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LAMPIRAN 1 

 Observasi (Catatan Lapangan) 
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JADWAL OBSERVASI 

No  Hari/Tanggal    Tempat Sumber Data dan  

Kode 

Waktu 
Observasi 

Obyek  Waktu Penyusunan 
Catatan Lapangan (CL )  

1 
Rabu 

1 Juni 2016 
Sekolah SLB C1 

Pakem 
Cat. Observasi  

Lapangan Sekolah 

01/O/01- VI /2016 

08.00 – 10.00 Sekolah SLB C1 Panti Asih 
Pakem 

10.30 -12.00 

2 
Kamis 

2 Juni 2016 
Kelas SLB C1 

Pakem 
Cat . Lapangan 

Observasi sekolah 

02/O/02 - VI/2016 

07.00 –11.00 Keaktifan Belajar  Siswa 13.00 – 15.00 

3 
Senin 

17 Oktober 2016 
Kelas SLB C1 

Pakem 

Cat . Lapangan 
Observasi sekolah 
04/O/18 - X /2016 

08.00 – 10.00 Obervasi Keterlaksanaan 
Pembelajaran 

10.30 – 12.00 

4 
Selasa 

18 Oktober 2016 

 

Sekolah SLB C1 
Pakem 

Cat . Lapangan 
Observasi sekolah 

04/O/18 - X /2016 

08.00 – 10.00 Lembar Observasi guru 10.30 – 12.00 

 

5 

Sabtu 
22  Oktober 2016 

 

Halaman dan kelas  

sekolah  SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Cat . Lapangan 
Observasi sekolah 
05/O/22 - X /2016 

07.00 – 11.00 

 

Metode Belajar  tebak kata (word 

square) dan mewarnai 
 

01.30 – 16.00 
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TRANSKIP OBSERVASI 
 

   Lokasi Observasi =                  CL (Cat. lapangan)   = 01 
       Kode       = 01/O/01-VI /2016 

  Tanggal Pengamatan = Rabu, 01 Juni 2016 
                                                      Jam    = 08.00 – 10.00 
                                                      Disusun jam   = 10.30 – 12.00 

Obyek: Kondisi sekolah  SLB C1 Panti Asih 
Pakem 

 
Observasi ini pertama kali datang ke SLB C1 Panti Asih Pakem Sleman 

Yogyakarta  Kaliurang KM 21. Pada observer pertama kali ini saya akan meninjau 

lokasi untuk  mengetahui lokasi SLB C1 Panti Asih Pakem. Sehingga dalam 

penelitian ini observer tahu tahu tentang lokasi  dan tempat yang akan dijadikan 

bahan penelitian. Rabu pagi, sekitar pukul 08.00 Kali ini masuk kelas.  kegiatan 

disekolah ramai dengan kegiatan belajar mengajar dengan dampingan guru di dalam 

kelas.Tidak berapa lama kemudian bertemu dengan bapak Hariyanto  selaku kepala 

sekolah SLB C1 Panti Asih Pakem  dengan sambutan ramah. Beliau menjelaskan  

lokasi Panti Asih Pakem secara jelas dengan kemapuan yang ia tahu sesuai dengan 

sejarahnya. Beliau juga menjelaskan pendidikan bagi anak tuna Grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem. 

 

Tanggapan Pengamat: 

 Tanggapan penulis (observer) pada kali ini saya berkunjung  Ke SLB 

C1 Panti Asih Pakem Yogyakarta yang berlokasi di jalan Kaliurang. Berdasarkan 

analisa observer: 

NO KOMPONEN SUB KOMEN  KETERANGAN  
1 
 
 

Kondisi sekolah a. Letak fisik sekolah √ 

b. Letak dan lokasi √ 

c. Kondisi sekolah √ 

d. Fasilitas pendidikan √ 

2 Metode mengajar di kelas   a. Metode yang di gunakan  
mengajar Anak Tuna Grahita 

 

 

√ 

Lokasi SLB C1 Panti Asih 

Pakem 
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b. Penggunaan metode  
belajar  meliputi : 
a) Siswa / peserta didik 
b) Tujuan  
c) Situasi  
d) Fasilitas 
e) Guru 

 
 
 
 
 

√ 

3 Penerapan materi dan metode  
mengajar di kelas  

Kegiatan guru dalam PBM , 
meliputi : 
a. Pretest  

√ 
 
 

b. Penyajian bahan pelajaran  √ 

c. Posttest √ 

4 Kondisi subyek  Kegiatan siswa dalam PBM , 
meliputi : 
a. Perhatian dalam 

pembelajaran  

 
 

√ 

b. Mengerjakan tugas yang di 
berikan  

 

√ 
c. Latar belakang pendidikan √ 

d. Keadaan subyek √ 

5 Sarana dan prasana  a. Ruang kelas √ 

b. Perpustakaan + lab 
komputer 

√ 

c. Ruang Administrasi  √ 

d. Asrama  √ 

6 Sumber Daya Manusia (SDM) a. Guru √ 

b. Siswa √ 
c. Tenaga Kerja / Karyawan  √ 
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TRANSKIP OBSERVASI 
 

 Lokasi Observasi =                CL (Cat. lapangan)  = 02 
     Kode       = 02/O/02-VI/2016 

Tanggal Pengamatan = Kamis, 2 Juni 2016 
                                                    Jam    = 08.00 – 10.00 
                                                    Disusun jam   = 10.30 – 12.00 
                                                            Obyek :  Keaktifan belajar siswa (word square) 
 
 Sementara itu kamis  tanggal 2 juni 2016 pagi sekitar pukul 07.00  

WIB para siswa melakukan proses belajar mengajar dengan para guru di dalam kelas. 

Suasana ramai didalam kelas antara guru dan siswa melakukan proses pembelajaran 

didalam kelas. Sehingga sangat aktif dalam proses belajar mengajar. Observasi ini 

dilakukan yang kedua kalinya untuk mengetahui proses pembelajaran dan keaktifan 

siswa didalam kelas. Suasana di dalam proses belajar mengajar sangat antusias 

dengan materi bahan ajar didalam kelas. Kondisi kelas yang luas sangat memadai 

dengan beberapa metode pembelajaran di dalam kelas. Sesekali observer meminta 

izin masuk kedalam kelas untuk melangsungkan proses observasi di dalam kelas 

dengan anak tuna grahita. Proses pembelajaran didalam kelas anak tuna grahita 

sangat  bervariasi.  

 

Tanggapan Pengamat: 

 Kegiatan belajar mengajar di kelas dilakuakan secara rutin dengan 

kondisi ruangan yang sesuai dengan jurusan dan bimbingan guru masing-masing.  Di 

dalam metode belajar guru sendiri memakai metode khusus  untuk anak tuna grahita 

sendiri diantaranya ada metode bermain, teka- teki silang huruf (word square) dan 

metode bercocok tanam (tutur pak tarmin selaku guru SLB C1 Panti Asih Pakem). 

 Adapun analisa data observasi keaktifan siswa dalam pembelajaran di 

SLB C1 Panti Asih pakem berdasarkan dengan observer amati yaitu : 

No Aspek Keterangan Deskriptif 

1 Siswa memperhatikan apa yang 

disampaikan guru  

Siswa memperhatikan serta memahami 

pelajaran yang disampaikan guru 

2 siswa menanyakan pelajaran  Siswa menanyakan pelajaran yang belum 

di mengerti  

Kelas SLB C1 Panti Asih 

Pakem  
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3 Siswa bertanya pada guru disekolah Pada observasi siswa menanyakan 

maksud dari pelajaran serta aktif dalam  

PBM 

4 Mecatat pelajaran  Di SLB C1 pakem pada hakikatnya anak 

lebih suka menggambar, disini guru men 

fokuskan anak untuk menulis 

(membaca). 

5 Siswa merespon apa yang 

disampaikan guru 

Di dalam kelas siswa kurang merespon 

dengan pembelajaran, disini guru 

mengarahkan dengan media 

pembelajaran yang aktif  

6 Siswa senang dengan metode 

belajar  

Dalam metode belajar anak suka dengan 

metode yang lebih di mengerti dengan 

metode gambar disertai huruf. 

7 Siswa memahami pelajaran yang 

disampaiakn guru  

Keaktifan siswa dikelas dengan di 

berikan test dan tugas, kemudian di lihat 

dari kemampuan mereka menjawab soal. 

8 Siswa partisipasi aktif dengan 

teman sekelas  

Partsipasi aktif dikelas di lihat dengan 

kemampuan mereka bersosialisai mereka 

belajar dalam kelas. 

 Dari beberapa aspek diatas dapat dijelaskan bahwa keaktifan siswa 

disekolah sangat mendukung dalam proses belajar belajar (PBM) di SLB C1 Panti 

Asih Pakem. Menurut observer disana anak tuna grahita berkebutuhan khusus (Tuna 

Grahita sedang)  perlunya bimbingan khusus dalam belajar. Anak disana belum tentu 

mengenal bentuk-bentuk huruf sehingga perlunya bimbingan khusus dari guru untuk  

menggunakan alat bantu seperti media gambar, peraga dll. 
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TRANSKIP OBSERVASI 
 

   Lokasi Observasi =                 CL (Cat. lapangan)  = 03 
      Kode       = 03/O/17-X /2016 
                                                             Tanggal Pengamatan = Senin,17 Oktober 2016 
                                                     Jam    = 08.00 – 10.00 
                                                     Disusun jam   = 10.30 – 12.00 

Obyek:  Keterlaksanaan Pembelajaran  (word 
square) 

 
 Hari itu  16 september merupakan langkah penelitian ketiga untuk 

berkunjung dan observasi ke Panti Asih Pakem. Melihat suasana di Panti Asih 

Pakem sangat rame dengan suasana pembelajaran di dalam kelas. Baju merah putih 

menadakan semangat dan arti tersendiri  ketulusan belajar mengajar disekolah SLB 

C1 Panti Asih Pakem. 

 Seling beberapa lama dengan suasana masuk kelas aktif jam 07.00 

WIB. Para guru mendampingi anak anak dalam belajar di dalam kelas.  Kemudian 

obserpun mengikuti guru untuk keliling dan melihat suasana pembelajaran anak tuna 

grahita di SMPLB Kelas VIII untuk mengikuti proses pembelajaran dan cara 

penyampaian di dalam kelas. 

 

Tanggapan Pengamat: 

 Tanggapan observer sebagai pengamat di dalam kelas  SLB C1 Panti 

Asih Pakem pada pembelajaran disana  anak-anak  tuna grahita. Guru disana tidak 

lepas dengan metode (cara) penyampaian aktivitas belajar anak didalam pola belajar 

mengajardidalam kelas. Sebagai antispasi maka peneliti (observer) menggunakan  

komponen penelitian observasi keterlaksanaan pembelajaran .  

No Aspek  Realisasi 
 

 
 
Keterangan  

YA  
 

 
TIDAK 

1 Kegiatan Pendahuluan     
 a. Membuka dengan do’a  √   

 b.  Guru menyampaikan tujuan belajar  √   

 c.  Menyampaikan pelaksaaan metode 
word square ( tebak huruf/ teka – 
teki ) 

√   

Kelas SLB C1 Panti Asih 

Pakem  
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 d. Membuka apersepsi   √   

 e. Memberikan motivasi belajar  √   

2 Kegiatan Inti    
 a.  Menjelaskan konsep pembejaran  √   

 b. Menjelaskan langkah –langkah 
pembelajaran  

√   

 c. Guru membagikan lembar  (teka – 
teki / tebak huruf  / word Square), 
metode  ceramah  

√   

 d. Guru membantu siswa dalam 
menjawab   

√   

 e. Guru mengoreksi jawaban siswa   
 

√   

 Media yang di gunanakan 
1. Gambar  
2. Kertas 
3. Papan tulis  
4. Spidol  
5. Dan lain lain 

√   

3 Kegiatan  Penutup    
 a.  post test √   

 b.   kesimpulan  √   

 c. Do’a √   

 Observer selaku peneliti di dalam kelas melakukan rician diatas untuk 

mengoptimalkan penelitian dalam meninjau aktifitas guru didalam kelas agar hasil 

penelitian yang di hasilkan tidak rancu dalam penyusunan laporan hasil penelitian. 

Maka dari itu, untuk mempermudah laporan karya ilmiah ini peneliti mengadakan 

observasi sesuai tinjauan (pengamatan) di dalam kelas. 
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TRANSKIP OBSERVASI 
 

   Lokasi Observasi =               CL (Cat. lapangan)  = 04 
               Kode       = 04/O/18 - X /2016 
                                                           Tanggal Pengamatan =Selasa,18 Oktober 2016 
                                                   Jam    = 08.00 – 10.00 
                                                   Disusun jam   = 10.30 – 12.00 
                                                           Obyek:  Lembar Observasi guru Pakem 
 
 Pagi yang  cerah udara sejuk di SLB C1 Panti Asih Pakem Sleman 

Yogyakarta. Hari yang membuat saya  ingin merangkum sebuah lembar observasi 

dengan catatan  lembar observasi guru.  

 Pagi ini saya mengunjungi sebuah kelas untuk melihat guru dalam 

mengajar. Dalam hal ini observer  sudah menyiapkan lembar observasi sebagai alat 

instrumen.  Kemudian bertatap muka dengan guru kelas sebelum pelajaran di mulai 

dengan hal itu maka saya memberanikan diri untuk ikut kedalam kelas. 

 Hari itu, hari senin sesuai dengan upacara anak disekolah. 

Sehubungan dengan itu maka mengikuti upacara sekolah yang dipandu oleh anak-

anak SLB C1 Pakem. Guru-guru juga mengikuti pelaksanaan upacara di halaman 

sekolah. Selesai upacara observer langsung menuju ketempat kelas yang akan di 

teliti. 

 

Tanggapan Pengamat: 

 Tanggapan observer dalam mengamati observasi guru  

pelaksanaannya dalam kelas. Observer  menilai guru dengan beberapa kriteria 

pelaksanaan: 

No Aspek Penilaian   Realisasi 
 

 
 

Keterangan  
Ada  

 

 
Tidak 
Ada 

1 Persiapan     

 A. RPP √   

 B. Mengenal anak didik kelas  √   

 C. Sikap   √   

     

2 Ketrampilan membuka    

 A. Membaca do’a √   

Sekolah SLB C1 Panti Asih 

Pakem  
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 B. Pre-test √   

 C. Apersepsi  √   

 D. Menguasai kelas  
 

√   

3 Interaksi Pembelajaran     

 A. Mengelola kelas  √   

 B. Mendorong keaktifan siswa √   

 C. Memberikan motivasi   √   

     

4 Ketrampilan Mengajar     
 A. Menggunakan Metode tepat / bervariasi  √   

 B. Menggunakan Media /alat peraga  √   

 C. Menggunakan gaya belajar  √   

     
5 Ketrampilan menggunakan media    
 A. Sesuai dengan tujuan pembelajaran  √   

 B. Menggunakan alat peraga yang sesuai  √   

 C. Menggunakan waktu secara efektif √   

     
6 Konsep Pembelajaran     
 A. Sesuai dengan KBM SLB √   

 B. Aktif sosial dengan keterlibatan siswa  √   

 C. Memberikan daya tarik pribadi  √   

 D. Menunjukkan sikap sabar , ramah  √   

     
7 Ketrampilan Menutup    
 A. Mengadakan  post-test √   

 B. Memberikan kesimpulan  √   
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TRANSKIP OBSERVASI 
 

   Lokasi Observasi =                CL (Cat. lapangan)  = 05 
      Kode       = 05/O/22 - X /2016 
                                                             Tanggal Pengamatan = Sabtu,22Oktober  2016 
                                                     Jam    = 07.00 – 11.00 
                                                     Disusun jam   = 01.30 – 16.00 

Obyek:  Metode Belajar  tebak kata (word 

square ) dan mewarnai   

 

 Hari itu pagi sabtu 22 Oktober 2016, peneliti mengunjungi  sekolah 

SLB Panti Asih Pakem sekian kalinya. Hari itu anak-anak memakai kaos pramuka 

dengan  memegang pensil warna.  Guru mendampingi setiap anak di dalam sekolah 

dengan kegiatan belajar mengajar diluar kelas. Kegiatan mereka diuar sekolah belajar 

di depan gardu sekolah (out door)  sambil bermain musik . 

 Anak-anak belajar bersama dengan guru. Sayapun mengucapkan 

salam kepada mereka dan kepada bapak Tarmin yang membimbing anak-anak dalam 

belajar mereka. Guru di SLB C1 Panti Asih Pakem mengawasi setiap anak empat 

orang sehingga mereka diawasi dengan tingkat pelajarnya. 

 Pagi itu, anak-anak belajar menulis kata-kata dengan mewarnai 

gambar di temani dengan bapak guru Hariyana selaku guru kurikulum disekolah itu 

dengan melatih mereka menggambarkan dan merwarnai serta mengenalkan anak 

melatih membaca dan menulis.  

 

Tanggapan Pengamat: 

 Dalam hal ini observer menilai pembelajaran  di Panti asih Pakem 

dengan beberapa hal: 

1) Pada penelitian di panti asih pakem, peneliti mendapatkan bahwa SLB C1 

memakai tebak kata/huruf disertai dengan gambar untuk merangsang 

pembelajaran anak tuna grahita di dalam kelas. 

2) Disamping itu, guru mendampingi anak untuk mengerjakan tugas di kelas. guru 

sambil mendampingi dan memberikan arahan kepada anak-anak untuk 

megerjakan sesuai dengan penyampaian ang di berikan. 

Halaman dan kelas  sekolah  

SLB C1 Panti Asih Pakem 
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3) Pembelajaran kata-kata pada anak tuna grahita harus dirangsang dengan media 

gambar, puzzle huruf, Teka-teki silang (word Square) dan penulisannya. 

Demikian peneitian observasi dilapangan sekolah, peneliti hanya mengambil 

sampel sebagai objek penelitian yang menjurus pada metode belajar anak-anak tuna 

Grahita  disekolah SLB C1 Panti Asih Pakem Sleman Yogyakarta. 

Berdasarkan guru Bapak Tarmin menjelaskan : 

“bahwa mtode pembelajaran disekolah SLB ini menggunakan 
metode tebak kata, teka-teki silang (word square) di dalam 
pembelajaran di sekolah. Secara umum metodenya sama dengan 
sekolah umum lainnya. Adapun dalam pelaksanaannya metode word 
square disertai dengan gambar dan warna. Disisi lain untuk 
mempermudah anak dalam  belajar. Selain itu ada metode gambar 
yang dapat membantu mereka dalam belajar. Adapun metode yang 
lain metode bermain, kerja dan bercocok tanam” (22 oktober 2016) 
 

Pengamatan penulis, tentunya mempunyai keinginan lebih jauh untuk 

mendeteksi dengan keefektifan metode word square di SLB C1 Panti Asih Pakem. 

Penulis mengamati metode pembelajaran  yang dilakukan pada guru di SLB C1 Panti 

Asih pakem. 
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