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Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa dengan Penerapan Metode Demonstrasi 

Siklus I 

 

Nama Observer : 

Tanggal Penelitian : 

Alokasi Waktu : 

 

Berilah tanda (√) pada kolom yang diamati ( guru dan siswa ) dan berikan keterangan mengenai aktivitas siswa. 

No Jenis Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Ya Tidak Keterangan 

1 Pendahuluan 

a. Guru memasuki kelas dan memberikan salam 

kepada siswa. 

b. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti pembelajaran dengan cara 

mengatur tempat duduk, memeriksa kelengkapan 

belajar siswa, memastikan siswa siap belajar. 

c. Siswa memimpin kelas untuk berdoa sebelum 

pelajaran di mulai. 

d. Menyanyikan lagu indonesia raya yang dipimpim 
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oleh siswa 

e. Guru mengecek kehadiran siswa 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

kegiatan pembelajaran. 

g. Guru memberikan pengarahan kepada siswa 

tentang tata cara upacara bendera. 

h. Guru menjelaskan langkah – langkah dalam 

kegiatan upacara dengan mempersiapkan peserta 

upacara, pengibaran bendera, menyanyikan lagu 

wajib Indonesia Raya dan membacakan teks doa 

dengan khidmat kepada siswa. 

i.  Guru mendemonstrasikan upacara sesuai dengan 

susunan acara. 

2 Kegiatan inti 

a. Siswa memperhatikan video tentang detik – detik 

proklamasi yang disajikan oleh guru. 

b. Siswa menceritakan kembali tentang video yang 

sudah dilihatnya   

c. Guru mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 
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demonstrasikan cara penghormatan bendera, cara 

menyanyikan lagu wajib “Indonesia Raya”, cara 

berdoa dalam kegiatan upacara bendera. 

d. Siswa diberi kesempatam mendemonstrasikan 

cara penghormatan bendera, cara menyanyikan 

lagu wajib “Indonesia Raya”, cara berdoa dalam 

kegiatan upacara bendera dalam waktu 20 menit. 

e. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya pada sesudah demonstrasi 

dilakukan.  

f. Siswa mencatat hal – hal yang dianggap penting 

dibawah bimbingan guru. 

g. Guru menilai pelaksanaan demonstrasi upacara 

bendera yang dilakukan siswa.  

h. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada 

yang belum dipahami 

i. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan tentang materi memproklamasikan 

kemerdekaan. 

3 Penutup     
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a. Guru mengkondisikan kelas kembali. 

b. Guru melakukan tes lisan kepada siswa secara 

bergiliran. 

c. Guru meminta perwakilan siswa untuk menarik 

kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

d. Siswa memimpin kelas untuk berdo’a. 

e. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 Catatan: 

 

 

 

 

 

 Observer 
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Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa dengan Penerapan Metode Demonstrasi 

Siklus II 

 

Nama Observer : 

Tanggal Penelitian : 

Alokasi Waktu : 

 

Berilah tanda (√) pada kolom yang diamati ( guru dan siswa ) dan berikan keterangan mengenai aktivitas guru dan siswa. 

No Jenis Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Ya Tidak Keterangan 

1 Pendahuluan 

j. Guru memasuki kelas dan memberikan 

salam kepada siswa. 

k. Guru menyiapkan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti pembelajaran 

dengan berkeliling untuk memeriksa 

kelengkapan belajar siswa, memastikan 

siswa siap belajar. 

l. Siswa memimpin kelas untuk berdoa 

sebelum pelajaran di mulai. 
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m. Menyanyikan lagu indonesia raya yang 

dipimpim oleh siswa 

n. Guru mengecek kehadiran siswa 

o. Guru membuat kesepakatan dengan 

siswa untuk tidak melakukan aktifitas 

lain selama pembelajaran agar 

pembelajaran berlangsung dengan baik 

dan tertib. 

p. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. 

q. Guru memberikan pengarahan kepada 

siswa tentang tata cara upacara bendera. 

r. Guru menjelaskan langkah – langkah 

dalam kegiatan upacara dengan 

mempersiapkan peserta upacara, 

pengibaran bendera, menyanyikan lagu 

wajib Indonesia Raya dan membacakan 

teks doa dengan khidmat kepada siswa. 

s.  Guru mendemonstrasikan upacara sesuai 

dengan susunan acara. 
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2 Kegiatan inti 

j. Siswa memperhatikan video tentang 

detik – detik proklamasi yang disajikan 

oleh guru. 

k. Dibawah bimbingan guru, siswa 

menceritakan kembali tentang video 

yang sudah dilihatnya  

l. Guru mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai demonstrasikan cara 

penghormatan bendera, cara 

menyanyikan lagu wajib “Indonesia 

Raya”, cara berdoa dalam kegiatan 

upacara bendera. 

m. Guru dan siswa ke lapangan untuk 

melaksanakan kegiatan upacara. 

n. Guru membariskan siswa untuk 

mengikuti demonstrasi upacara bendera 

yang akan dilaksanakan dengan tertib. 

o. Guru membagikan tugas kepada masing 

– masing siswa untuk melaksanakan 
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kegiatan demonstrasi upacara bendera. 

p. Siswa mendemonstrasikan kegiatan 

upacara bendera sesuai dengan susunan 

acara upacara bendera dalam waktu 20 

menit di lapangan.  

q. Guru dan siswa masuk ke dalam kelas 

kembali. 

r. Guru mengkondisikan kembali siswa 

dalam kondisi siap belajar setelah 

melakukan demonstrasi. 

s. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya pada sesudah 

demonstrasi dilakukan. 

t. Siswa mencatat hal – hal yang dianggap 

penting dibawah bimbingan guru.  

u. Guru menilai pelaksanaan demonstrasi 

upacara bendera yang dilakukan siswa.  

v. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

jika ada yang belum dipahami 

w. Siswa diberi kesempatan untuk 
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mengajukan pertanyaan tentang materi 

memproklamasikan kemerdekaan. 

3 Penutup 

f. Guru mengkondisikan kelas kembali. 

g. Guru melakukan tes lisan kepada siswa 

secara bergiliran. 

h. Guru meminta perwakilan siswa untuk 

menarik kesimpulan dari hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

i. Siswa memimpin kelas untuk berdo’a. 

j. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

    

 Catatan: 

 

 

 

 

 Observer 
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