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Lampiran 01. Pedoman Wawancara (Studi Pendahuluan) 

Pedoman Wawancara 

 

1. Pengalaman Mengajar Guru 

a. Sudah berapa lama sensei mengajar bahasa Jepang di SMA Negeri 3 

Singaraja ? 

b. Selama sensei mengajar, apakah ada kendala yang dihadapi saat proses 

belajar mengajar berlangsung ? (Kendala dari siswa, bahan, media 

pengajaran, fasilitas sekolah) 

c. Bagaimana cara sensei memotivasi siswa agar senang dalam belajar bahasa 

Jepang ? 

2. Pengetahuan Dasar Keterampilan Pengelolaan Kelas 

a. Apakah dalam pembelajaran sensei sudah menerapkan delapan keterampilan 

dasar mengajar? 

b. Bagaimana pendapat sensei tentang keterampilan pengelolaan kelas ? 

c. Apakah setiap kelas yang sensei ajarkan menggunakan teknik pengelolaan 

kelas yang sama ?  

3. Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran 

a. Bagaimana cara sensei mengelola kelas apabila terdapat perilaku siswa yang 

menyimpang saat pembelajaran berlangsung ? 

b. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mengelola kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung ? 

c. Dengan berbagai karakteristik dari siswa adakah kesulitan yang dihadapi 

dalam mengelola kelas saat proses pembelajaran berlangsung ? 
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d. Bagaimana cara sensei mengelola kelas agar pembelajaran bahasa jepang 

berjalan dengan suasana yang menyenangkan ? 

e. Dalam proses pembelajaran, guru pasti menggunakan beberapa pendekatan, 

karena dengan adanya pendekatan dapat mempengaruhi suatu hasil kegiatan 

belajar mengajar. Pendekatan apakah yang sensei gunakan dalam 

pengelolaan kelas ? 

f. Pernahkah sensei melakukan pembelajaran dengan membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok. Jika pernah, bagaimana cara sensei mengelola kelas 

pada saat diskusi kelompok kecil maupun besar ?  

g. Adakah kendala, kesulitan ataupun masalah yang dihadapi terkait 

pengelolaan kelas pada saat diskusi kelompok tersebut ? 
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Lampiran 02. Pedoman Observasi  

Pedoman Observasi Pengelolaan Kelas 

Observasi ke :  

Tanggal :  

Kelas   :  

Jam   :  

Materi   : 

No. Pengamatan Ya Tidak Keterangan 

 Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

1.  Hangat dan Antusias 

a. Guru tersenyum, 

gembira, bersemangat, 

percaya diri dan 

menunjukkan sikap 

kasih sayang kepada 

siswa. 

b. Guru tidak segan untuk 

menyapa siswa terlebih 

dahulu. 

c. Siswa berjabat tangan 

dengan guru. 

   

2. Tantangan 

a. Guru menyelipkan 

kata-kata/ungkapan-

ungkapan baru dalam 

pembelajaran yang 

dapat memancing 

ketertarikan dan rasa 

ingin tahu siswa. 

b. Guru menggunakan 

metode, strategi 

fasilitas/alat/bahan 

maupun media yang 

dapat memotivasi 

semangat belajar 

siswa. 

c. Guru mengaitkan 

materi pelajaran 

dengan kondisi nyata 

di lapangan. 
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d. Guru melakukan 

evaluasi sederhana 

untuk menguji 

pemahaman siswa 

terhadap materi yang 

telah disampaikan. 

3. Bervariasi 

a. Guru menggunakan 

metode, strategi 

maupun media yang 

menarik secara 

bervariasi. 

b. Guru melakukan 

pergantian posisi saat 

pembelajaran dalam 

kelas. 

c. Guru melakukan 

variasi suara. 

   

4. Keluwesan 

a. Guru secara fleksibel 

dapat mengubah 

penggunaan strategi 

maupun media 

pelajaran sesuai situasi 

dan kondisi yang 

memungkinkan datang 

mendadak. 

b. Guru tidak kaku dalam 

menyikapi masalah 

yang muncul dari anak 

didik. 

c. Guru terbuka dan dapat 

menerima pendapat 

siswa. 

   

5. Penekanan pada Hal-hal 

yang Positif 

Guru memberi penekanan 

dan penguatan positif 

pada tingkah laku siswa 

yang negatif. 

 

   

6. Penanaman Disiplin Diri 

Guru menjadi teladan 

bagi anak didik dengan 

menunjukkan disiplin 

dalam mengatur waktu 

maupun berpenampilan. 
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 Pendekatan-pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

1. Pendekatan Kekuasaan 

Guru sebagai pemimpin 

menggunakan 

kekuasaanya untuk  

mendisiplinkan atau 

mengendalikan tingkah 

laku anak didik. 

   

2. Pendekatan Ancaman 

Guru mengontrol tingkah 

laku anak didik dengan 

menggunakan pendekatan 

ancaman. 

   

3.  Pendekatan Kebebasan 

Guru memberikan 

kebebasan kepada anak 

didik untuk mengerjakan 

sesuatu semasih hal 

tersebut positif.  

   

4. Pendekatan Resep 

Guru melakukan sesuatu 

tentang apa yang harus 

dan tidak dilakukan 

selama pembelajaran 

sesuai dengan daftar 

pegangan yang ditulis 

guru sebelumnya. 

   

5. Pendekatan Pengajaran 

Guru merencanakan dan 

mengimplementasikan 

pelajaran dengan baik. 

   

6. Pendekatan Perubahan 

Tingkah Laku Siswa 

a. Guru memberikan 

penguatan positif. 

b. Guru memberikan 

penguatan negatif. 

c. Guru melakukan 

penghapusan. 

   

7. Pendekatan Suasana 

Emosi dan Hubungan 

Sosial Siswa 

a. Guru menciptakan 

suasana emosi dan 

hubungan sosial yang 

positif dengan siswa 

(saling menghargai, 
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menghormati, terbuka, 

empati, mengayomi, 

menyenangkan). 

b. Guru memberikan 

bimbingan konseling 

(penyuluhan) sebagai 

wadah untuk 

menyampaikan 

pendapat/gagasan dan 

menyelesaikan 

masalah.  

8. Pendekatan dalam 

Proses Kerja  Kelompok 

a. Guru 

mengelompokkan anak 

didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

b. Guru mengusahakan 

agar perkembangan 

dan pelaksanaan proses 

kelompok efektif. 

   

9. Pendekatan Elektis atau 

Pluralistik 

Guru mengkombinasikan 

beberapa pendekatan 

menjadi satu. 

   

 Komponen-komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

 

 A. Keterampilan yang Berhubungan dengan Penciptaan dan 

Pemeliharaan Kondisi Belajar yang Optimal 

1. Sikap Tanggap 

a. Guru melakukan 

kontak pandang 

dengan siswa. 

b. Guru bergerak 

mendekati individu 

atau kelompok. 

c. Guru memberikan 

respons atau 

pernyataan terhadap 

perilaku siswa maupun 

masalah yang 

ditimbulkan siswa. 
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2. Membagi Perhatian 

a. Guru memberikan 

perhatian secara visual. 

b. Guru memberikan 

perhatian secara 

verbal. 

   

3. Pemusatan Perhatian 

Kelompok 

Guru memerhatikan dan 

memastikan siswa 

bekerjasama dan 

bertanggung jawab 

dengan kelompok atau 

subkelompok. 

   

 

 B. Keterampilan yang Berhubungan dengan Pengembangan Kondisi 

Belajar yang Optimal 

1. Modifikasi Tingkah 

Laku 

Guru memberikan 

penguatan secara 

sistemasis untuk 

memodifikasi tingkah 

laku yang memiliki 

masalah maupun kesulitan 

belajar 

   

2. Pendekatan Pemecahan 

Masalah Kelompok 

a. Guru memperlancar 

tugas-tugas dengan 

mengusahakan 

kerjasama yang baik 

dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Guru memelihara dan 

memulihkan semangat 

anak didik. 

c. Guru menangani dan 

mengatasi konflik yang 

timbul dalam 

kelompok. 

   

3.  Menemukan dan 

Memecahkan Tingkah 

Laku yang 

Menimbulkan Masalah 

Guru mengidentifikasi 

masalah dan 

menggunakan 
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seperangkat cara untuk 

memecahkannya. 

 Penataan Ruang Kelas 

1. Pengaturan Tempat 

Duduk 

a. Posisi tempat duduk  

siswa saling 

berhadapan. 

b. Posisi tempat duduk 

siswa setengah 

lingkaran. 

c. Posisi tempat duduk 

siswa berbaris ke 

belakang. 

   

2. Pengaturan Alat-alat 

Pengajaran 

a. Pengaturan 

perpustakaan kelas. 

b. Pengaturan alat-alat 

peraga. 

c. Pengaturan papan tulis, 

kapur tulis/spidol serta 

yang berhubungan 

dengan alat tulis. 

 

d. Pengaturan presensi 

siswa. 

   

3. Penataan Keindahan 

dan Kebersihan Kelas 

a. Penataan hiasan 

dinding dan meja. 

b. Penempatan lemari. 

c. Pemeliharaan 

kebersihan. 

   

4. Penataan Ventilasi dan 

Cahaya 

Pengaturan kondisi 

jendela dan cahaya yang 

masuk ke kelas. 

   

(Diadaptasi dari Riadi, 2018) 
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Lampiran 03. Pedoman Wawancara Penelitian (Setelah Observasi) 

Pedoman Wawancara 

1. Identitas Guru 

a. Sudah berapa tahun pengalaman sensei mengajar bahasa Jepang ? 

b. Bagaimana latar belakang pendidikan sensei ? 

c. Selain di SMA Negeri 3 Singaraja, apakah sensei ada mengajar di sekolah 

lain ? 

d. Berapa jam sensei mengajar bahasa Jepang ? 

e. Selama sensei menjadi guru, apakah sensei pernah mengikuti pelatihan 

keguruan ? 

f. Apakah sensei sudah memiliki sertifikat profesi guru ? 

g. Apakah sensei memiliki kegiatan atau tugas tambahan selain mengajar dan 

menyelesaikan administrasi pembelajaran ? 

2. Pengelolaan Kelas Sebelum Pembelajaran 

a. Apakah sensei mempersiapkan rencana pembelajaran sebelum mengajar 

dan memberi materi di kelas ? Jika iya, untuk apa sensei melakukan hal 

tersebut ? 

b. Kapan waktu sensei menyusun rencana pembelajaran tersebut ? 

c. Apakah sensei mempersiapkan atau memiliki suatu daftar yang dapat 

menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan oleh guru 

dalam mereaksi semua masalah dan situasi yang terjadi di kelas kepada 

siswa ? 
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3. Pengelolaan Kelas Saat Pembelajaran 

a. Menurut sensei dalam pengelolaan kelas hal-hal apa saja yang bisa sensei 

lakukan ? 

b. Ketika proses pembelajaran berlangsung, apakah sensei mengubah cara 

atau strategi mengajar ? Jika iya, mengapa ?  

c. Bagaimanakah cara sensei menghindari kesalahan dalam mengajar agar 

proses pembelajaran tidak terganggu ?  

d. Dalamproses pembelajaran apakah sensei pernah melakukan, 

pembelajaran secara berkelompok ? 

e. Bagaimana cara sensei menata ruang kelas ? 

4. Pengelolaan Kelas Setelah Pembelajaran 

a. Bagaimana cara sensei mengetahui sejauh mana materi yang telah sensei 

sampaikan dapat diterima oleh siswa ? 

b. Apakah di akhir pembelajaran sensei meminta siswa untuk menyimpulkan 

pelajaran ? 

c. Apakah di akhir pembelajaran sensei selalu memberikan tugas kepada 

siswa ? 

5. Hal-hal Lain Terkait Pengelolaan Kelas 

a. Menurut sensei apa tujuan dan manfaat yang sensei dapatkan dalam 

melakukan pengelolaan kelas ? 

b. Kendala apa sajakah yang biasa terjadi saat sensei mengelola kelas dalam 

proses pembelajaran ? 

c. Bagaimanakah cara sensei mengatasi hal tersebut ? 
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Lampiran 04. Transkrip Wawancara (Studi Pendahuluan) 

TranskipWawancara 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Pengalaman Mengajar Guru 

 a. Sudah berapa lama sensei 

mengajar bahasa Jepang di 

SMA Negeri 3 Singaraja ? 

3 tahun. 

 

 b. Selama sensei mengajar, 

apakah ada kendala yang 

dihadapi saat proses belajar 

mengajar berlangsung ? 

(Kendala dari siswa, bahan, 

media pengajaran, fasilitas 

sekolah) 

Kendala dari siswa biasanya dihuruf 

kana. Dari segi fasilitas kurangnya buku 

pelajaranuntuk siswa. 

 

 c. Bagaimana cara sensei 

memotivasi siswa agar 

senang dalam belajar bahasa 

Jepang ? 

Menyelingi pembelajaran dengan variasi, 

misalnya menampilkan video tentang 

bunka. 

2. Pengetahuan Dasar Keterampilan Pengelolaan Kelas 

 a. Apakah dalam pembelajaran 

sensei sudah menerapkan 

delapan keterampilan dasar 

mengajar ? 

Sudah. 

 

 b. Bagaimana pendapat sensei 

tentang keterampilan 

mengelola kelas ? 

 

Keterampilan mengelola kelas itu 

mengarah ke keterampilan menciptakan 

dan mempertahankan kondisi optimal di 

kelas agar terjadi proses belajar mengajar 

yang kondusif, efisien dan efektif. 

 c. Apakah setiap kelas yang 

sensei ajarkan menggunakan 

teknik pengelolaan kelas yang 

sama ?  

Secara keseluruhan hampir sama. 

3. Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran 

 a. Bagaimana cara sensei 

mengelola kelas apabila 

terdapat perilaku siswa yang 

menyimpang saat 

pembelajaran berlangsung ? 

Kalau penyimpangan baru dilakukan 

pertama kali oleh siswa biasanya akan 

ditegur terlebih dulu dan diberi 

peringatan. Kalau sudah berulang-ulang, 

maka diberikan pembinaan lebih lanjut 
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(misalnya dilaporkan ke wali 

bersangkutan, atau kalaukelakuannya 

parah dilaporkan ke waka kesiswaan). 

 b. Kendala apa yang sering 

dihadapi dalam mengelola 

kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung ? 

 

Siswa mudah terpengaruh oleh keadaan 

sekitar (ada temannyamengobrol sedikit, 

siswa yang lain terpancing danlangsung 

ikut serta dalam obrolan tersebut) 

sehingga mengganggu konsentrasi mereka 

saat belajar. Kadang juga dengan adanya 

handphone siswa kurang bisa 

menempatkan diri. Kapan semestinya 

boleh dan tidak boleh menggunakan 

handphone. 

 c. Dengan berbagai karakteristik 

dari siswa adakah kesulitan 

yang dihadapi dalam 

mengelola kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung ? 

Sejauh ini belum ada,  semua masih bisa 

diatasi. 

 

 d. Bagaimana cara sensei 

mengelola kelas agar 

pembelajaran bahasa jepang 

berjalan dengan suasana yang 

menyenangkan ? 

 

Mengajar dengan santai tetapi tegas untuk 

beberapa situasi, tergantung dengan 

perilaku siswa, kadang diselingi dengan 

lelucon. Hal lain yang biasanya dilakukan 

dengan menampilkan animasi, video, 

audio, dan menggunakan sarana mengajar 

yang menarik. 

 e. Dalam proses pembelajaran 

guru pasti menggunakan 

beberapa pendekatan, karena 

dengan adanya pendekatan 

dapat mempengaruhi suatu 

hasil kegiatan belajar 

mengajar. Pendekatan apakah 

yang sensei gunakan dalam 

pengelolaan kelas ? 

 

Sesuai dengan kurikulum 2013 dengan 

pendekatan saintifik. 

 

 f. Pernahkah sensei melakukan 

pembelajaran dengan 

membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok. Jika 

pernah, bagaimana cara 

sensei mengelola kelas pada 

saat diskusi kelompok kecil 

Melakukan pemantauan keliling secara 

bergiliran dari satu kelompok ke 

kelompok lainnya. 
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maupun besar ?  

 g. Adakah kendala, kesulitan 

ataupun masalah yang 

dihadapi terkait pengelolaan 

kelas pada saat diskusi 

kelompok tersebut ? 

 

Terkadang ada. Contohnya ketika sedang 

menangani kelompok A, kelompok B 

justru membicarakan hal di luar topik 

pelajaran saat itu. Tapi sejauh ini setelah 

ditegur dan diberikan pemahaman siswa 

bisa mengerti. 
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Lampiran 05. Hasil Observasi Pertama 

Hasil Observasi Pengelolaan Kelas 

Observasi ke : 1 

Tanggal : Kamis, 11 April 2019 

Kelas   : X IBB 4 

Jam   : 11.30 – 13.45 

Materi   :Menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. 

No. Pengamatan Ya Tidak Keterangan 

 Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

1.  Hangat dan Antusias 

a. Guru tersenyum, 

gembira, bersemangat, 

percaya diri dan 

menunjukkan sikap 

kasih sayang kepada 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru tidak segan untuk 

menyapa siswa terlebih 

dahulu. 

 

 

c. Siswa berjabat tangan 

dengan guru. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

√ 

  

a. (1) Guru tersenyum, 

bersemangat dan percaya diri 

ketika memasuki ruang kelas. 

(2) Guru tersenyum ketika ada 

siswa yang salah mengucapkan 

saat latihan percakapan dan 

membantu siswa untuk 

mencapai keberhasilan. (3) Guru 

menjelaskan dengan antusias 

yang ditunjukkan dari ekpresi 

dan gerak tubuhnya saat 

menyebutkan atau 

mengungkapkan sesuatu.  

(4)Guru tersenyum ketika siswa 

masih belum fasih menyebutkan 

kosakata yang hanya baru sekali 

di perdengarkan. (5) Guru 

mengeluarkan ekspresi kaget 

lalu tersenyum ketika ada salah 

satu siswa yang salah 

menyebutkan kosakata diantara 

siswa lainnya. 

b. (1) Guru memberikan senyum 

sapaan ketika baru memasuki 

kelas. (2) Guru bertegur sapa 

dengan siswa saat sedang 

berpapasan di luar kelas. 

c. Siswa berjabat tangan dengan 

guru, baik pada saat di akhir 

pelajaran maupun di luar 
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 pelajaran. 

2. Tantangan 

a. Guru menyelipkan 

kata-kata/ungkapan-

ungkapan baru dalam 

pembelajaran yang 

dapat memancing 

ketertarikan dan rasa 

ingin tahu siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru menggunakan 

metode, strategi 

fasilitas/alat/bahan 

maupun media yang 

dapat memotivasi 

gairah belajar siswa. 

 

 

 

 

 

c. Guru mengaitkan 

materi pelajaran 

dengan kondisi nyata 

di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. (1) Guru menjelaskan dengan 

bantuan slide yang 

menggunakan tulisan huruf 

kana pada setiap kosakata 

maupun contoh pola kalimat dan 

percakapan. Kemudian meminta 

siswa membacanya dengan 

mengatakan “ada yang bisa 

baca ?”, “siapa yang bisa baca 

itu?”“ayo apa bacaannya 

itu ?”(2) Guru mengajak siswa 

bersama-sama menelaah arti 

kalimat bahasa Jepang yang ada 

di slide sebelum 

memperkenalkan kosakata 

maupun pola kalimat. (3) Guru 

memberi petunjuk kosakata 

serapan bahasa Jepang dengan 

mengatakan “kalau bahasa 

Inggrisnya papan tulis putih 

apa ? Nah kalau bahasa 

Jepangnya papan tulis putih 

diambil dari serapan bahasa 

inggrisnya whiteboard, kira-kira 

jadi apa ?”. 

b. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, diskusi, serta tanya 

jawab. Menggunakan fasilitas 

LCD proyektor dan alat-alat 

pengajaran yang disediakan di 

kelas. Bahan ajar menggunakan 

buku Nihongo Kira Kira 1 

Kelas X berbantuan media 

power point dan audio. 

c. (1) Guru menyelipkan 

kebudayaan Jepang yang 

terkenal dengan kebersihannya 

dengan mengatakan “sebelum 

masuk ke materi kita tidak 

hanya fokus ke materi saja ya, 

tapi mempelajari budaya mereka 

juga. Salah satu budaya Jepang 

terkenal dengan lingkungannya 

yang bersih, nah kita sebagai 
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d. Guru melakukan 

evaluasi sederhana 

untuk menguji 

pemahaman siswa 

terhadap materi yang 

telah disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

pembelajar bahasa asing 

bagaimana sepatutnya ? 

lingkungan tempat belajar 

seharusnya bagaimana ?”. Siswa 

menjawab serempak “bersih”. 

Guru membalas dengan “iya 

bersih, sekarang coba lihat 

sekeliling kalian. Sudah bersih ? 

ada sampah atau tidak ? kalau 

ada ya ambil buang di 

tempatnya jangan di ambil di 

simpan di kolong meja”. (2) 

guru menyebutkan “kita juga 

akan belajar bagaimana 

meminjamkan barang. Kalian 

pernah kan meminjam barang ? 

minjam buku ? minjam lks 

disebelah sering kan ? Nah itu 

contohnya”. 

d. (1) Setelah latihan kosakata 

guru bertanya kembali kepada 

siswa, “kalau papan tulis putih, 

bagaimana penyebutannya ?” 

Kemudian guru meminta 

menyebutkan kosakata dalam 

bahasa Jepangnya sementara 

guru menunjuk gambarnya di 

slide.(2) Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

memungkinkan siswa dapat 

menjawab benda yang ada di 

kelas seperti: “yang dibelakang 

kelas kalian, apa saja ada 

bendanya ?” “kalau benda yang 

tidak ada di kelas, dari kosakata 

tadi ada tidak yang bendanya 

tidak ada di kelas ?”. (3) guru 

memberikan lembar kerja yang 

berisi daftar benda dalam tulisan 

huruf kana kemudian siswa 

diminta mencentang benda yang 

sesuai ada di kelas. (4) Siswa 

diminta mengubah kalimat 

bahasa Indonesia yang 

diucapkan guru ke dalam bahasa 

Jepang seperti: “di kelas ada 

sapu dan kursi, bagaimana 

jadinya ?” 
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3. Bervariasi 

a. Guru menggunakan 

metode, strategi 

maupun media yang 

menarik secara 

bervariasi. 

 

 

 

b. Guru melakukan 

pergantian posisi saat 

pembelajaran dalam 

kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Guru melakukan 

variasi suara. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 
 

  

a. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, diskusi, serta tanya 

jawab. Bahan ajar menggunakan 

buku Nihongo Kira Kira 1 

Kelas X berbantuan media 

power point dan audio. 

b. (1) Guru melakukan pergantian 

posisi, berdiri saat menjelaskan 

dan duduk saat siswa 

mengerjakan lembar kerja 

mendengarkan, memutar audio, 

dan mengisi absensi siswa. (2) 

Pada pembelajaran guru kadang 

berdiri di depan, di dekat slide 

dan di pojok. Kadang guru 

berada di belakang dan berjalan 

mengelilingi siswa. 

c. (1) Guru menggunakan nada 

suara yang pelan saat meminta 

siswa untuk tidak ribut dan 

mendengarkan saat guru sedang 

berbicara. (2) Guru 

menggunakan nada yang pelan 

dan keras saat meluruskan 

kesalahan penyebutan siswa 

dengan memberi penekanan 

pada penyebutan kosakata yang 

benar seperti: “bukan tane tapi 

tana”, “tsukue, bukan sukue 

bukan tesukue”, “bukan toke 

bukan tokeii tapi tokei”. (3) 

Guru menggunakan nada yang 

keras dan halus ketika siswa 

kurang kompak dan 

bersemangat saat berlatih 

menyebutkan pola kalimat 

dengan mengatakan “moichido 

onegaishimasu! Tolong ulang, 

tidak serempak kalian”. 

4. Keluwesan 

a. Guru secara fleksibel 

dapat mengubah 

penggunaan strategi 

maupun media 

pelajaran sesuai situasi 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

a. – 
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dan kondisi yang 

memungkinkan datang 

mendadak. 

b. Guru tidak kaku dalam 

menyikapi masalah 

yang muncul dari anak 

didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Guru terbuka dan dapat 

menerima pendapat 

siswa. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

b. (1) Guru menyikapi perilaku 

siswa yang kurang kompak dan 

bersemangat saat berlatih 

menyebutkan pola kalimat 

dengan mengatakan secara halus 

“moichido onegaishimasu! 

Tolong ulang, tidak serempak 

kalian”. (2) Guru menyikapi 

siswa yang lain-lain dalam 

pembelajaran 

denganmendekatinya dan 

mengatakan “shizuka ni shite 

kudasai! Jangan ribut sementara 

saya menjelaskan”. (3) Guru 

menyikapi perilaku siswa yang 

mulai gaduh agar kembali fokus 

dengan mengatakan “Oke, stop 

dulu bicaranya. Sekarang kita 

belajar pelafalan dan 

penyebutannya”,  “baik kita 

lanjut sekarang, siapa yang bisa 

baca itu?”, “tolong perhatikan”. 

(4) Guru menginstruksi siswa 

“baca clue nya dengan baik, apa 

yang diminta disana ?” ketika 

siswa mengulangi kesalahan 

saat percakapan. 
c. (1) guru mengerti tidak semua 

siswa dapat menangkap 

perkataan yang diucapkan native 

speaker meskipun guru sudah 

mengatakan audio akan diputar 

2 kali. Guru menerima pendapat 

siswa agar audio diputar sekali 

lagi lalu meminta siswa 

mengungkapkan “kalau 

meminta untuk mengulang 

bagaimana bahasa Jepangnya ?” 

5. Penekanan pada Hal-hal 

yang Positif 

Guru memberi penekanan 

positif pada tingkah laku 

siswa yang negatif. 

 

 

 

 

√ 
 

  

 

Guru meluruskan penyebutan 

kosakata bahasa Jepang yang benar 

saat siswa melebih-lebihkan 

penyebutan kosakata bahasa 

Jepang dari penyebutan aslinya.  
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6. Penanaman Disiplin Diri 

Guru menjadi teladan 

bagi anak didik dengan 

menunjukkan disiplin 

dalam mengatur waktu 

maupun berpenampilan. 

 

 

√ 
 

  

(1) Guru datang ke kelas dengan 

tepat waktu. (2) Guru 

berpenampilan baik, rambut diikat 

dengan rapi serta berbusana adat 

yang sopan dan rapi. (3) Guru 

melakukan tugas mengajar dengan 

baik, selain itu guru rutin 

mengecek kehadiran siswa dan 

mengisi administrasi mengajar 

seperti jurnal harian.  (4) Guru 

mengakhiri pembelajaran dengan 

tepat waktu. 

 Pendekatan-pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

1. Pendekatan Kekuasaan 

Guru sebagai pemimpin 

menggunakan 

kekuasaanya untuk  

mendisiplinkan atau 

mengendalikan tingkah 

laku anak didik. 

 

 

√ 
 

 (1) Guru mendisiplinkan siswa 

yang mengajak temannya 

mengobrol dengan mengatakan 

“shizuka ni shite kudasai! Jangan 

ribut sementara saya menjelaskan”. 

(2) Guru mengajarkan materi dan 

menyelipkan budaya Jepang yang 

terkenal dengan kebersihannya, 

kemudian meminta siswa untuk 

melihat sekeliling dan memungut 

sampah untuk dikumpulkan di 

tempat sampah bukan di kolong 

meja. (3) Saat memutar audio dan 

memperkenalkan kosakata guru 

menyuruh siswa untuk 

memperhatikan dengan ucapan 

“diperhatikan saja dulu, sebentar 

mencatatnya”. (4) Guru 

mengatakan “nihon go de nan 

desuka? Belajar ungkapkan, bahasa 

Jepangnya apa?” saat meminta 

siswa untuk menyebutkan kosakata 

dengan bahasa Jepang (5) Guru 

menertibkan siswa saat suasana 

mulai gaduh, untuk 

mengembalikan fokus siswa pada 

kegiatan berikutnya guru 

mengatakan “Oke, stop dulu 

bicaranya. Sekarang kita belajar 

pelafalan dan penyebutannya”,  

“baik kita lanjut sekarang, siapa 

yang bisa baca itu?”, “tolong 

perhatikan”. (6) Guru memberi 

waktu mencatat dengan 
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mengatakan “silahkan dicatat dulu” 

“oke, silahkan dicatat”.  

2. Pendekatan Ancaman 

Guru mengontrol tingkah 

laku anak didik dengan 

menggunakan pendekatan 

ancaman. 

  

 

√ 
 

 

Guru tidak menggunakan 

pendekatan ancaman. Tingkah laku 

siswa terkontrol baik. 

3.  Pendekatan Kebebasan 

Guru memberikan 

kebebasan kepada anak 

didik untuk mengerjakan 

sesuatu semasih hal 

tersebut positif.  

 

 

√ 
 

 (1)  Guru membebaskan siswa 

untuk berlatih mengucapkan 

kosakata atau mengikuti ucapan 

native speaker saat audio 

diperdengarkan. (2) Siswa diberi 

kebebasan berdiskusi dengan 

temannya mengenai pelafalan 

kosakata yang baru diperkenalkan. 

(3) Siswa diberi kebebasan 

berdiskusi untuk dapat bersama-

sama membaca kosakata di slide 

yang ditulis dengan huruf hiragana 

dan katakana. 

4. Pendekatan Resep 

Guru melakukan sesuatu 

tentang apa yang harus 

dan tidak dilakukan 

selama pembelajaran 

sesuai dengan daftar 

pegangan yang ditulis 

guru sebelumnya. 

  

 

√ 
 

 

5. Pendekatan Pengajaran 

Guru merencanakan dan 

mengimplementasikan 

pelajaran dengan baik. 

 

 

√ 
 

  

Sebelum melaksanakan pengajaran 

guru telah menyiapkan RPP 

kemudian guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

kegiatan yang dirancang. 

6. Pendekatan Perubahan 

Tingkah Laku Siswa 

a. Guru memberikan 

penguatan positif. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru memberikan 

penguatannegatif. 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. (1) Guru memberikan penguatan 

positif dengan ekpresi wajah 

tersenyum dan menggangguk 

saat siswa menjawab dengan 

benar. (2) Guru mengatakan 

“iya”, “iya, benar”, “hai”, “oke” 

saat jawaban siswa benar. (3) 

Guru mengatakan “siapa yang 

berani latihan percakapan 

pertama, dapat poin plus”. 

b. (1) Guru memberikan penguatan 

negatif dengan menegur siswa 
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c. Guru melakukan 

penghapusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

dan berkata “tolong perhatikan” 

ketika siswa di belakang 

mengobrol. (2) Saat siswa 

berlatih percakapan guru 

mengatakan “yang lain 

dengarkan temannya, saat saya 

suruh kalian belum tentu bisa 

dengan baik” saat menghentikan 

keributan yang dimunculkan 

siswa. (3) Guru berkata “tidak 

seperti itu”, “yang lain 

bagaimana jawaban temannya 

sudah benar ?” kepada siswa 

yang terus salah dan sering tidak 

memperhatikan pembelajaran. 

c. - 

7. Pendekatan Suasana 

Emosi dan Hubungan 

Sosial Siswa 

a. Guru menciptakan 

suasana emosi dan 

hubungan sosial yang 

positif dengan siswa 

(saling menghargai, 

menghormati, terbuka, 

empati, mengayomi, 

menyenangkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru memberikan 

bimbingan konseling 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

a. (1) Guru menunjukkan sikap 

perhatian kepada siswa saat 

mengunakan variasi media slide 

power point dan audio dengan 

mengatakan “kalian bisa melihat 

dengan jelas kan sampai 

dibelakang ? supaya tidak ada 

yang tertinggal saat saya 

memutar audionya”. (2) Guru 

ikut tersenyum ketika teman-

teman siswa menertawai salah 

satu siswa dan menghargai 

kesalahan siswa saat siswa 

diberi instruksi mengambil kursi 

namun siswa mengambil meja. 

(3) Guru menerima pendapat 

siswa ketika guru meminta 

siswa mencari contoh lain benda 

yang ada di kelas selain yang 

ada di gambar. Salah satu siswa 

mengatakan “plangkiran”. Guru 

menanggapi dengan tersenyum 

dan mengatakan “oke 

plangkiran, tapi yang kita 

bicarakan disini benda yang ada 

di ruang kelas secara umum.  

b. - 
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(penyuluhan) sebagai 

wadah untuk 

menyampaikan 

pendapat/gagasan dan 

menyelesaikan 

masalah.  

 

 

 
 

8. Pendekatan dalam 

Proses Kerja  Kelompok 

a. Guru 

mengelompokkan anak 

didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

b. Guru mengusahakan 

agar perkembangan 

dan pelaksanaan proses 

kelompok efektif. 

  

 

 

√ 

 

 

 

√ 
 

Saat pembelajaran guru tidak 

melakukan pembelajaran 

berkelompok. 

9. Pendekatan Elektis atau 

Pluralistik 

Guru mengkombinasikan 

beberapa pendekatan 

menjadi satu. 

 

 

 

√ 
 

  

 

Saat proses pembelajaran guru 

menggunakan pendekatan 

kekuasaan, kebebasan, pengajaran, 

perubahan tingkah laku, suasana 

emosi dan hubungan sosial. 

 Komponen-komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

 

 A. Keterampilan yang Berhubungan dengan Penciptaan dan 

Pemeliharaan Kondisi Belajar yang Optimal 

1. Sikap Tanggap 

a. Guru melakukan 

kontak pandang 

dengan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru bergerak 

mendekati individu 

atau kelompok. 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

  

a. (1) Guru melakukan kontak 

pandang saat berbicara kepada 

seluruh siswa dengan melihat 

siswa barisan di depan mata, 

lalu ke pojok kanan, lalu ke 

barisan bangku siswa yang 

duduk di belakang, lalu ke pojok 

kiri. (2) Guru melakukan kontak 

pandang saat berbicara dengan 

salah satu siswa dan menoleh 

ketika siswa lain memberi 

tanggapan. 

b. (1) Guru berkeliling mendekati 

setiap individu melihat 

perkembangan siswa dalam 

mengerjakan tugas. (2) Guru 

mendekati kelompok siswa yang 

ribut dengan pelan mengatakan 

“shizuka ni shite kudasai! 
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c. Guru memberikan 

respons atau 

pernyataan terhadap 

perilaku siswa maupun 

masalah yang dihadapi 

siswa. 

 

 

 

√ 
 

Jangan ribut sementara saya 

menjelaskan”. 

c. (1) Guru menyadari saat melihat 

perkembangan siswa 

mengerjakan tugas masih 

banyak siswa yang belum hafal 

dengan huruf kana. Guru 

bertanya “sudah hafal 

hiraganakatakananya ? sampai 

mana perkembangannya ? kalau 

belum, bawa catatan hurufnya 

sambil kalian belajar dan 

mengingat-ingat kembali”. (2) 

Guru melihat reaksi siswa yang 

masih belum menangkap ucapan 

dari native speaker kemudian 

guru mengatakan “baik saya 

ulangi lagi sekali memutarkan 

audionya”. (3) Guru 

menginstruksi siswa “baca clue 

nya dengan baik, apa yang 

diminta disana ?” ketika siswa 

mengulangi kesalahan yang 

sama saat percakapan. 

2. Membagi Perhatian 

a. Guru memberikan 

perhatian secara visual. 

 

 

 

 

 

 

b. Guru memberikan 

perhatian secara 

verbal. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

  

a. (1) Guru juga membagi 

perhatian saat berbicara dengan 

salah satu siswa atau saat 

sedang memperhatikan siswa 

yang sedang melakukan 

percakapan kemudian sesekali 

mengalihkan pandangan ke 

siswa yang lain.  

b. Guru membagi perhatian secara 

verbal saat seluruh siswa 

diminta menjawab pertanyaan 

dari guru kemudian terdapat 

satu siswa yang masih salah, 

siswa tersebut diberi pertanyaan 

kembali sampai jawaban yang 

diberikan benar. 

3. Pemusatan Perhatian 

Kelompok 

Guru memerhatikan dan 

memastikan siswa 

bekerjasama dan 

bertanggung jawab 

dengan kelompok atau 

  

 

 

√ 
 

Guru tidak mengadakan 

pembelajaran berkelompok. 
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subkelompok. 

 

 B. Keterampilan yang Berhubungan dengan Pengembangan Kondisi 

Belajar yang Optimal 

1. Modifikasi Tingkah 

Laku 

Guru memberikan 

penguatan secara 

sistemasis untuk 

memodifikasi tingkah 

laku yang memiliki 

masalah maupun kesulitan 

belajar. 

 

 

 

√ 
 

  

 

Guru memberikan penguatan 

negatif berupa teguran dan 

penguatan posistif berupa 

konfirmasi secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

2. Pendekatan Pemecahan 

Masalah Kelompok 

a. Guru memperlancar 

tugas-tugas dengan 

mengusahakan 

kerjasama yang baik 

dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Guru memelihara dan 

memulihkan semangat 

anak didik. 

c. Guru menangani dan 

mengatasi konflik yang 

timbul dalam 

kelompok. 

  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

Guru tidak mengadakan 

pembelajaran berkelompok. 

3.  Menemukan dan 

Memecahkan Tingkah 

Laku yang 

Menimbulkan Masalah 

Guru mengidentifikasi 

masalah dan 

menggunakan 

seperangkat cara untuk 

memecahkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

- 

 Penataan Ruang Kelas 

1. Pengaturan Tempat 

Duduk 

a.  Posisi tempat duduk  

siswa saling 

berhadapan. 

b. Posisi tempat duduk 

siswa setengah 

lingkaran. 

c. Posisi tempat duduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 

 

 

 

 

a. – 

 

b. – 

 

 

c. Terdapat 4 baris bangku. Tiap-
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siswa berbaris ke 

belakang. 
√ 

 

 
 

tiap barisan terdiri dari 5 bangku 

dan 5 pasang tempat duduk 

yang berjejer ke belakang. 

2. Pengaturan Alat-alat 

Pengajaran 

a. Pengaturan 

perpustakaan kelas. 

b. Pengaturan alat-alat 

peraga. 

 

 

 

c. Pengaturan papan tulis, 

kapur tulis/spidol serta 

yang berhubungan 

dengan alat tulis. 

 

 

d. Pengaturan Presensi 

Siswa. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
 

 

 

a. Tidak terdapat perpustakaan 

kelas. 

b. Alat peraga media pengajaran 

berupa LCD proyektor di 

letakkan di atas bangku depan 

lalu dipantulkan di salah satu 

papan tulis. 

c. Pengaturan yang berhubungan 

dengan alat tulis seperti papan 

tulis diletakkan di depan kelas 

secara berdampingan, spidol dan 

penghapus papan diletakkan di 

meja guru.  

d. Papan presensi diletakkan di 

depan sebelah kiri bersebelahan 

dengan papan tulis.  

3. Penataan Keindahan 

dan Kebersihan Kelas 

a. Penataan hiasan 

dinding dan meja. 

 

 

 

 

b. Penempatan lemari. 

 

 

 

 

 

 

c. Pemeliharaan 

kebersihan. 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. Hiasan dinding berupa gambar 

presiden dan wakil presiden 

serta burung garuda diletakkan 

secara menempel di tembok 

depan di atas papan. Meja guru 

diletakkan di pojok kiri depan.  

b. Tidak terdapat lemari kelas. 

Hanya rak yang menyatu 

dengan meja guru. Rak tersebut 

berfungsi menyimpan tugas 

siswa dan alat-alat tulis seperti 

spidol dan penghapus papan saat 

telah selesai digunakan. 

c. Pemeliharaan kebersihan diatur 

berdasarkan jadwal piket yang 

telah disepakati siswa dan 

dijalankan secara bergiliran. 
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4. Penataan Ventilasi dan 

Cahaya 

Pengaturan kondisi 

jendela dan cahaya yang 

masuk ke kelas. 

 

 

 

√ 
 

  

 

(1) Terdapat dua pintu yang terletak 

di depan dan belakang. Selama 

proses pembelajaran pintu dibuka 

setengah agar tidak mengganggu 

fokus siswa dengan aktifitas di luar 

kelas tetapi fungsi lainnya agar 

udara masuk dan cahaya tetap 

mendukung. (2) Di sisi kanan 

ruang kelas terdapat 4 bidang 

jendela yang tidak dapat dibuka 

dan 3 bidang jendela yang dapat 

dibuka. Di sisi kiri terdapat 4 

bidang jendela yang tidak dapat 

dibuka dan 5 bidang jendela yang 

dapat terbuka. Tetapi pada setiap 

bagian jendela memiliki ventilasi 

udara yang menyambung di 

atasnya. (3) Terdapat 1 kipas angin 

yang menempel  di langit-langit 

ruangan untuk membantu 

menyejukkan ruangan (4) Cahaya 

di dalam ruangan juga didukung 

oleh 4 lampu yang menempel di 

langit-langit ruangan. 

(Diadaptasi dari Riadi, 2018) 
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Lampiran 06. Hasil Observasi Kedua 

Hasil Observasi Pengelolaan Kelas 

Observasi ke : 2 

Tanggal : Kamis, 18 April 2019 

Kelas   : X IBB 4 

Jam   : 11.30 – 13.45 

Materi   :Menyebutkan posisi benda yang ada di kelas. 

No. Pengamatan Ya Tidak Keterangan 

 Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

1.  Hangat dan Antusias 

a. Guru tersenyum, 

gembira, bersemangat, 

percaya diri dan 

menunjukkan sikap 

kasih sayang kepada 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru tidak segan untuk 

menyapa siswa terlebih 

dahulu. 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

  

a. (1) Guru tersenyum, 

bersemangat dan percaya diri 

ketika memasuki ruang kelas.(2) 

Guru tersenyum ketika ada 

siswa yang salah mengucapkan 

saat latihan percakapan dan 

membantu siswa untuk 

mencapai keberhasilan. (3) Guru 

menjelaskan dengan antusias 

yang ditunjukkan dari ekpresi 

dan gerak tubuhnya saat 

menyebutkan atau 

mengungkapkan sesuatu. (4) 

Saat menjelaskan guru 

memberikan penekanan pada hal 

penting dan ungkapan yang 

sering dilupakan siswa.(5) Guru 

ikut tersenyum dan tertawa 

melihat tingkah laku siswa yang 

menjiwai peran saat 

percakapan.(6) Guru tersenyum 

dan ikut gembira saat memandu 

permainan meletakkan benda 

dan meminta siswa agar tidak 

bermain curang. 

b. (1) Guru memberikan senyum 

sapaan ketika baru memasuki 

kelas. (2) Guru bertegur sapa 

dengan siswa saat sedang 

berpapasan di luar kelas. 
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c. Siswa berjabat tangan 

dengan guru. 

 

√ 
 

c. Siswa berjabat tangan dengan 

guru, baik pada saat di akhir 

pelajaran maupun di 

luarpelajaran. 

2. Tantangan 

a. Guru menyelipkan 

kata-kata/ungkapan-

ungkapan baru dalam 

pembelajaran yang 

dapat memancing 

ketertarikan dan rasa 

ingin tahu siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru menggunakan 

metode, strategi 

fasilitas/alat/bahan 

maupun media yang 

dapat memotivasi 

gairah belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

c. Guru mengaitkan 

materi pelajaran 

dengan kondisi nyata 

di lapangan. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

  

a. (1) Guru menjelaskan dengan 

bantuan slide yang 

menggunakan tulisan huruf kana 

pada setiap kosakata maupun 

contoh pola kalimat dan 

percakapan. Kemudian meminta 

siswa membacanya dengan 

mengatakan “coba baca, siapa 

yang bisa ?”(2) Guru mengajak 

siswa bersama-sama menelaah 

arti kalimat bahasa Jepang yang 

ada di slide sebelum 

memperkenalkan kosakata 

maupun pola kalimat.(3) Guru 

menambahkan kosakata benda 

yaitu: kaban, hon, enpitsu, pen, 

dan shashin. Guru 

memperkenalkan kosakata tas 

dengan cara mengatakan “kalau 

bahasa Jepang vas bunga apa ? 

ada kemiripan penyebutan vas 

dengan tas dalam bahasa 

Jepang”. (4) guru menulis di 

papan dengan menggunakan 

huruf kana untuk memancing 

rasa ingin tahu siswa mengenai 

bunyi tulisan tersebut. 

b. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, diskusi, tanya jawab 

serta permainan. Menggunakan 

fasilitas LCD proyektor dan 

alat-alat pengajaran yang 

disediakan di kelas. Bahan ajar 

menggunakan buku Nihongo 

Kira Kira 1 Kelas X berbantuan 

media power point, audio dan 

papan tulis. 

c. (1) Saat akan memasuki materi 

mengenai keberadaan letak 

benda, guru langsung 

mengaitkan dengan kondisi 
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d. Guru melakukan 

evaluasi sederhana 

untuk menguji 

pemahaman siswa 

terhadap materi yang 

telah disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

benda yang ada di kelas. Guru 

menginstruksi siswa untuk 

“coba lihat barang-barang yang 

ada di sekililing kalian”, “peta 

ada disini ?”, “tempat sampah ?” 

“dimana letaknya ?”, “kalau 

sapu ?”, “kemudian kursi 

kalian ?”, “dimananya meja ?”, 

“misalnya buku kalian ?”, 

“pensil kalian ?”, “tas kalian ?”, 

“nah sekarang kita mempelajari 

tentang itu”.(2) Guru 

memperagakan perbedaan letak 

ue, naka, shita, dan yoko. 

d. (1) Guru memberi evaluasi 

sederhana dengan bertanya 

kepada siswa “kalau 

menanyakan, tas ada dimana ? 

bagaimana jadinya ?”“kalau 

misal jawabannya, di dalam 

meja. Bagaimana ?” “kalau di 

dalam meja saja bagaimana ?” 

“kalau lengkapnya, tas ada di 

dalam meja”. (2) Guru 

mengevaluasi dengan 

memanggil acak siswa, “Darma 

Yoga  san, houki wa doko 

desuka”. Guru merespon “benar 

di pojok kelas ? benar ? coba 

lihat benar ga ? hai, benar”. 

Kemudian “Budiantari san, 

gomibako wa doko desuka?” 

“Adriski san hon wa doko 

desuka”. (3) Guru mengevaluasi 

dengan bertanya kepada seluruh 

siswa “mina san, kalau jam ada 

di bawah foto”, “bagaimana ?”, 

(4) Setelah guru memberi 

penekanan pada kalimat bahasa 

Jepang yang diakhiri dengan 

~ne, guru mengevaluasi kembali 

dengan memberi pertanyaan 

seperti “di samping meja ya? 

Gimana jadinya ?” “kalau di 

dalam tas ya ?”. 

3. Bervariasi 

a. Guru menggunakan 

metode, strategi 

 

 

√ 

  

a. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 
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maupun media yang 

menarik secara 

bervariasi. 

 

 

 

b. Guru melakukan 

pergantian posisi saat 

pembelajaran dalam 

kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Guru melakukan 

variasi suara. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 
 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, diskusi, tanya jawab 

serta permainan. Bahan ajar 

menggunakan buku Nihongo 

Kira Kira 1 Kelas X berbantuan 

media power point dan audio. 

b. (1) Guru melakukan pergantian 

posisi berdiri secara berpindah-

pindah yaitu kadang di depan 

kelas, di sebelah slide saat 

menjelaskan, bergerak 

mendekati siswa saat tanya 

jawab dan latihan percakapan. 

(2) Berkeliling saat siswa 

mengerjakan tugas dan saat 

memandu kegiatan permainan 

letak benda. (3) Terkadang guru 

melakukan posisi duduk baik 

saat menulis, menjelaskan dan 

memutar audio.  

c. (1) Guru menggunakan nada 

suara yang tinggi saat 

mengintruksikan selanjutnya 

“tsugi”. (2) Guru menggunakan 

nada suara yang tinggi dan 

bergelombang saat mengulangi 

kata yang salah diucapkan siswa 

seperti “kyochitshu?” 

seharusnya kyoushitsu, “yumi?” 

seharusnya sumi. (3) Guru 

menggunakan nada keras dan 

lembut saat merespon jawaban 

siswa yang benar. (4) Saat 

menjelaskan guru menggunakan 

berbagai variasi suara. 

4. Keluwesan 

a. Guru secara fleksibel 

dapat mengubah 

penggunaan strategi 

maupun media 

pelajaran sesuai situasi 

dan kondisi yang 

memungkinkan datang 

mendadak. 

b. Guru tidak kaku dalam 

menyikapi masalah 

yang muncul dari anak 

didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
 

 

a. – 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru menyikapi dengan baik 

tingkah laku siswa yang masih 

kurang fasih dalam berbicara 

bahasa Jepang. Guru 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Guru terbuka dan dapat 

menerima pendapat 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

melakukannya dengan 

mengulangi pengucapan siswa 

yang menandakan ucapan 

tersebut masih kurang tepat baik 

dari segi pelafalan maupun 

penyebutannya. Sikap yang 

diberikan kadang 

diimbangidengan bergurau.  

c. (1) Guru menerima pendapat 

siswa untuk memutar audio nya 

kembali saat siswa mengatakan 

“moichido onegaishimasu, 

sensei”.  

5. Penekanan pada Hal-hal 

yang Positif 

Guru memberi penekanan 

positif pada tingkah laku 

siswa yang negatif. 

 

 

 

 

√ 
 

  

 

Guru meluruskan penyebutan 

kosakata bahasa Jepang yang salah 

saat siswa melebih-lebihkan 

penyebutan kosakata bahasa 

Jepang dari penyebutan aslinya. 

Seperti: “apa bahasa Jepangnya di 

atas ?” siswa menjawab “uek” guru 

merespon “ue ya ue tanpa k”. 

6. Penanaman Disiplin Diri 

Guru menjadi teladan 

bagi anak didik dengan 

menunjukkan disiplin 

dalam mengatur waktu 

maupun berpenampilan. 

 

 

√ 
 

  

(1) Guru datang ke kelas dengan 

tepat waktu. (2) Guru 

berpenampilan baik, rambut diikat 

dengan rapi serta berbusana adat 

yang sopan dan rapi. (3) Guru 

melakukan tugas mengajar dengan 

baik, selain itu guru rutin 

mengecek kehadiran siswa dan 

mengisi administrasi mengajar 

seperti jurnal harian.(4) Guru 

mengakhiri pembelajaran dengan 

tepat waktu. 

 Pendekatan-pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

1. Pendekatan Kekuasaan 

Guru sebagai pemimpin 

menggunakan 

kekuasaanya untuk  

mendisiplinkan atau 

mengendalikan tingkah 

laku anak didik. 

 

 

√ 
 

 (1) Guru mendisiplinkan siswa agar 

tidak gaduh saat baru 

diperkenalkan kosakata melalui 

audio dengan mengatakan 

“didengarkan saja dulu, sebentar 

latihannya sekarang bole dalam 

hati dulu agar yang lain bisa 

mendengarkan audionya”. (2) Guru 

melempar pertanyaan ke siswa lain 

yang bertujuan agar siswa lain ikut 
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memperhatikan saat guru tanya 

jawab dengan salah satu siswa. 

Seperti: “Adristi san, hon wa doko 

desuka?” setelah Adristi menjawab 

guru bertanya dengan siswa yang 

lain “yang saya tanyakan ke Adristi 

apa ?”, “terus jawabannya dia?”, 

“kalau misalnya buku ada di dalam 

tas?”. (3) Saat latihan percakapan 

guru mendisiplinkan siswa dengan 

mengatakan “yang lain dengarkan 

saja, tidak usah diberitahu”. (4) 

Siswa diminta berdiri untuk 

melakukan kegiatan sesuai yang 

diinstruksikan guru.  

2. Pendekatan Ancaman 

Guru mengontrol tingkah 

laku anak didik dengan 

menggunakan pendekatan 

ancaman. 

 

 

√ 
 

 

 
 

(1) Guru menerapkan aturan tidak 

boleh curang saat permainan 

berlangsung, dan yang salah 

berhak mendapat hukuman. (2) 

Guru mengatakan “latihan lagi, 

baru boleh duduk” kepada siswa 

yang masih salah membuat kalimat 

menyebutkan letak benda saat 

mendapat hukuman. 

3.  Pendekatan Kebebasan 

Guru memberikan 

kebebasan kepada anak 

didik untuk mengerjakan 

sesuatu semasih hal 

tersebut positif.  

 

 

√ 
 

 (1)  Guru membebaskan siswa 

untuk berlatih menyebutkan 

kosakata atau mengikuti ucapan 

native speaker saat audio 

diperdengarkan. (2) Siswa diberi 

kebebasan berdiskusi dengan 

temannya mengenai pelafalan 

kosakata yang baru diperkenalkan. 

(3) Siswa diberi kebebasan 

berdiskusi untuk dapat bersama-

sama membaca kosakata di slide 

dan papan tulisyang ditulis dengan 

huruf kana.(4) Guru memberi 

kebebasan kepada siswa yang ingin 

izin ke toilet. 

4. Pendekatan Resep 

Guru melakukan sesuatu 

tentang apa yang harus 

dan tidak dilakukan 

selama pembelajaran 

sesuai dengan daftar 

pegangan yang ditulis 

guru sebelumnya. 

  

 

√ 
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5. Pendekatan Pengajaran 

Guru merencanakan dan 

mengimplementasikan 

pelajaran dengan baik. 

 

 

√ 
 

  

Sebelum melaksanakan pengajaran 

guru telah menyiapkan RPP 

kemudian guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

kegiatan yang dirancang. 

6. Pendekatan Perubahan 

Tingkah Laku Siswa 

a. Guru memberikan 

penguatan positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru memberikan 

penguatannegatif. 

 

 

 

c. Guru melakukan 

penghapusan 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. (1) Guru memberikan penguatan 

positif dengan memberi ekspresi 

wajah tersenyum dan 

menggangguk saat siswa 

menjawab dengan benar. (2) 

Guru mengatakan “hai”, “hai, 

iidesune”, “hai, tadashidesu”, 

“ya, seperti itu”, “ya, benar”, 

“hai, silahkan duduk” saat 

jawaban siswa benar.(3) Guru 

mengatakan “siapa yang bisa 

pertama ? angkat tangannya. 

Yang benar boleh duduk” saat 

menyemangati siswa agar 

terbebas dari hukumannya. 

b. Guru mengatakan “latihan lagi, 

baru boleh duduk” kepada siswa 

yang masih salah membuat 

kalimat menyebutkan letak 

benda saat mendapat hukuman. 

c. - 

7. Pendekatan Suasana 

Emosi dan Hubungan 

Sosial Siswa 

a. Guru menciptakan 

suasana emosi dan 

hubungan sosial yang 

positif dengan siswa 

(saling menghargai, 

menghormati, terbuka, 

empati, mengayomi, 

menyenangkan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. (1) Guru memperkenalkan 

kosakata tas dengan cara 

mengatakan “kalau bahasa 

Jepang vas bunga apa ? ada 

kemiripan penyebutan vas 

dengan tas”. Salah satu siswa 

asal menjawab “kaban” 

sedangkan yang lain tertawa. 

Guru merespon dengan 

tersenyum dan mengatakan “ya, 

benar, kaban”. Siswa yang lain 

lalu menyoraki temannya yang 

menjawab tadi dengan kagum. 

(2) Guru memaklumi siswa 

ingin bercanda dan tidak 
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b. Guru memberikan 

bimbingan konseling 

(penyuluhan) sebagai 

wadah untuk 

menyampaikan 

pendapat/gagasan dan 

menyelesaikan 

masalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

memarahinya saat guru 

mengatakan “hai, di luar kelas 

bahasa Jepangnya kyoushitsu no 

soto”. Kemudian siswa nyeletuk 

mengatakan “di luar ada soto”. 

Guru merespon “bukannn” 

dengan nada panjang dan 

tersenyum. (3) Guru tersenyum 

dan ikut tertawa sewaktu 

percakapan siswa diminta untuk 

bersikap yang baik saat 

berbicara dengan lawan bicara, 

lalu siswa menunjukkannya 

dengan sikap ojigi. Kemudian 

guru menanggapi “apakah harus 

adaojigiseperti itu ?”“Hai, 

arimashou. Douzo”, “katanya 

mempersilahkan, bagaimana 

sikap mempersilahkan ?”.Siswa 

kemudian melakukan gestur 

mempersilahkan. 

8. Pendekatan dalam 

Proses Kerja  Kelompok 

a. Guru 

mengelompokkan anak 

didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

b. Guru mengusahakan 

agar perkembangan 

dan pelaksanaan proses 

kelompok efektif. 

  

 

 

√ 

 

 

 

√ 
 

Saat pembelajaran guru tidak 

melakukan pembelajaran 

berkelompok. 

9. Pendekatan Elektis atau 

Pluralistik 

Guru mengkombinasikan 

beberapa pendekatan 

menjadi satu. 

 

 

 

√ 
 

  

 

Saat proses pembelajaran guru 

menggunakan pendekatan 

kekuasaan, ancaman, kebebasan, 

pengajaran, perubahan tingkah 

laku, serta suasana emosi dan 

hubungan sosial. 
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 Komponen-komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

 

 A. Keterampilan yang Berhubungan dengan Penciptaan dan 

Pemeliharaan Kondisi Belajar yang Optimal 

1. Sikap Tanggap 

a. Guru melakukan 

kontak pandang 

dengan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru bergerak 

mendekati individu 

atau kelompok. 

 

 

 

 

 

 

c. Guru memberikan 

respons atau 

pernyataan terhadap 

perilaku siswa maupun 

masalah yang dihadapi 

siswa. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

  

a. (1) Guru melakukan kontak 

pandang saat berbicara kepada 

seluruh siswa dengan melihat 

siswa barisan di depan mata, 

lalu ke pojok kanan, lalu ke 

barisan bangku siswa yang 

duduk di belakang, lalu ke pojok 

kiri. (2) guru melakukan kontak 

pandang saat berbicara dengan 

salah satu siswa atau saat sedang 

tanya jawab.(3) Guru 

melakukan kontak pandang pada 

siswa yang berlatih percakapan 

dan memberi reaksidengan 

mengatakan “Andre bagus ya, 

kamu itu menjawab bukan 

bertanya lagi” ketika merespon 

ucapan siswa saat percakapan 

yang seharusnya siswa menjadi 

penjawab tetapi menjadi seperti 

bertanya kembali karena pada 

akhir kalimat siswa 

menambahkan “ka” dalam 

kalimat “chizu to tsukue ga 

arimasuka”. 

b. (1) Guru mendekati siswa saat 

tanya jawab dan percakapan. (2) 

Guru berkeliling mendekati 

siswa untuk mengecek siswa 

yang salah dalam permainan. (3) 

Guru berkeliling mendekati 

setiap individu melihat 

perkembangan siswa dalam 

mengerjakan tugas.  

c. (1) Guru merespon pertanyaan 

siswa saat siswa ada yang 

kurang jelas mengartikan 

sesuatu dalam pembelajaran. 

Siswa: “sensei, yoko wa nan 

desuka?”. Guru: “disamping 

artinya”. (2) Guru merespon 

kesalahan ucapan siswa saat 
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percakapan dan meminta siswa 

yang lain mengoreksi. “tadi 

dibagian mana ada yang 

kurang” siswa menjawab 

“pelafalan meja” guru membalas 

“tadi temannya bilang apa ? 

bagaimana yang benar ?” (3) 

Guru merespon sikap siswa saat 

percakapan “ketika berbicara 

dengan lawan bicara bagaimana 

semestinya sikapnya ? 

gesturetubuhnya?” (4) Guru 

mengulangi ucapan siswa 

sebagai petunjuk bahwa ucapan 

siswa masih salah saat 

mengungkapkan kalimat letak 

benda. (5) Guru melihat siswa 

terdiam lalu guru 

mengkonfirmasi audio 

percakapan dengan mengatakan 

“mengerti maksudnya itu ? 

mengerti ?”. 

2. Membagi Perhatian 

a. Guru memberikan 

perhatian secara visual. 

 

 

 

 

 

b. Guru memberikan 

perhatian secara 

verbal. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

  

a. (1) Guru membagi perhatian 

saat berbicara dengan salah satu 

siswa atau saat sedang 

memperhatikan siswa yang 

sedang melakukan percakapan 

kemudian sesekali mengalihkan 

pandangan ke siswa yang lain.  

b. (1) Guru membagi perhatian 

secara verbal,dua orang siswa 

diminta latihan percakapan dan 

siswa yang lain mendengarkan. 

Siswa yang lain diminta 

mengoreksi kesalahan temannya 

seperti: “bagaimana penampilan 

temannya?”, “tadi apakah masih 

ada yang kurang tepat?”, 

“apakah masih ada pengucapan 

atau pelafalan yang salah ?”, 

“bagian mana?”, “bagaimana 

sebaiknya”. (2) Guru meminta 

siswa untuk membuat satu 

kalimat letak benda dan 

mengangkat tangan bagi yang 

bisa. Saat siswa yang tertunjuk 

gugup membuat kalimat siswa 
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yang lainnya mengangkat 

tangan lalu guru berkata 

“sebentar, setelah ini ya”. 

3. Pemusatan Perhatian 

Kelompok 

Guru memerhatikan dan 

memastikan siswa 

bekerjasama dan 

bertanggung jawab 

dengan kelompok atau 

subkelompok. 

  

 

 

√ 
 

Guru tidak mengadakan 

pembelajaran berkelompok. 

 

 B. Keterampilan yang Berhubungan dengan Pengembangan Kondisi 

Belajar yang Optimal 

1. Modifikasi Tingkah 

Laku 

Guru memberikan 

penguatan secara 

sistemasis untuk 

memodifikasi tingkah 

laku yang memiliki 

masalah maupun kesulitan 

belajar 

 

 

 

√ 
 

  

 

Guru memberikan penguatan 

negatif berupa teguran dan 

penguatan posistif berupa 

konfirmasi secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

2. Pendekatan Pemecahan 

Masalah Kelompok 

a. Guru memperlancar 

tugas-tugas dengan 

mengusahakan 

kerjasama yang baik 

dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Guru memelihara dan 

memulihkan semangat 

anak didik. 

c. Guru menangani dan 

mengatasi konflik yang 

timbul dalam 

kelompok. 

  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

Guru tidak mengadakan 

pembelajaran berkelompok. 

3.  Menemukan dan 

Memecahkan Tingkah 

Laku yang 

Menimbulkan Masalah 

Guru mengidentifikasi 

masalah dan 

menggunakan 

seperangkat cara untuk 

memecahkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

- 
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 Penataan Ruang Kelas 

1. Pengaturan Tempat 

Duduk 

a.  Posisi tempat duduk  

siswa saling 

berhadapan. 

b. Posisi tempat duduk 

siswa setengah 

lingkaran. 

c. Posisi tempat duduk 

siswa berbaris ke 

belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

√ 

 

 

 
 

 

 

a. – 

 

b. – 

 

 

c. Terdapat 4 baris bangku. Tiap-

tiap barisan terdiri dari 5 bangku 

dan 5 pasang tempat duduk yang 

berjejer ke belakang. 

2. Pengaturan Alat-alat 

Pengajaran 

a. Pengaturan 

perpustakaan kelas. 

b. Pengaturan alat-alat 

peraga. 

 

 

 

c. Pengaturan papan tulis, 

kapur tulis/spidol serta 

yang berhubungan 

dengan alat tulis. 

 

 

d. Pengaturan Presensi 

Siswa. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
 

 

 

a. Tidak terdapat perpustakaan 

kelas. 

b. Alat peraga media pengajaran 

berupa LCD proyektor di 

letakkan di atas bangku depan 

lalu dipantulkan di salah satu 

papan tulis. 

c. Pengaturan yang berhubungan 

dengan alat tulis seperti papan 

tulis diletakkan di depan kelas 

secara berdampingan, spidol dan 

penghapus papan diletakkan di 

meja guru.  

d. Papan presensi diletakkan di 

depan sebelah kiri bersebelahan 

dengan papan tulis.  

3. Penataan Keindahan 

dan Kebersihan Kelas 

a. Penataan hiasan 

dinding dan meja. 

 

 

 

 

b. Penempatan lemari. 

 

 

 

 

 

 

c. Pemeliharaan 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. Hiasan dinding berupa gambar 

presiden dan wakil presiden 

serta burung garuda diletakkan 

secara menempel di tembok 

depan di atas papan. Meja guru 

diletakkan di pojok kiri depan.  

b. Tidak terdapat lemari kelas. 

Hanya rak yang menyatu 

dengan meja guru. Rak tersebut 

berfungsi menyimpan tugas 

siswa dan alat-alat tulis seperti 

spidol dan penghapus papan saat 

telah selesai digunakan. 

c. Pemeliharaan kebersihan diatur 



179 
 

 

kebersihan.  

 

 

berdasarkan jadwal piket yang 

telah disepakati siswa dan 

dijalankan secara bergiliran. 

4. Penataan Ventilasi dan 

Cahaya 

Pengaturan kondisi 

jendela dan cahaya yang 

masuk ke kelas. 

 

 

 

√ 
 

  

 

(1)  Terdapat dua pintu yang 

terletak di depan dan belakang. 

Selama proses pembelajaran pintu 

dibuka setengah agar tidak 

mengganggu fokus siswa dengan 

aktifitas di luar kelas tetapi fungsi 

lainnya agar udara masuk dan 

cahaya tetap mendukung. (2) Di 

sisi kanan ruang kelas terdapat 4 

bidang jendela yang tidak dapat 

dibuka dan 3 bidang jendela yang 

dapat dibuka. Di sisi kiri terdapat 4 

bidang jendela yang tidak dapat 

dibuka dan 5 bidang jendela yang 

dapat terbuka. Tetapi pada setiap 

bagian jendela memiliki ventilasi 

udara yang menyambung di 

atasnya. (3) Terdapat 1 kipas angin 

yang menempel  di langit-langit 

ruangan untuk membantu 

menyejukkan ruangan (4) Cahaya 

di dalam ruangan juga didukung 

oleh 4 lampu yang menempel di 

langit-langit ruangan. 

(Diadaptasi dari Riadi, 2018) 
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Lampiran 07. Hasil Observasi Ketiga 

Hasil Observasi Pengelolaan Kelas 

Observasi ke : 3 

Tanggal : Rabu, 24 April 2019 

Kelas   : X IPS 3 

Jam   : 13.00 – 15.45 

Materi   :Mendeskripsikan seragam sekolah. 

No. Pengamatan Ya Tidak Keterangan 

 Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

1.  Hangat dan Antusias 

a. Guru tersenyum, 

gembira, bersemangat, 

percaya diri dan 

menunjukkan sikap 

kasih sayang kepada 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru tidak segan untuk 

menyapa siswa terlebih 

dahulu. 

 

 

c. Siswa berjabat tangan 

dengan guru. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

√ 
 

  

a. (1) Guru tersenyum, 

bersemangat dan percaya diri 

ketika memasuki ruang kelas. 

(2) Guru menjelaskan dengan 

antusias yang ditunjukkan dari 

ekspresi dan gerak tubuhnya 

saat menyebutkan atau 

menjelaskan sesuatu.(3) Guru 

tersenyum ketika ada siswa 

yang salah mengucapkan saat 

tanya jawab dan membantu 

siswa untuk mencapai 

keberhasilan. (4) guru 

memberikan penekanan pada 

dua cara menjawab pertanyaan 

dari lawan bicara. (5) saat 

mencatat guru mengingatkan 

siswa untuk mengisi keterangan 

pada contoh percakapan agar 

siswa tidak lupa. 

b. (1) Guru memberikan senyum 

sapaan ketika baru memasuki 

kelas. (2) Guru bertegur sapa 

dengan siswa saat sedang 

berpapasan di luar kelas. 

c. Siswa berjabat tangan dengan 

guru, baik pada saat di akhir 

pelajaran maupun di luar 

pelajaran. 
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2. Tantangan 

a. Guru menyelipkan 

kata-kata/ungkapan-

ungkapan baru dalam 

pembelajaran yang 

dapat memancing 

ketertarikan dan rasa 

ingin tahu siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru menggunakan 

metode, strategi 

fasilitas/alat/bahan 

maupun media yang 

dapat memotivasi 

semangat belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

c. Guru mengaitkan 

materi pelajaran 

dengan kondisi nyata 

di lapangan. 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

  

a. (1) Guru menjelaskan dengan 

bantuan slide yang 

menggunakan tulisan huruf 

hiragana atau katakanapada 

setiap kosakata maupun contoh 

pola kalimat dan percakapan. 

Kemudian meminta siswa 

membacanya dengan 

mengatakan “coba dibaca dulu, 

apa dibaca?, ada yang bisa 

baca?”.(2)Guru mengajak siswa 

bersama-sama menelaah arti 

kalimat bahasa Jepang yang ada 

di slide sebelum 

memperkenalkan kosakata 

maupun pola kalimat. Guru 

mengatakan “disini ada kalimat 

“sui youbi ni batikku wo 

kimasu”. Sui youbi hari apa ?, 

“sui youbi ni batikku wo 

kimasu” kira-kira artinya 

apa?”.(3) Guru menambahkan 

kosakata benda yaitu: bari no 

seifuku, taiiku no seifuku. (4) 

guru menulis di papan dengan 

menggunakan huruf hiragana 

atau katakana untuk memancing 

rasa ingin tahu siswa mengenai 

bunyi tulisan tersebut. 

b. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, diskusi, tanya jawab 

serta kerja kelompok. 

Menggunakan fasilitas LCD 

proyektor dan alat-alat 

pengajaran yang disediakan di 

kelas. Bahan ajar menggunakan 

buku Nihongo Kira Kira 1 

Kelas X berbantuan media 

power point, audio dan papan 

tulis. 

c. (1) Guru memperkenalkan tema 

pelajaran seragam sekolah 

dengan menampilkan gambar 

yang berisi tulisan “suiyoubi ni 

batikku wo kimasu” di slide. 
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d. Guru melakukan 

evaluasi sederhana 

untuk menguji 

pemahaman siswa 

terhadap materi yang 

telah disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

Lalu guru mengatakan “disana 

ada kata batik, kalian punya 

pakaian batik ?”, “hari apa 

digunakannya ?”. (2) Guru 

meminta siswa untuk 

menyebutkan seragam sekolah 

yang dipakai selama seminggu 

sebelum memperkenalkan 

kosakata seragam sekolah pada 

umumnya dalam bahasa Jepang. 

(3) guru memberikan penjelasan 

mengenai “gakkou no seifuku” 

kalau sekolah tertentu saja yang 

memiliki seragam tersebut. 

Untuk sekolah negeri pada 

umumnya hanya menggunakan 

seragam nasional yang sudah 

diatur oleh pemerintah. Guru 

mengatakan “kalian punya tidak 

seragam sekolah ?”, ketika guru 

memperkenalkan perbedaan 

gakkou no seifuku dengan 

seragam lainnya. (4) Guru 

menjelaskan sukina fuku adalah 

pakaian yang biasa digunakan 

siswa ke sekolah saat ekstra 

kurikuler. 

d. (1) guru memastikan kembali 

ingatan siswa terhadap kosakata 

nama-nama hari yang telah 

didapat pada pertemuan 

terdahulu. Guru menyebutkan 

dengan bahasa Indonesia 

kemudian siswa menyebutkan 

dengan bahasa Jepang.(2) guru 

memberikan evaluasi sederhana 

terkait kosakata seragam dengan 

memberi clue dalam bahasa 

Indonesia kemudian siswa 

menebak dan menyebutkan 

dengan bahasa Jepang. (3) guru 

menunjuk beberapa siswa untuk 

latihan percakapan mengenai 

seragam sekolah. (4) guru 

menyebutkan nomor gambar  

yang ada di slide kemudian 

siswa menyebutkan kosakata 

warna dengan bahasa Jepang. 
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(5) guru menyebutkan kosakata 

dengan bahasa Indonesia, 

kemudian siswa membalas 

dengan bahasa Jepang. (6) guru 

memberi kuis di akhir 

pembelajaran. Siswa diminta 

mengerjakan lembar kerja 4 dan 

5 pada kertas lampiran dengan 

mendengarkan instruksi dari 

audio.    

3. Bervariasi 

a. Guru menggunakan 

metode, strategi 

maupun media yang 

menarik secara 

bervariasi. 

 

 

 

b. Guru melakukan 

pergantian posisi saat 

pembelajaran dalam 

kelas. 

c.  Guru melakukan 

variasi suara. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 
 

  

a. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, diskusi, dan tanya 

jawab. Bahan ajar menggunakan 

buku Nihongo Kira Kira 1 

Kelas X berbantuan media 

power point dan audio. 

b. Guru berdiri dan kadang duduk 

saat menjelaskan. Melakukan 

perpindahan posisi dari di depan 

hingga di belakang. 

d. (1) Guru menggunakan nada 

yang pelan dan keras saat 

menjelaskan.(2) Menggunakan 

nada yang pelan dan tegas saat 

menertibkan siswa. (3) Guru 

mengingatkan pelafalan yang 

benar kepada siswa dengan nada 

yang keras dan pelan lalu  

mengatakan “puramuka bukan 

pramuka. Tidak ada konsonan 

mati dalam bahasa Jepang”. 

4. Keluwesan 

a. Guru secara fleksibel 

dapat mengubah 

penggunaan strategi 

maupun media 

pelajaran sesuai situasi 

dan kondisi yang 

memungkinkan datang 

mendadak. 

b. Guru tidak kaku dalam 

menyikapi masalah 

yang muncul dari anak 

didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Guru menjalankan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

b. Guru terlihat santai saat 

menanggapi salah satu siswa 

yang asal mengatakan 

“singapur”. Guru tersenyum dan 

membalas dengan mengatakan 
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c. Guru terbuka dan dapat 

menerima pendapat 

siswa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

√ 
 

“singapur itu buah bukan 

Negara ya” saat berlatih 

mengucapkan shingapooru. 

c. Siswa tidak mengemukakan 

pendapat. 

5. Penekanan pada Hal-hal 

yang Positif 

Guru memberi penekanan 

dan penguatan positif 

pada tingkah laku siswa 

yang negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

6. Penanaman Disiplin Diri 

Guru menjadi teladan 

bagi anak didik dengan 

menunjukkan disiplin 

dalam mengatur waktu 

maupun berpenampilan. 

 

 

√ 
 

  

(1) Guru datang ke kelas dengan 

tepat waktu. (2) Guru 

berpenampilan baik, rambut diikat 

dengan rapi serta menggunakan 

seragam dengan rapi. (3) Guru 

melakukan tugas mengajar dengan 

baik, selain itu guru selalu 

mengecek kehadiran siswa dan 

mengisi administrasi mengajar 

seperti jurnal harian.(4) Guru 

mengakhiri pembelajaran dengan 

tepat waktu. 

 Pendekatan-pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

1. Pendekatan Kekuasaan 

Guru sebagai pemimpin 

menggunakan 

kekuasaanya untuk  

mendisiplinkan atau 

mengendalikan tingkah 

laku anak didik. 

 

 

√ 
 

  

(1) Guru memberi waktu mencatat 

dan mempersilahkan siswa dengan 

mengucapkan “baik silahkan 

sekarang dicatat”, “catat dulu 

bagian ini”, “silahkan sambil 

mencatat sambil didengarkan lagi 

audionya”, “silahkan dicatat 

dulu”.(2) guru mengatakan “ayo 

apa dibaca itu” saat suasana kelas 

mulai ramai setelah diberikan 

waktu untuk membaca.(3) Guru 

menginstruksikan “mencatatnya 

sebentar dulu, ntar saya berikan 

waktu mencatat. Sekarang 

perhatikan”, “sebentar dicatat!” 

saat guru akan memperkenalkan 

kosakata seragam dan warna.(4) 

guru menegur tingkah laku siswa 

yang lain-lain saat latihan 
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mengucapkan kosakata dalam 

bahasa Jepang. Guru mengatakan 

“Sudarsana san, siapa yang 

disapa ? bisa menyapa keluar 

langsung”. (5) guru 

menginstruksikan “moichido 

onegaishimasu” saat meminta 

siswa mengulangi penyebutan 

kosakata yang benar ketika latihan. 

Instruksi tersebut juga digunakan 

saat meminta siswa mengulangi 

bertanya dengan benar saat latihan 

percakapan.(6) guru melakukan 

tanya jawab  dengan siswa terkait 

kosakata seragam, guru 

mengatakan “kalian suka tidak 

menggunakan pakaian pramuka? 

nah kalau ini suka tidak 

menggunakan pakaian pramuka ? 

(guru bertanya kepada dua orang 

siswa)”, kemudian guru menegur 

siswa tersebut karena tidak lengkap 

menggunakan atribut pakaian 

pramuka. (7) guru mengatakan 

“hai, douzo” ketika 

mempersilahkan siswa untuk 

memulai latihan percakapan. 

(siswa menunjuk salah satu 

temannya untuk diajak latihan 

percakapan). (8) saat latihan 

percakapan guru menanggapi siswa 

yang tidak memperhatikan dengan 

meminta salah satu siswa 

menunjuk siswa yang ada di 

bangku sebelah barat untuk 

dijadikan lawan bicara. (9) Guru 

meminta siswa untuk tidak 

menggunakan kosakata yang sudah 

dipakai sebelumnya oleh siswa 

yang sudah melakukan latihan 

percakapan. (10) guru 

mengucapkan “issho ni iimashou” 

saat meminta siswa bersama-sama 

latihan mengucapkan kosakata 

warna. (11) guru mengatakan 

“sudah jangan dulu mendiskusikan 

yang lain, saya akan mulai 

sekarang” ketika akan memulai 
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kuis. (17) guru menginstruksikan 

siswa untuk menutup buku ketika 

kuis akan dimulai.  

2. Pendekatan Ancaman 

Guru mengontrol tingkah 

laku anak didik dengan 

menggunakan pendekatan 

ancaman. 

 

 

√ 
 

 

 
 

 

(1)  Guru mengatakan “ayo coba 

dibaca dulu, kalau tidak bisa baca 

tidak saya lanjutkan” ketika 

meminta siswa untuk membaca 

tulisan di slide. (2) guru 

mengatakan “nanti saya beri 

tahukan pembina pramukanya ya” 

saat menegur siswa yang sering 

tidak lengkap menggunakan atribut 

pakaian pramuka. 

3.  Pendekatan Kebebasan 

Guru memberikan 

kebebasan kepada anak 

didik untuk mengerjakan 

sesuatu semasih hal 

tersebut positif.  

 

 

√ 
 

  

(1)  Siswa diberi kebebasan 

berdiskusi dengan temannya 

mengenai pelafalan kosakata yang 

baru diperkenalkan. (2) Siswa 

diberi kebebasan berdiskusi untuk 

dapat bersama-sama membaca 

kosakata di slidemaupun papan 

tulisyang ditulis dengan huruf 

hiragana atau katakana. (3) Siswa 

diberi kebebasaan untuk izin keluar 

saat guru lain memanggil salah satu 

siswa dalam pembelajaran. (4) 

siswa diberi kebebasan untuk 

bertanya terkait hal yang belum 

dipahami. 

4. Pendekatan Resep 

Guru melakukan sesuatu 

tentang apa yang harus 

dan tidak dilakukan 

selama pembelajaran 

sesuai dengan daftar 

pegangan yang ditulis 

guru sebelumnya. 

  

 

√ 
 

 

5. Pendekatan Pengajaran 

Guru merencanakan dan 

mengimplementasikan 

pelajaran dengan baik. 

 

 

√ 
 

  

Guru melakukan aktivitas 

pembelajaran seperti yang telah 

direncanakan. 

6. Pendekatan Perubahan 

Tingkah Laku Siswa 

a. Guru memberikan 

penguatan positif. 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. (1) Guru mengatakan “hai”, 

“hai, ii desune”, “hai, seperti 

itu”, “ya, benar” saat jawaban 

siswa tepat.(2) guru mengatakan 
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b. Guru memberikan 

penguatan negatif. 

 

 

 

 

 

 

c. Guru melakukan 

penghapusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

“hai, jouzu desune”, kemudian 

bersama-sama dengan siswa 

bertepuk tangan untuk memberi 

apresiasi kepada siswa yang bisa 

menyebutkan Negara yang 

termasuk Negara ASEAN 

dengan lengkap. 

b. (1) guru memberikan penguatan 

negatif  pada tingkah laku siswa 

yang lain-lain saat latihan 

mengucapkan kosakata dalam 

bahasa Jepang. Guru 

mengatakan “Sudarsana san, 

siapa yang disapa ? bisa 

menyapa keluar langsung”. 

7. Pendekatan Suasana 

Emosi dan Hubungan 

Sosial Siswa 

a. Guru menciptakan 

suasana emosi dan 

hubungan sosial yang 

positif dengan siswa 

(saling menghargai, 

menghormati, terbuka, 

empati, mengayomi, 

menyenangkan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. (1) guru tersenyum sambil 

mengulangi pertanyaan kepada 

siswa, saat guru bertanya bahasa 

Jepang pelajaran olahraga tetapi 

siswa menjawab “supootsu”. (2) 

guru membantu siswa yang 

masih kurang fasih 

mengungkapkan kalimat bahasa 

Jepang saat latihan percakapan. 

(siswa yang agak lambat 

menerima pelajaran). (3) guru 

ikut tersenyum ketika siswa 

lainnya menertawakan salah 

satu siswa yang salah 

memanggil nama temannya. (4) 

guru tersenyum dan menanggapi 

dengan gurauan ketika siswa 

yang seharusnya bertanya 

dengan mengungkapkan “Billy 

san kin youbi ni nani o 

kimasuka” tetapi siswa tersebut 

mengatakan “Billy san kin youbi 

ni nani o kimasu”. (5) Guru 

mengatakan “ada pertanyaan 

sampai disini?”, “shitsumon ga 

arimasuka?”, “apakah ada 

pertanyaan?”, “sudah mengerti? 
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b. Guru memberikan 

bimbingan konseling 

(penyuluhan) sebagai 

wadah untuk 

menyampaikan 

pendapat/gagasan dan 

menyelesaikan 

masalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

Kalau belum tanyakan bagian 

mana yang belum dimengerti 

nanti saya jelaskan”, ketika 

memastikan kembali 

pemahaman siswa terkait materi 

yang telah diajarkan. (6) guru 

membalas gurauan siswa dengan 

mengatakan “singapur itu buah 

bukan Negara ya” saat berlatih 

mengucapkan shingapooru. 

8. Pendekatan dalam 

Proses Kerja  Kelompok 

a. Guru 

mengelompokkan anak 

didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

b. Guru mengusahakan 

agar perkembangan 

dan pelaksanaan proses 

kelompok efektif. 

  

 

 

√ 

 

 

 

√ 
 

 

 

Guru tidak mengadakan proses 

kerja kelompok. 

 

 

9. Pendekatan Elektis atau 

Pluralistik 

Guru mengkombinasikan 

beberapa pendekatan 

menjadi satu. 

 

 

 

√ 
 

  

 

Saat proses pembelajaran guru 

menggunakan pendekatan 

kekuasaan, kebebasan, pengajaran, 

perubahan tingkah laku, serta 

suasana emosi dan hubungan 

sosial. 
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 Komponen-komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

 

 A. Keterampilan yang Berhubungan dengan Penciptaan dan 

Pemeliharaan Kondisi Belajar yang Optimal 

1. Sikap Tanggap 

a. Guru melakukan 

kontak pandang 

dengan siswa. 

 

 

 

 

 

 

b. Guru bergerak 

mendekati individu 

atau kelompok. 

 

 

 

c. Guru memberikan 

respons atau 

pernyataan terhadap 

perilaku siswa maupun 

masalah yang 

ditimbulkan siswa. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
 

  

a. (1) guru melakukan kontak 

pandang saat berbicara dengan 

salah satu siswaatau saat sedang 

tanya jawab.(2) Guru 

memerhatikan seluruh siswa 

saat diputarkan audio. (3) guru 

memperhatikan seluruh siswa 

ketika latihan mengucapkan 

kosakata bahasa Jepang. 

b. (1) Guru mendekati siswa yang 

ditunjuk saat latihan 

percakapan. (2) Guru berkeliling 

mendekati setiap individusaat 

mencatat soal sebelum kuis 

dimulai.  

c. (1)guru mengatakan “ayo apa 

dibaca itu” saat suasana kelas 

mulai ramai setelah diberikan 

waktu untuk membaca. (2) guru 

memberikan reaksi pada tingkah 

laku siswa yang lain-lain saat 

latihan mengucapkan kosakata 

dalam bahasa Jepang. Guru 

mengatakan “Sudarsana san, 

siapa yang disapa ? bisa 

menyapa keluar langsung”. (3) 

guru menanggapi siswa yang 

lain-lain saat latihan 

percakapan, kemudian guru 

meminta salah satu siswa 

menunjuk teman yang ada di 

bangku sebelah barat untuk 

dijadikan lawan bicara.(4) guru 

memberikan tanggapan dan 

penjelasan terhadap pertanyaan 

yang diajukan siswa. 

2. Membagi Perhatian 

a. Guru memberikan 

perhatian secara visual. 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

  

a. (1) Guru membagi perhatian 

secara visual saat menjelaskan 

dengan memperhatikan perilaku 

siswa dan sesekali mengubah 

pandangannya ke arah lain.(2) 
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b. Guru memberikan 

perhatian secara 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

Guru berada di dekat siswa yang 

mempunyai tugas menjawab 

pertanyaan, di sisi lain guru 

memperhatikan siswa yang lain 

dan meminta giliran siswa 

selanjutnya menunjuk siswa 

yang ribut di deretan bangku 

sebelah barat. 

b. (1)saat latihan percakapan guru 

menanggapi jawaban dari salah 

satu siswa, kemudian guru 

melemparkan pertanyaan ke 

siswa lain dengan mengatakan 

“hari apa yang ditanyakan?”. (2) 

ketika guru menjelaskan 

terdapat salah satu siswa yang 

perhatiannya ke luar kelas, lalu 

guru menanggapi dengan 

member teguran dan setelah itu 

guru melanjutkan menjelaskan 

materi. 

3. Pemusatan Perhatian 

Kelompok 

Guru memerhatikan dan 

memastikan siswa 

bekerjasama dan 

bertanggung jawab 

dengan kelompok atau 

subkelompok. 

  

 

 

√ 
 

 

 

 B. Keterampilan yang Berhubungan dengan Pengembangan Kondisi 

Belajar yang Optimal 

1. Modifikasi Tingkah 

Laku 

Guru memberikan 

penguatan secara 

sistemasis untuk 

memodifikasi tingkah 

laku yang memiliki 

masalah maupun kesulitan 

belajar 

 

 

 

√ 
 

  

 

Guru memberikan penguatan 

negatif berupa teguran dan 

penguatan posistif berupa 

konfirmasi secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

2. Pendekatan Pemecahan 

Masalah Kelompok 

a. Guru memperlancar 

tugas-tugas dengan 

mengusahakan 

kerjasama yang baik 

dalam pelaksanaan 

 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

a. Guru tidak mengadakan 

pembelajaran kerja kelompok 
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tugas. 

b. Guru memelihara dan 

memulihkan semangat 

anak didik. 

c. Guru menangani dan 

mengatasi konflik yang 

timbul dalam 

kelompok. 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

3.  Menemukan dan 

Memecahkan Tingkah 

Laku yang 

Menimbulkan Masalah 

Guru mengidentifikasi 

masalah dan 

menggunakan 

seperangkat cara untuk 

memecahkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

- 

 Penataan Ruang Kelas 

1. Pengaturan Tempat 

Duduk 

a. Posisi tempat duduk  

siswa saling 

berhadapan. 

b. Posisi tempat duduk 

siswa setengah 

lingkaran. 

c. Posisi tempat duduk 

siswa berbaris ke 

belakang. 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a. – 

 

b. – 

 

 

c. Terdapat 4 baris bangku. Tiap-

tiap barisan terdiri dari 5 bangku 

dan 5 pasang tempat duduk yang 

berjejer ke belakang. 

2. Pengaturan Alat-alat 

Pengajaran 

a. Pengaturan 

perpustakaan kelas. 

b. Pengaturan alat-alat 

peraga. 

 

 

 

c. Pengaturan papan tulis, 

kapur tulis/spidol serta 

yang berhubungan 

dengan alat tulis. 

 

d. Pengaturan presensi 

siswa. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
 

 

 

a. Tidak terdapat perpustakaan 

kelas. 

b. Alat peraga media pengajaran 

berupa LCD proyektor di 

letakkan di atas bangku depan 

lalu dipantulkan di bagian sisi 

kanan papan tulis.  

c. Pengaturan yang berhubungan 

dengan alat tulis seperti papan 

tulis diletakkan di depan kelas, 

spidol dan penghapus papan 

diletakkan di meja guru.  

d. Papan presensi diletakkan di 

depan sebelah kiri bersebelahan 

dengan papan tulis. 
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3. Penataan Keindahan 

dan Kebersihan Kelas 

a. Penataan hiasan 

dinding dan meja. 

 

 

 

 

 

b. Penempatan lemari. 

 

 

 

 

 

 

c. Pemeliharaan 

kebersihan. 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. Hiasan dinding berupa gambar 

presiden dan wakil presiden 

serta burung garuda diletakkan 

secara menempel di tembok 

depan di atas jam dinding. Meja 

guru diletakkan di pojok kanan 

depan.  

b. Tidak terdapat lemari kelas. 

Hanya rak yang menyatu 

dengan meja guru. Rak tersebut 

berfungsi menyimpan tugas 

siswa dan alat-alat tulis seperti 

spidol dan penghapus papan saat 

telah selesai digunakan. 

c. Pemeliharaan kebersihan diatur 

berdasarkan jadwal piket yang 

telah disepakati siswa dan 

dijalankan secara bergiliran. 

4. Penataan Ventilasi dan 

Cahaya 

Pengaturan kondisi 

jendela dan cahaya yang 

masuk ke kelas. 

 

 

 

√ 
 

  

 

(1)  Terdapat dua pintu yang 

terletak di dua sisi kanan dan kiri 

depan. (2) Di sisi kanan dan kiri 

ruang kelas terdapat masing-

masing 6 bidang jendela yang 

dapat dibuka. Di depan ruang kelas 

terdapat 3 bidang jendela disetiap 

sisi kanan dan kiri kelasTiap 

bidang jendela memiliki ventilasi 

udara yang menyatu di atasnya. (3) 

Cahaya di dalam ruangan didukung 

oleh 4 lampu yang menempel di 

langit-langit ruangan. 

(Diadaptasi dari Riadi, 2018) 
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Lampiran 08. Hasil Observasi Keempat 

Hasil Observasi Pengelolaan Kelas 

Observasi ke : 4 

Tanggal : Rabu, 08 Mei 2019 

Kelas   : X IPS 3 

Jam   : 13.00 – 15.45 

Materi   :Mendeskripsikan Jadwal Kegiatan Sekolah. 

No. Pengamatan Ya Tidak Keterangan 

 Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

1.  Hangat dan Antusias 

a. Guru tersenyum, 

gembira, bersemangat, 

percaya diri dan 

menunjukkan sikap 

kasih sayang kepada 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru tidak segan untuk 

menyapa siswa terlebih 

dahulu. 

 

 

c. Siswa berjabat tangan 

dengan guru. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

√ 
 

  

a. (1) Guru tersenyum, 

bersemangat dan percaya diri 

ketika memasuki ruang kelas. 

(2) Guru menjelaskan dengan 

antusias yang ditunjukkan dari 

ekspresi dan gerak tubuhnya 

saat menyebutkan atau 

menjelaskan sesuatu.(3)Guru 

memberikan penekanan dan 

perbedaan penggunaan kata 

akhiran desu dengan deshita. (4) 

guru memperagakan dan 

memberikan penekanan pada 

perbedaan partikel e dan o. 

b. (1) Guru memberikan senyum 

sapaan ketika baru memasuki 

kelas. (2) Guru bertegur sapa 

dengan siswa saat sedang 

berpapasan di luar kelas. 

c. Siswa berjabat tangan dengan 

guru, baik pada saat di akhir 

pelajaran maupun di luar 

pelajaran. 

2. Tantangan 

a. Guru menyelipkan 

kata-kata/ungkapan-

ungkapan baru dalam 

pembelajaran yang 

dapat memancing 

ketertarikan dan rasa 

 

 

√ 
 

 

 

  

a. (1) Guru menjelaskan dengan 

bantuan slide yang 

menggunakan tulisan huruf 

hiragana atau katakanapada 

setiap kosakata maupun contoh 

pola kalimat dan percakapan. 
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ingin tahu siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru menggunakan 

metode, strategi 

fasilitas/alat/bahan 

maupun media yang 

dapat memotivasi 

semangat belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

c. Guru mengaitkan 

materi pelajaran 

dengan kondisi nyata 

di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Guru melakukan 

evaluasi sederhana 

untuk menguji 

pemahaman siswa 

terhadap materi yang 

telah disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

Kemudian meminta siswa 

membacanya dengan 

mengatakan “coba dibaca dulu”. 

(2) Guru mengajak siswa 

bersama-sama menelaah arti 

kalimat bahasa Jepang yang ada 

di slide sebelum 

memperkenalkan kosakata 

maupun pola kalimat. (3) Guru 

menambahkan kosakata benda 

yaitu: seiseki no morau hi.  

b. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, tanya jawab, 

permainan, kontekstual, serta 

kerja kelompok. Menggunakan 

fasilitas LCD proyektor dan 

alat-alat pengajaran yang 

disediakan di kelas. Bahan ajar 

menggunakan buku Nihongo 

Kira Kira 1 Kelas X berbantuan 

media power point, audio dan 

papan tulis. 

c. (1) Guru memperkenalkan tema 

pelajaran tentang kegiatan 

sekolah dengan mengajak siswa 

bersam-sama menyebutkan 

jadwal kegiatan sekolah yang 

biasa diikuti oleh siswa. 

(kegiatan sekolah dari awal 

masuk SMA). (2) Guru meminta 

siswa membuat kalimat 

menyebutkan kegiatan sekolah 

berdasarkan dengan jadwal 

pelaksanaaan di sekolah. 

d. (1) Guru memastikan kembali 

ingatan siswa terhadap kosakata 

tanggal dan bulan yang telah 

didapat pada pertemuan 

terdahulu.(2)Guru memberi 

kalimat dengan bahasa 

Indonesia kemudian siswa 

menyebutkan dengan bahasa 

Jepang.(3)Guru menampilkan 

gambar kegiatan sekolah berisikan 
tanggal dan bulan di slide 

kemudian siswa diminta 
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menyebutkan dalam bahasa Jepang. 

(4) Guru menunjuk siswa untuk 

membuat deskripsi singkat 

tentang kegiatan sekolah dan 

hal-hal apa saja yang diadakan 

pada saat kegiatan sekolah 

berlangsung. 

3. Bervariasi 

a. Guru menggunakan 

metode, strategi 

maupun media yang 

menarik secara 

bervariasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru melakukan 

pergantian posisi saat 

pembelajaran dalam 

kelas. 

c. Guru melakukan 

variasi suara. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 
 

  

a. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, tanya jawab, 

permainan, kontekstual, serta 

kerja kelompok. Menggunakan 

fasilitas LCD proyektor dan 

alat-alat pengajaran yang 

disediakan di kelas. Bahan ajar 

menggunakan buku Nihongo 

Kira Kira 1 Kelas X berbantuan 

media power point, audio dan 

papan tulis.  

b. (1) Guru berdiri dan kadang 

duduk saat menjelaskan. 

(2)Guru berpindah posisi dari 

meja guru ke depan papan tulis. 

c. (1) Guru menggunakan nada 

yang pelan dan keras saat 

menjelaskan.(2) Menggunakan 

nada yang pelan dan tegas saat 

menertibkan siswa. (3) Guru 

melakukan variasi suara ketika 

bertanya kepada siswa. 

4. Keluwesan 

a. Guru secara fleksibel 

dapat mengubah 

penggunaan strategi 

maupun media 

pelajaran sesuai situasi 

dan kondisi yang 

memungkinkan datang 

mendadak. 

b. Guru tidak kaku dalam 

menyikapi masalah 

yang muncul dari anak 

didik. 

 

 

c. Guru terbuka dan dapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 
 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Guru menjalankan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

b. Guru tersenyum sambil 

mengatakan dengan nada pelan 

“ucapkan dengan keras, jangan 

ragu” ketika menyikapi perilaku 

siswa yang penuh keraguan saat 

latihan mengucapkan jawaban. 

c. Siswa tidak mengemukakan 
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menerima pendapat 

siswa. 
√ 
 

pendapat. 

5. Penekanan pada Hal-hal 

yang Positif 

Guru memberi penekanan 

dan penguatan positif 

pada tingkah laku siswa 

yang negatif. 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

6. Penanaman Disiplin Diri 

Guru menjadi teladan 

bagi anak didik dengan 

menunjukkan disiplin 

dalam mengatur waktu 

maupun berpenampilan. 

 

 

√ 
 

  

(1)  Guru datang ke kelas dengan 

tepat waktu. (2) Guru 

berpenampilan baik, rambut diikat 

dengan rapi serta menggunakan 

seragam dengan rapi. (3) Guru 

melakukan tugas mengajar dengan 

baik, selain itu guru selalu 

mengecek kehadiran siswa dan 

mengisi administrasi mengajar 

seperti jurnal harian. (4) Guru 

mengakhiri pembelajaran dengan 

tepat waktu. 

 Pendekatan-pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

1. Pendekatan Kekuasaan 

Guru sebagai pemimpin 

menggunakan 

kekuasaanya untuk  

mendisiplinkan atau 

mengendalikan tingkah 

laku anak didik. 

 

 

√ 
 

  

(1)  Guru memberi waktu mencatat 

dan mempersilahkan siswa dengan 

mengucapkan “baik silahkan 

sekarang dicatat”, “silahkan dicatat 

dulu”. (2) Guru menginstruksikan 

“mencatatnya sebentar dulu, ntar 

saya berikan waktu mencatat. 

Sekarang perhatikan”, “sebentar 

dicatat!” saat guru akan 

memperkenalkan kosakata seragam 

dan warna. (3) Guru meminta 

siswa mengacungkan tangan bagi 

yang bisa membuat kalimat 

berdasarkan clue di slide. (4) guru 

mengatakan “ucapkan dengan 

keras, jangan ragu” ketika latihan 

mengucapkan kosakata dan 

kalimat. 

2. Pendekatan Ancaman 

Guru mengontrol tingkah 

laku anak didik dengan 

menggunakan pendekatan 

ancaman. 

 

 
 

 

 

√ 
 

 

Guru tidak menggunakan 

pendekatan ancaman. Tingkah laku 

siswa terkontrol baik. 
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3.  Pendekatan Kebebasan 

Guru memberikan 

kebebasan kepada anak 

didik untuk mengerjakan 

sesuatu semasih hal 

tersebut positif.  

 

 

√ 
 

  

(1)  Siswa diberi kebebasan 

berdiskusi dengan temannya 

mengenai pelafalan kosakata yang 

baru diperkenalkan. (2) Siswa 

diberi kebebasan berdiskusi untuk 

dapat bersama-sama membaca 

kosakata di slidemaupun papan 

tulisyang ditulis dengan huruf 

hiragana atau katakana.(3) Siswa 

diberi kebebasan untuk bertanya 

terkait hal yang belum dipahami. 

4. Pendekatan Resep 

Guru melakukan sesuatu 

tentang apa yang harus 

dan tidak dilakukan 

selama pembelajaran 

sesuai dengan daftar 

pegangan yang ditulis 

guru sebelumnya. 

  

 

√ 
 

 

Guru tidak menggunakan 

pendekatan resep. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara 

spontanitas. 

5. Pendekatan Pengajaran 

Guru merencanakan dan 

mengimplementasikan 

pelajaran dengan baik. 

 

 

√ 
 

  

Guru melakukan aktivitas 

pembelajaran seperti yang telah 

direncanakan.   

6. Pendekatan Perubahan 

Tingkah Laku Siswa 

a. Guru memberikan 

penguatan positif. 

 

b. Guru memberikan 

penguatan negatif. 

c. Guru melakukan 

penghapusan. 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

a. Guru mengatakan “hai”, “hai, ii 

desune”, “hai, seperti itu”, “ya, 

benar” saat jawaban siswa tepat. 

b. – 

 

c. – 

7. Pendekatan Suasana 

Emosi dan Hubungan 

Sosial Siswa 

a. Guru menciptakan 

suasana emosi dan 

hubungan sosial yang 

positif dengan siswa 

(saling menghargai, 

menghormati, terbuka, 

empati, mengayomi, 

menyenangkan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. (1) Guru tersenyum ketika siswa 

salah menyebutkan bahasa 

Jepang pidato yang seharusnya 

“supiichi” tetapi siswa 

mengatakan “ongaku”. (2) Guru 

bertanya kepada siswa “sampai 

disini sudah mengerti ? ada yang 

ingin ditanyakan ?” setelah guru 

membahas pola kalimat kedua.  

(3) Guru membantu siswa yang 

masih kurang fasih 

mengungkapkan kalimat bahasa 
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b. Guru memberikan 

bimbingan konseling 

(penyuluhan) sebagai 

wadah untuk 

menyampaikan 

pendapat/gagasan dan 

menyelesaikan 

masalah.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

Jepang saat latihan. (4) Guru 

mengatakan “ada pertanyaan 

sampai disini?”, “shitsumon ga 

arimasuka?”, “apakah ada 

pertanyaan?”, “sudah mengerti? 

ketika memastikan kembali 

pemahaman siswa terkait materi 

yang telah diajarkan. 

8. Pendekatan dalam 

Proses Kerja  Kelompok 

a. Guru 

mengelompokkan anak 

didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

b. Guru mengusahakan 

agar perkembangan 

dan pelaksanaan proses 

kelompok efektif. 

  

 

 

√ 

 

 

 

√ 
 

 

 

Guru tidak mengadakan proses 

kerja kelompok. 

 

 

9. Pendekatan Elektis atau 

Pluralistik 

Guru mengkombinasikan 

beberapa pendekatan 

menjadi satu. 

 

 

 

√ 
 

  

 

Saat proses pembelajaran guru 

menggunakan pendekatan 

kekuasaan, kebebasan, pengajaran, 

perubahan tingkah laku, serta 

suasana emosi dan hubungan 

sosial. 
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 Komponen-komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

 

 A. Keterampilan yang Berhubungan dengan Penciptaan dan 

Pemeliharaan Kondisi Belajar yang Optimal 

1. Sikap Tanggap 

a. Guru melakukan 

kontak pandang 

dengan siswa. 

 

 

 

 

 

 

b. Guru bergerak 

mendekati individu 

atau kelompok. 

 

 

c. Guru memberikan 

respons atau 

pernyataan terhadap 

perilaku siswa maupun 

masalah yang 

ditimbulkan siswa. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

√ 
 

  

a. (1) guru melakukan kontak 

pandang saat berbicara dengan 

salah satu siswaatau saat sedang 

tanya jawab.(2) Guru 

memerhatikan seluruh siswa 

saat diputarkan audio. (3) guru 

memperhatikan seluruh siswa 

ketika latihan mengucapkan 

kosakata bahasa Jepang. 

b. (1) Guru mendekati siswa yang 

ditunjuk saat diberi pertanyaan. 

(2) Guru mendekati siswa yang 

kesulitan log in di website 

Kahoot. 

c. (1) Guru menanggapi 

pertanyaan yang diberikan siswa 

mengenai arti shiken dan 

pelafalan yang benar dari 

kosakata ryokou.(2) guru 

memberikan tanggapan dan 

penjelasan terhadap pertanyaan 

yang diajukan siswa. 

2. Membagi Perhatian 

a. Guru memberikan 

perhatian secara visual. 

 

 

b. Guru memberikan 

perhatian secara 

verbal. 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

  

a. Guru berada di dekat siswa yang 

sedang berbicara menjawab 

pertanyaan dari guru sambil 

memperhatikan siswa yang lain.  

b. (1) guru menanggapi pertanyaan 

yang diberikan siswa mengenai 

arti shiken, ryokou, dan kyanpu. 

Kemudian guru melemparkan 

pertanyaan tersebut ke siswa 

lainnya untuk memastikan 

sejauh mana siswa yang lainnya 

menangkap materi yang baru 

disampaikan. (2) guru sedang 

menjelaskan di sisi lain guru 

melihat kondisi siswa yang 

kurang bersemangat, lalu guru 

menanggapi siswa tersebut 

dengan mengatakan “Billy san, 

jangan berpangku tangan nanti 
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lama-lama kamu mengantuk 

seperti temannya tadi”. 

3. Pemusatan Perhatian 

Kelompok 

Guru memerhatikan dan 

memastikan siswa 

bekerjasama dan 

bertanggung jawab 

dengan kelompok atau 

subkelompok. 

  

 

 

√ 
 

 

 

Guru tidak mengadakan 

pembelajaran kerja kelompok. 

 

 B. Keterampilan yang Berhubungan dengan Pengembangan Kondisi 

Belajar yang Optimal 

1. Modifikasi Tingkah 

Laku 

Guru memberikan 

penguatan secara 

sistemasis untuk 

memodifikasi tingkah 

laku yang memiliki 

masalah maupun kesulitan 

belajar 

 

 

 

√ 
 

  

 

Guru memberikan penguatan 

negatif berupa teguran dan 

penguatan posistif berupa 

konfirmasi secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

2. Pendekatan Pemecahan 

Masalah Kelompok 

a. Guru memperlancar 

tugas-tugas dengan 

mengusahakan 

kerjasama yang baik 

dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Guru memelihara dan 

memulihkan semangat 

anak didik. 

c. Guru menangani dan 

mengatasi konflik yang 

timbul dalam 

kelompok. 

 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

a. Guru tidak mengadakan 

pembelajaran kerja kelompok 

3.  Menemukan dan 

Memecahkan Tingkah 

Laku yang 

Menimbulkan Masalah 

Guru mengidentifikasi 

masalah dan 

menggunakan 

seperangkat cara untuk 

memecahkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

- 

 Penataan Ruang Kelas 
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1. Pengaturan Tempat 

Duduk 

a. Posisi tempat duduk  

siswa saling 

berhadapan. 

b. Posisi tempat duduk 

siswa setengah 

lingkaran. 

c. Posisi tempat duduk 

siswa berbaris ke 

belakang. 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a. – 

 

b. – 

 

 

c. Terdapat 4 baris bangku. Tiap-

tiap barisan terdiri dari 5 bangku 

dan 5 pasang tempat duduk yang 

berjejer ke belakang. 

2. Pengaturan Alat-alat 

Pengajaran 

a. Pengaturan 

perpustakaan kelas. 

b. Pengaturan alat-alat 

peraga. 

 

 

 

c. Pengaturan papan tulis, 

kapur tulis/spidol serta 

yang berhubungan 

dengan alat tulis. 

 

d. Pengaturan presensi 

siswa. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
 

 

 

a. Tidak terdapat perpustakaan 

kelas. 

b. Alat peraga media pengajaran 

berupa LCD proyektor di 

letakkan di atas bangku depan 

lalu dipantulkan di bagian sisi 

kanan papan tulis.  

c. Pengaturan yang berhubungan 

dengan alat tulis seperti papan 

tulis diletakkan di depan kelas, 

spidol dan penghapus papan 

diletakkan di meja guru.  

d. Papan presensi diletakkan di 

depan sebelah kiri bersebelahan 

dengan papan tulis. 

3. Penataan Keindahan 

dan Kebersihan Kelas 

a. Penataan hiasan 

dinding dan meja. 

 

 

 

 

 

b. Penempatan lemari. 

 

 

 

 

 

 

c. Pemeliharaan 

kebersihan. 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. Hiasan dinding berupa gambar 

presiden dan wakil presiden 

serta burung garuda diletakkan 

secara menempel di tembok 

depan di atas jam dinding. Meja 

guru diletakkan di pojok kanan 

depan.  

b. Tidak terdapat lemari kelas. 

Hanya rak yang menyatu 

dengan meja guru. Rak tersebut 

berfungsi menyimpan tugas 

siswa dan alat-alat tulis seperti 

spidol dan penghapus papan saat 

telah selesai digunakan. 

c. Pemeliharaan kebersihan diatur 

berdasarkan jadwal piket yang 

telah disepakati siswa dan 
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 dijalankan secara bergiliran. 

4. Penataan Ventilasi dan 

Cahaya 

Pengaturan kondisi 

jendela dan cahaya yang 

masuk ke kelas. 

 

 

 

√ 
 

  

 

(1)  Terdapat dua pintu yang 

terletak di dua sisi kanan dan kiri 

depan. (2) Di sisi kanan dan kiri 

ruang kelas terdapat masing-

masing 6 bidang jendela yang 

dapat dibuka. Di depan ruang kelas 

terdapat 3 bidang jendela disetiap 

sisi kanan dan kiri kelasTiap 

bidang jendela memiliki ventilasi 

udara yang menyatu di atasnya. (3) 

Cahaya di dalam ruangan didukung 

oleh 4 lampu yang menempel di 

langit-langit ruangan. 

(Diadaptasi dari Riadi, 2018) 
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Lampiran 09. Hasil Observasi Kelima 

Hasil Observasi Pengelolaan Kelas 

Observasi ke : 5 

Tanggal : Kamis, 09 Mei 2019 

Kelas   : X IPS 2 

Jam   : 07.15 – 09.30 

Materi   : Menyebutkan Jadwal Kegiatan Sekolah. 

No. Pengamatan Ya Tidak Keterangan 

 Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

1.  Hangat dan Antusias 

a. Guru tersenyum, 

gembira, bersemangat, 

percaya diri dan 

menunjukkan sikap 

kasih sayang kepada 

siswa. 

 

 

 

 

 

b. Guru tidak segan untuk 

menyapa siswa terlebih 

dahulu. 

 

 

c. Siswa berjabat tangan 

dengan guru. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

√ 
 

  

a. (1) Guru tersenyum, 

bersemangat dan percaya diri 

ketika memasuki ruang kelas. 

(2) Guru menjelaskan dengan 

antusias yang ditunjukkan dari 

ekspresi dan gerak tubuhnya 

saat menyebutkan atau 

menjelaskan sesuatu. (3) Guru 

memberikan penekanan dan 

perbedaan penggunaan kata 

akhiran desu dengan deshita.  

b. (1) Guru memberikan senyum 

sapaan ketika baru memasuki 

kelas. (2) Guru bertegur sapa 

dengan siswa saat sedang 

berpapasan di luar kelas. 

c. Siswa berjabat tangan dengan 

guru, baik pada saat di akhir 

pelajaran maupun di luar 

pelajaran. 

2. Tantangan 

a. Guru menyelipkan 

kata-kata/ungkapan-

ungkapan baru dalam 

pembelajaran yang 

dapat memancing 

ketertarikan dan rasa 

ingin tahu siswa. 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

  

a. (1) Guru mengajak siswa 

bersama-sama menelaah arti 

kalimat bahasa Jepang yang ada 

di slide sebelum 

memperkenalkan kosakata 

maupun pola kalimat. (2) Guru 

menambahkan kosakata benda 

yaitu: seiseki no morau hi. (3) 

guru menulis di papan dengan 
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b. Guru menggunakan 

metode, strategi 

fasilitas/alat/bahan 

maupun media yang 

dapat memotivasi 

semangat belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

c. Guru mengaitkan 

materi pelajaran 

dengan kondisi nyata 

di lapangan. 

 

 

 

 

d. Guru melakukan 

evaluasi sederhana 

untuk menguji 

pemahaman siswa 

terhadap materi yang 

telah disampaikan. 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

menggunakan huruf hiragana 

atau katakana untuk memancing 

rasa ingin tahu siswa mengenai 

bunyi tulisan tersebut. 

b. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, diskusi, tanya jawab 

serta kerja kelompok. 

Menggunakan fasilitas LCD 

proyektor dan alat-alat 

pengajaran yang disediakan di 

kelas. Bahan ajar menggunakan 

buku Nihongo Kira Kira 1 

Kelas X berbantuan media 

power point, audio dan papan 

tulis.  

c. Guru memperkenalkan tema 

pelajaran tentang kegiatan 

sekolah dengan mengajak siswa 

bersam-sama menyebutkan 

jadwal kegiatan sekolah yang 

biasa diikuti oleh siswa. 

(kegiatan sekolah dari awal 

masuk SMA). 

d.  (1) Guru memberikan evaluasi 

sederhana terkait kosakata 

kegiatan sekolah dengan 

memberi clue dalam bahasa 

Indonesia kemudian siswa 

menebak dan menyebutkan 

dengan bahasa Jepang. (2) Guru 

menampilkan gambar kegiatan 

sekolah berisikan tanggal dan bulan 

di slide kemudian siswa diminta 
menyebutkan dalam bahasa Jepang. 

(3) guru bertanya jawab dengan 

siswa untuk memastikan kembali 

ingatan siswa mengenai kosakata 
tanggal dan bulan secara acak. (4) 

guru menyebutkan nomor 

gambar secara acak yang ada di 

slide kemudian siswa 

menyebutkan kosakata kegiatan 

sekolah dengan bahasa Jepang. 

(5) di akhir pembelajaran guru 

melakukan evaluasi dengan 

menunjuk siswa secara acak 

untuk membuat kalimat 
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menyebutkan kegiatan sekolah 

sesuai dengan clue yang 

ditampilkan di slide tanpa 

diperbolehkan melihat buku. 

3. Bervariasi 

a. Guru menggunakan 

metode, strategi 

maupun media yang 

menarik secara 

bervariasi. 

 

 

 

b. Guru melakukan 

pergantian posisi saat 

pembelajaran dalam 

kelas. 

c.  Guru melakukan 

variasi suara. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 
 

  

a. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, diskusi, dan tanya 

jawab. Bahan ajar menggunakan 

buku Nihongo Kira Kira 1 

Kelas X berbantuan media 

power point dan audio. 

b. Guru berdiri dan kadang duduk 

saat menjelaskan. Guru 

berpindah mendekati siswa saat 

bertanya kepada siswa.  

c. Guru menggunakan nada yang 

pelan dan keras saat 

menjelaskan. Menggunakan 

nada yang pelan dan tegas saat 

menertibkan siswa. Guru 

melakukan variasi suara ketika 

bertanya kepada siswa. 

4. Keluwesan 

a. Guru secara fleksibel 

dapat mengubah 

penggunaan strategi 

maupun media 

pelajaran sesuai situasi 

dan kondisi yang 

memungkinkan datang 

mendadak. 

b. Guru tidak kaku dalam 

menyikapi masalah 

yang muncul dari anak 

didik. 

 

 

 

 

c. Guru terbuka dan dapat 

menerima pendapat 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

a. Guru menjalankan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

b. Guru terlihat santai saat 

menanggapi salah satu siswa 

yang asal mengatakan 

“singapur”. Guru tersenyum dan 

membalas dengan mengatakan 

“singapur itu buah bukan 

Negara ya” saat berlatih 

mengucapkan shingapooru. 

c. Guru menerima pendapat siswa 

yang mengatakan pasar malam 

saat siswa diminta menebak 

gambar ilustrasi bunkasai yang 

ditampilkan di slide. Guru 

mengatakan “ya mirip seperti 

pasar malam ada berbagai stand 
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disana tetapi pelaksanaan 

bunkasai di Jepang lebih 

mengarah pada budaya”.  

5. Penekanan pada Hal-hal 

yang Positif 

Guru memberi penekanan 

dan penguatan positif 

pada tingkah laku siswa 

yang negatif. 

 

 

 

 

√ 
 

  

 

(1)  Guru mengatakan “kita sedang 

belajar bahasa Jepang, bahasa 

Inggrisnya nanti saja pada mata 

pelajaran bahasa Inggris” saat 

menyikapi perilaku siswa yang 

nyeletuk mengatakan “white, black, 

yelow..” ketika guru bertanya 

nama-nama warna dalam bahasa 

Jepang.  

6. Penanaman Disiplin Diri 

Guru menjadi teladan 

bagi anak didik dengan 

menunjukkan disiplin 

dalam mengatur waktu 

maupun berpenampilan. 

 

 

√ 
 

  

(1) Guru datang ke kelas dengan 

tepat waktu. (2) Guru 

berpenampilan baik, rambut diikat 

dengan rapi serta berbusana adat 

yang rapi. (3) Guru melakukan 

tugas mengajar dengan baik, selain 

itu guru selalu mengecek kehadiran 

siswa dan mengisi administrasi 

mengajar seperti jurnal harian.  (4) 

Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan tepat waktu. 

 Pendekatan-pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

1. Pendekatan Kekuasaan 

Guru sebagai pemimpin 

menggunakan 

kekuasaanya untuk  

mendisiplinkan atau 

mengendalikan tingkah 

laku anak didik. 

 

 

√ 
 

  

(1)  Guru memberi waktu mencatat 

dan mempersilahkan siswa dengan 

mengucapkan “silahkan dicatat 

dulu”. (2) guru meminta siswa 

mengacungkan tangan bagi yang 

bisa membuat kalimat berdasarkan 

clue di slide. (3) guru 

menginstruksikan siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang 

telah diberikan sebelum diadakan 

praktek berbicara. (4) guru member 

izin siswa untuk pergi ke toilet 

dengan mengatakan “hai, douzo”. 

(5) guru mengatakan “sudah siap, 

saya akan mulai sekarang, tolong 

bukunya ditutup dulu” ketika akan 

memulai praktek berbicara.  
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2. Pendekatan Ancaman 

Guru mengontrol tingkah 

laku anak didik dengan 

menggunakan pendekatan 

ancaman. 

 

 
 

 

 

√ 
 

  

Guru tidak menggunakan 

pendekatan ancaman. Tingkah laku 

siswa terkontrol baik. 

 

3.  Pendekatan Kebebasan 

Guru memberikan 

kebebasan kepada anak 

didik untuk mengerjakan 

sesuatu semasih hal 

tersebut positif.  

 

 

√ 
 

  

(1) Siswa diberi kebebasan 

berdiskusi dengan temannya 

mengenai pelafalan kosakata yang 

baru diperkenalkan. (2) Siswa 

diberi kebebasan berdiskusi untuk 

dapat bersama-sama membaca 

kosakata di slide maupun papan 

tulis yang ditulis dengan huruf 

hiragana atau katakana. (3) siswa 

diberi kebebasan untuk bertanya 

terkait hal yang belum dipahami. 

Guru mengatakan “sampai disini 

mengerti? Ada yang ingin 

ditanyakan?”. (4) Siswa diberi 

kebebasaan untuk izin pergi ke 

toilet saat ada salah satu siswa 

yang mengantuk.  

4. Pendekatan Resep 

Guru melakukan sesuatu 

tentang apa yang harus 

dan tidak dilakukan 

selama pembelajaran 

sesuai dengan daftar 

pegangan yang ditulis 

guru sebelumnya. 

  

 

√ 
 

 

5. Pendekatan Pengajaran 

Guru merencanakan dan 

mengimplementasikan 

pelajaran dengan baik. 

 

 

√ 
 

  

Guru melakukan aktivitas 

pembelajaran seperti yang telah 

direncanakan.   

6. Pendekatan Perubahan 

Tingkah Laku Siswa 

a. Guru memberikan 

penguatan positif. 

 

 

b. Guru memberikan 

penguatan negatif. 

c. Guru melakukan 

penghapusan. 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. (1) Guru mengatakan “hai”, 

“hai, ii desune”, “hai, oke 

desu”, “ya, benar” saat jawaban 

siswa tepat.  

b. - 
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7. Pendekatan Suasana 

Emosi dan Hubungan 

Sosial Siswa 

a. Guru menciptakan 

suasana emosi dan 

hubungan sosial yang 

positif dengan siswa 

(saling menghargai, 

menghormati, terbuka, 

empati, mengayomi, 

menyenangkan). 

 

 

 

 

 

b. Guru memberikan 

bimbingan konseling 

(penyuluhan) sebagai 

wadah untuk 

menyampaikan 

pendapat/gagasan dan 

menyelesaikan 

masalah.  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

a. (1) guru tersenyum dan 

mengatakan “ini bahasa Jepang 

bukan Malaysia” saat 

mendengar nada ucapan siswa 

seperti dialek orang Malaysia 

ketika berlatih pelafalan 

“kyanpu”. (2) guru ikut 

tersenyum ketika siswa 

tersenyum saat praktek 

berbicara. (3) guru membantu 

siswa yang masih kurang fasih 

mengungkapkan kalimat bahasa 

Jepang saat praktek berbicara.  

8. Pendekatan dalam 

Proses Kerja  Kelompok 

a. Guru 

mengelompokkan anak 

didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

b. Guru mengusahakan 

agar perkembangan 

dan pelaksanaan proses 

kelompok efektif. 

  

 

 

√ 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. Guru tidak mengadakan proses 

kerja kelompok. 

 

 

b. Guru tidak mengadakan proses 

kerja kelompok. 

9. Pendekatan Elektis atau 

Pluralistik 

Guru mengkombinasikan 

beberapa pendekatan 

menjadi satu. 

 

 

 

√ 
 

  

 

Saat proses pembelajaran guru 

menggunakan pendekatan 

kekuasaan, kebebasan, pengajaran, 

perubahan tingkah laku, serta 

suasana emosi dan hubungan 

sosial. 
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 Komponen-komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

 

 A. Keterampilan yang Berhubungan dengan Penciptaan dan 

Pemeliharaan Kondisi Belajar yang Optimal 

1. Sikap Tanggap 

a. Guru melakukan 

kontak pandang 

dengan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru bergerak 

mendekati individu 

atau kelompok. 

c. Guru memberikan 

respons atau 

pernyataan terhadap 

perilaku siswa maupun 

masalah yang 

ditimbulkan siswa. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

  

a. (1) guru melakukan kontak 

pandang saat berbicara dengan 

salah satu siswa atau saat sedang 

tanya jawab. (2) Guru 

memperhatikan seluruh siswa 

saat diputarkan audio. (3) guru 

memperhatikan seluruh siswa 

ketika latihan mengucapkan 

kosakata bahasa Jepang dan 

membuat kalimat menyebutkan 

kegiatan sekolah. 

b. Guru mendekati siswa yang 

ditunjuk saat praktek berbicara.  

 

c.  (1) guru menanggapi 

pertanyaan yang diberikan siswa 

mengenai arti shiken dan 

pelafalan yang benar dari 

kosakata ryokou. (2) guru 

memberi reaksi kepada salah 

satu siswa yang kehilangan 

konsentrasi saat belajar. Guru 

mengatakan “Ari san, anda 

mengantuk atau sedang sakit? 

Masih pagi jangan memangku 

pipi seperti itu, justru semakin 

mengantuk nanti”. (3) guru 

mengatakan “sudah selesai ?” 

ketika siswa mulai ribut saat 

diberikan waktu mencatat. (4) 

guru sedang menjelaskan di sisi 

lain guru melihat kondisi siswa 

yang kurang bersemangat, lalu 

guru menanggapi siswa tersebut 

dengan mengatakan “Beni san, 

jangan berpangku tangan nanti 

lama-lama kamu mengantuk 

seperti temannya tadi”. 

2. Membagi Perhatian 

a. Guru memberikan 

perhatian secara visual. 

 

 

 

√ 
 

  

a. Guru berada di dekat siswa yang 

sedang praktek berbicara sambil 

memperhatikan siswa yang lain.  
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b. Guru memberikan 

perhatian secara 

verbal. 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

b. (1) guru menanggapi pertanyaan 

yang diberikan siswa mengenai 

arti shiken, ryokou, dan kyanpu. 

Kemudian guru melemparkan 

pertanyaan tersebut ke siswa 

lainnya untuk memastikan 

sejauh mana siswa yang lainnya 

menangkap materi yang baru 

disampaikan. (2) guru sedang 

menjelaskan di sisi lain guru 

melihat kondisi siswa yang 

kurang bersemangat, lalu guru 

menanggapi siswa tersebut 

dengan mengatakan “Beni san, 

jangan berpangku tangan nanti 

lama-lama kamu mengantuk 

seperti temannya tadi”. 

3. Pemusatan Perhatian 

Kelompok 

Guru memerhatikan dan 

memastikan siswa 

bekerjasama dan 

bertanggung jawab 

dengan kelompok atau 

subkelompok. 

  

 

 

√ 
 

 

 

Guru tidak mengadakan 

pembelajaran kerja kelompok. 

 

 B. Keterampilan yang Berhubungan dengan Pengembangan Kondisi 

Belajar yang Optimal 

1. Modifikasi Tingkah 

Laku 

Guru memberikan 

penguatan secara 

sistemasis untuk 

memodifikasi tingkah 

laku yang memiliki 

masalah maupun kesulitan 

belajar 

 

 

 

√ 
 

  

 

Guru memberikan penguatan 

negatif berupa teguran dan 

penguatan posistif berupa 

konfirmasi secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

2. Pendekatan Pemecahan 

Masalah Kelompok 

a. Guru memperlancar 

tugas-tugas dengan 

mengusahakan 

kerjasama yang baik 

dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Guru memelihara dan 

memulihkan semangat 

anak didik. 

 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Guru tidak mengadakan 

pembelajaran kerja kelompok. 
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c. Guru menangani dan 

mengatasi konflik yang 

timbul dalam 

kelompok. 

 

 

√ 
 

3.  Menemukan dan 

Memecahkan Tingkah 

Laku yang 

Menimbulkan Masalah 

Guru mengidentifikasi 

masalah dan 

menggunakan 

seperangkat cara untuk 

memecahkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

- 

 Penataan Ruang Kelas 

1. Pengaturan Tempat 

Duduk 

a. Posisi tempat duduk  

siswa saling 

berhadapan. 

b. Posisi tempat duduk 

siswa setengah 

lingkaran. 

c. Posisi tempat duduk 

siswa berbaris ke 

belakang. 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a. – 

 

b. – 

 

 

c. Terdapat 4 baris bangku. Tiap-

tiap barisan terdiri dari 5 bangku 

dan 5 pasang tempat duduk yang 

berjejer ke belakang. 

2. Pengaturan Alat-alat 

Pengajaran 

a. Pengaturan 

perpustakaan kelas. 

b. Pengaturan alat-alat 

peraga. 

 

 

 

c. Pengaturan papan tulis, 

kapur tulis/spidol serta 

yang berhubungan 

dengan alat tulis. 

 

d. Pengaturan presensi 

siswa. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
 

 

 

a. Tidak terdapat perpustakaan 

kelas. 

b. Alat peraga media pengajaran 

berupa LCD proyektor di 

letakkan di atas bangku depan 

lalu dipantulkan di bagian sisi 

kiri papan tulis.  

c. Pengaturan yang berhubungan 

dengan alat tulis seperti papan 

tulis diletakkan di depan kelas, 

spidol dan penghapus papan 

diletakkan di meja guru.  

d. Papan presensi diletakkan di 

depan sebelah kiri bersebelahan 

dengan papan tulis.  

3. Penataan Keindahan 

dan Kebersihan Kelas 

a. Penataan hiasan 

dinding dan meja. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

a. Hiasan dinding berupa gambar 

presiden dan wakil presiden 
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b. Penempatan lemari. 

 

 

 

 

 

 

c. Pemeliharaan 

kebersihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

serta burung garuda diletakkan 

secara menempel di tembok 

depan di atas jam dinding. Meja 

guru diletakkan di pojok kiri 

depan.  

b. Tidak terdapat lemari kelas. 

Hanya rak yang menyatu 

dengan meja guru. Rak tersebut 

berfungsi menyimpan tugas 

siswa dan alat-alat tulis seperti 

spidol dan penghapus papan saat 

telah selesai digunakan. 

c. Pemeliharaan kebersihan diatur 

berdasarkan jadwal piket yang 

telah disepakati siswa dan 

dijalankan secara bergiliran. 

4. Penataan Ventilasi dan 

Cahaya 

Pengaturan kondisi 

jendela dan cahaya yang 

masuk ke kelas. 

 

 

 

√ 
 

  

 

(1)  Terdapat dua pintu yang 

terletak di dua sisi kanan dan kiri 

depan. (2) Di sisi kanan dan kiri 

ruang kelas terdapat masing-

masing 5 bidang jendela yang 

dapat dibuka. Tiap bidang jendela 

memiliki ventilasi udara yang 

menyatu di atasnya. (3) Cahaya di 

dalam ruangan didukung oleh 4 

lampu yang menempel di langit-

langit ruangan. (4) Terdapat 1 

kipas angin yang menempel di 

langit-langit ruangan. 

(Diadaptasi dari Riadi, 2018) 
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Lampiran 10. Hasil Observasi Keenam 

Hasil Observasi Pengelolaan Kelas 

Observasi ke : 6 

Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019 

Kelas   : X IPS 2 

Jam   : 07.15 – 09.30 

Materi   :Mendeskripsikan Jadwal Kegiatan Sekolah. 

No. Pengamatan Ya Tidak Keterangan 

 Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

1.  Hangat dan Antusias 

a. Guru tersenyum, 

gembira, bersemangat, 

percaya diri dan 

menunjukkan sikap 

kasih sayang kepada 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru tidak segan untuk 

menyapa siswa terlebih 

dahulu. 

 

 

c. Siswa berjabat tangan 

dengan guru. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

√ 

  

a. (1) Guru tersenyum, 

bersemangat dan percaya diri 

ketika memasuki ruang kelas. 

(2) Guru menjelaskan dengan 

antusias yang ditunjukkan dari 

ekspresi dan gerak tubuhnya 

saat menyebutkan atau 

menjelaskan sesuatu.(3) Guru 

tersenyum ketika ada siswa 

yang salah mengucapkan saat 

tanya jawab dan membantu 

siswa untuk mencapai 

keberhasilan.(4) Guru memberi 

penekanan pada pelafalan 

kosakata yang sulit diungkapkan 

siswa.(5) Guru menulis di papan 

tulis dan menjelaskan kembali  

penggunaan kata kerja dengan 

memberi beberapa contoh kata 

benda yang bisa dihubungkan 

untuk menjadi kata kerja. 

b. (1) Guru memberikan senyum 

sapaan ketika baru memasuki 

kelas. (2) Guru bertegur sapa 

dengan siswa saat sedang 

berpapasan di luar kelas. 

c. Siswa berjabat tangan dengan 

guru, baik pada saat di akhir 

pelajaran maupun di luar 

pelajaran. 
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2. Tantangan 

a. Guru menyelipkan 

kata-kata/ungkapan-

ungkapan baru dalam 

pembelajaran yang 

dapat memancing 

ketertarikan dan rasa 

ingin tahu siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru menggunakan 

metode, strategi 

fasilitas/alat/bahan 

maupun media yang 

dapat memotivasi 

semangat belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

c. Guru mengaitkan 

materi pelajaran 

dengan kondisi nyata 

di lapangan. 

 

d. Guru melakukan 

evaluasi sederhana 

untuk menguji 

pemahaman siswa 

terhadap materi yang 

telah disampaikan. 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
 

 

  

a. (1) Guru menjelaskan dengan 

bantuan slide yang 

menggunakan tulisan huruf 

hiragana atau katakanapada 

setiap kosakata maupun contoh 

pola kalimat dan percakapan. 

Kemudian meminta siswa 

membacanya dengan 

mengatakan“ada yang bisa 

baca? belajar baca, keluarkan 

daftar hurufnya untuk yang 

belum hafal. Sudah mau naik 

kelas setidaknya 70% kalian 

sudah menguasai seharusnya”. 

(2) Guru mengajak siswa 

bersama-sama menelaah arti 

kosakata dan kalimat bahasa 

Jepang yang ada di slide. 

b. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, permainan, tanya 

jawab, tugas, serta kontekstual. 

Menggunakan fasilitas LCD 

proyektor dan alat-alat 

pengajaran yang disediakan di 

kelas. Bahan ajar menggunakan 

buku Nihongo Kira Kira 1 

Kelas X berbantuan media 

power point, audio dan papan 

tulis. 

c. (1) Guru meminta siswa 

membuat kalimat menyebutkan 

kegiatan sekolah berdasarkan 

dengan jadwal pelaksanaaan di 

sekolah.  

d. (1) Guru memastikan kembali 

ingatan siswa terhadap kosakata 

danpola kalimat minggu lalu di 

awal pelajaran. (2) Guru 

memutar audio kemudian 

meminta siswa menyebutkan 

kegiatan yang dibicarakan di 

audio.  (3) Guru menyebutkan 

kosakata dengan bahasa 

Indonesia, kemudian siswa 
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membalas dengan bahasa 

Jepang. (4) Siswa diberikan 

tugas membuat 4 deskripsi 

singkat kegiatan sekolah 

berdasarkan tanggal yang tertera 

di kalender akademik dan hal-

hal apa saja yang diadakan pada 

saat kegiatan sekolah 

berlangsung.(6) Guru memberi 

kuis di akhir pembelajaran. 

Siswa diminta mengerjakan 

lembar kerja 4 dan 5 pada kertas 

lampiran dengan mendengarkan 

instruksi dari audio. 

3. Bervariasi 

a. Guru menggunakan 

metode, strategi 

maupun media yang 

menarik secara 

bervariasi. 

 

 

 

 

b. Guru melakukan 

pergantian posisi saat 

pembelajaran dalam 

kelas. 

 

 

 

c.  Guru melakukan 

variasi suara. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
 
 

  

a. Guru menggunakan metode 

ekletik yaitu variasi dari 

beberapa metode dan strategi 

klasikal, diskusi, kontekstual, 

tugas, permainandan tanya 

jawab. Bahan ajar menggunakan 

buku Nihongo Kira Kira 1 

Kelas X berbantuan media 

power point dan audio. 

b. Guru berdiri dan kadang duduk 

saat menjelaskan. Guru 

melakukan perpindahan posisi 

dari bangku ke depan papan 

tulis. Guru kadang menjelaskan 

di depan meja guru menghadap 

ke siswa.  

c. Guru menggunakan nada yang 

pelan dan keras saat 

menjelaskan.Menggunakan nada 

yang tegas saat menertibkan 

siswa. Guru menggunakan nada 

pelan saat memberi penekanan 

pada pelafalan kosakata yang 

sulit diungkapkan siswa. 

4. Keluwesan 

a. Guru secara fleksibel 

dapat mengubah 

penggunaan strategi 

maupun media 

pelajaran sesuai situasi 

dan kondisi yang 

memungkinkan datang 

mendadak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Guru menjalankan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. 
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b. Guru tidak kaku dalam 

menyikapi masalah 

yang muncul dari anak 

didik. 

 

 

 

c. Guru terbuka dan dapat 

menerima pendapat 

siswa. 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Guru tersenyum dan meminta 

siswa yang lain untuk “coba 

yang lain diam dulu, biarkan 

Randu san yang mencerna 

percakapan di audio” ketika 

siswa lain mencoba 

membantunya.  

c. Guru menerima pendapat siswa 

untuk memutarkan kembali 

audio, saat siswa belum jelas 

menangkap perkataan native 

speaker. 

5. Penekanan pada Hal-hal 

yang Positif 

Guru memberi penekanan 

dan penguatan positif 

pada tingkah laku siswa 

yang negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

6. Penanaman Disiplin Diri 

Guru menjadi teladan 

bagi anak didik dengan 

menunjukkan disiplin 

dalam mengatur waktu 

maupun berpenampilan. 

 

 

√ 
 

  

(1) Guru datang ke kelas dengan 

tepat waktu. (2) Guru 

berpenampilan baik, rambut diikat 

dengan rapi serta menggunakan 

busana adat dengan rapi. (3) Guru 

melakukan tugas mengajar dengan 

baik, selain itu guru selalu 

mengecek kehadiran siswa dan 

mengisi administrasi mengajar 

seperti jurnal harian.(4) Guru 

mengakhiri pembelajaran dengan 

tepat waktu. 

 Pendekatan-pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

1. Pendekatan Kekuasaan 

Guru sebagai pemimpin 

menggunakan 

kekuasaanya untuk  

mendisiplinkan atau 

mengendalikan tingkah 

laku anak didik. 

 

 

√ 
 

  

(1) Guru berkata “silahkan, siapa 

yang bisa angkat tangannya” saat 

guru memberi soal 

mendeskripsikan jadwal kegiatan 

sekolah. (2) Guru meminta salah 

satu siswa dari tiap-tiap perwakilan 

deret bangku untuk membuat 

kalimat jadwal kegiatan sekolah 

berdasarkan clue di slide. (3) Guru 

memberi waktu mencatat dan 

mempersilahkan siswa dengan 

mengucapkan “silahkan, bisa 

dicatat dulu”. (4) Guru meminta 
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siswa yang lain untuk “coba yang 

lain diam dulu, biarkan Randu san 

yang mencerna percakapan di 

audio” ketika siswa lain mencoba 

membantunya. (5) Guru bertanya 

kepada siswa “siapa yang bisa? 

Siapa yang ingat apa yang 

dikatakan tadi di audio?” ketika 

salah satu siswa yang ditunjuk 

tidak mampu menjawab. (6) Guru 

meminta siswa menggunakan 

bahasa Jepang saat siswa ingin 

meminta tolong agar audio 

diputarkan sekali lagi. (7) Ketika 

guru akan menjelaskan tugas yang 

akan diberikan, guru mengatakan 

“coba sekarang fokus dulu kesini, 

sekarang saya minta kalian 

membuat wacana kegiatan 

sekolah”. (8) Guru mengatakan 

“saya berikan waktu 15 menit ya” 

untuk pengerjaan tugas. (9) Guru 

menginstruksikan siswa untuk 

menutup buku sebelum kuis 

dimulai. 

2. Pendekatan Ancaman 

Guru mengontrol tingkah 

laku anak didik dengan 

menggunakan pendekatan 

ancaman. 

 

 

√ 
 

 

 
 

 

(1) Guru mengatakan “coba 

dengarkan baik-baik ya nanti saya 

tunjuk satu orang untuk 

menjelaskan apa yang didengar 

dari audionya” ketika guru ingin 

melatih pendengaran siswa pada 

percakapan di audio. (2) Guru 

mengatakan “jangan sampai salah 

bilang, nanti saya kasi hadiah lagi 

kamu” kepada siswa yang masih 

belum tepat saat ingin mengatakan 

“mou ichido onegaishimasu”. 

3.  Pendekatan Kebebasan 

Guru memberikan 

kebebasan kepada anak 

didik untuk mengerjakan 

sesuatu semasih hal 

tersebut positif.  

 

 

√ 
 

  

(1)  Siswa diberi kebebasan 

berdiskusi dengan temannya 

mengenai pelafalan kosakata yang 

baru diperkenalkan. (2) Siswa 

diberi kebebasan berdiskusi untuk 

dapat bersama-sama membaca 

kosakata di slidemaupun papan 

tulisyang ditulis dengan huruf 

hiragana atau katakana. (3) Siswa 
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diberi kebebasaan untuk izin ke 

toilet bagi siswa yang mengantuk. 

(4) Siswa diberi kebebasan untuk 

bertanya terkait hal yang belum 

dipahami. (5) Siswa diberi 

kebebasan datang ke meja guru 

untuk bertanya hal yang belum 

dimengerti.  

4. Pendekatan Resep 

Guru melakukan sesuatu 

tentang apa yang harus 

dan tidak dilakukan 

selama pembelajaran 

sesuai dengan daftar 

pegangan yang ditulis 

guru sebelumnya. 

  

 

√ 
 

 

5. Pendekatan Pengajaran 

Guru merencanakan dan 

mengimplementasikan 

pelajaran dengan baik. 

 

 

√ 
 

  

Guru melakukan aktivitas 

pembelajaran seperti yang telah 

direncanakan.   

6. Pendekatan Perubahan 

Tingkah Laku Siswa 

a. Guru memberikan 

penguatan positif. 

 

b. Guru memberikan 

penguatan negatif. 

c. Guru melakukan 

penghapusan. 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. Guru mengatakan “hai”, “hai, ii 

desune”, “hai, seperti itu”, “ya, 

benar” saat jawaban siswa tepat. 

b. – 

 

c. – 

 

7. Pendekatan Suasana 

Emosi dan Hubungan 

Sosial Siswa 

a. Guru menciptakan 

suasana emosi dan 

hubungan sosial yang 

positif dengan siswa 

(saling menghargai, 

menghormati, terbuka, 

empati, mengayomi, 

menyenangkan). 

 

 

 

 

 

b. Guru memberikan 

bimbingan konseling 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

a. (1)guru membantu siswa yang 

masih kurang fasih 

mengungkapkan kalimat bahasa 

Jepang saat latihan. (siswa yang 

agak lambat menerima 

pelajaran). (2) guru meminta 

izin kepada siswa dengan 

mengatakan “maaf ya, hari ini 

saya banyak duduk karena 

sedang tidak enak badan”. (3) 

guru ikut tersenyum dan 

membalas gurauan siswa yang 

membuat pelesetan. 
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(penyuluhan) sebagai 

wadah untuk 

menyampaikan 

pendapat/gagasan dan 

menyelesaikan 

masalah.  

 

 
 

 

8. Pendekatan dalam 

Proses Kerja  Kelompok 

a. Guru 

mengelompokkan anak 

didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

b. Guru mengusahakan 

agar perkembangan 

dan pelaksanaan proses 

kelompok efektif. 

  

 

 

√ 

 

 

 

√ 
 

 

 

Guru tidak mengadakan proses 

kerja kelompok. 

 

 

 

9. Pendekatan Elektis atau 

Pluralistik 

Guru mengkombinasikan 

beberapa pendekatan 

menjadi satu. 

 

 

 

√ 
 

  

 

Saat proses pembelajaran guru 

menggunakan pendekatan 

kekuasaan, ancaman, kebebasan, 

pengajaran, perubahan tingkah 

laku, serta suasana emosi dan 

hubungan sosial. 

 Komponen-komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

 

 A. Keterampilan yang Berhubungan dengan Penciptaan dan 

Pemeliharaan Kondisi Belajar yang Optimal 

1. Sikap Tanggap 

a. Guru melakukan 

kontak pandang 

dengan siswa. 

 

 

 

 

 

 

b. Guru bergerak 

mendekati individu 

atau kelompok. 

 

c. Guru memberikan 

respons atau 

pernyataan terhadap 

perilaku siswa maupun 

masalah yang 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
 

  

a. (1) guru melakukan kontak 

pandang saat berbicara dengan 

salah satu siswaatau saat sedang 

tanya jawab.(2) Guru 

memerhatikan seluruh siswa 

saat diputarkan audio. (3) guru 

memperhatikan seluruh siswa 

ketika latihan mengucapkan 

kosakata bahasa Jepang. 

b. (1) Guru mendekati dan 

membantu siswa yang kesulitan 

log in pada website Kahoot 

sebelum kuis dimulai. 

c. (1) Guru menegur salah satu 

siswa yang menguap dengan 

mengatakan “kamu ngantuk, 

silahkan cuci muka dulu”. (2) 

Guru memutar kembali audio 
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ditimbulkan siswa. saat siswa belum sepenuhnya 

menangkap pembicaraan yang 

dikatakan di audio. (3) Guru 

memberi kesempatan kembali 

kepada salah satu siswa yang 

ditunjuk dan yang tidak mampu 

menjawab sebelumnya dengan 

mengatakan “coba Randu san, 

dengarkan kembali audionya 

apa yang dijawab oleh lawan 

bicaranya”. (4) Guru menunjuk 

siswa yang menguap untuk 

menyimak kegiatan yang 

dilakukan pada audio. Guru 

mengatakan “Wahyu san, coba 

kamu dengarkan audio ini. Apa 

yang ditanyakan?”.(5) Guru 

menegur siswa dengan 

mengatakan “silahkan catat, 

tidak usah dilihat bapaknya” 

ketika perhatian siswa teralihkan 

ke luar kelas.  

2. Membagi Perhatian 

a. Guru memberikan 

perhatian secara visual. 

b. Guru memberikan 

perhatian secara 

verbal. 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

  

a. – 

 

b. Guru menerangkan kata kerja, 

kemudian terjeda sejenak saat 

ada siswa yang ingin meminta 

izin permisi menerima 

panggilan dari orang tuanya. 

Guru mengatakan “hai, douzo”.  

3. Pemusatan Perhatian 

Kelompok 

Guru memerhatikan dan 

memastikan siswa 

bekerjasama dan 

bertanggung jawab 

dengan kelompok atau 

subkelompok. 

  

 

 

√ 
 

 

 

 B. Keterampilan yang Berhubungan dengan Pengembangan Kondisi 

Belajar yang Optimal 

1. Modifikasi Tingkah 

Laku 

Guru memberikan 

penguatan secara 

sistemasis untuk 

memodifikasi tingkah 

 

 

 

√ 
 

  

 

Guru memberikan penguatan 

negatif berupa teguran dan 

penguatan posistif berupa 

konfirmasi secara sistematis dan 



221 
 

 

laku yang memiliki 

masalah maupun kesulitan 

belajar 

berkesinambungan. 

2. Pendekatan Pemecahan 

Masalah Kelompok 

a. Guru memperlancar 

tugas-tugas dengan 

mengusahakan 

kerjasama yang baik 

dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Guru memelihara dan 

memulihkan semangat 

anak didik. 

c. Guru menangani dan 

mengatasi konflik yang 

timbul dalam 

kelompok. 

 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

a. Guru tidak mengadakan 

pembelajaran kerja kelompok 

3.  Menemukan dan 

Memecahkan Tingkah 

Laku yang 

Menimbulkan Masalah 

Guru mengidentifikasi 

masalah dan 

menggunakan 

seperangkat cara untuk 

memecahkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

- 

 Penataan Ruang Kelas 

1. Pengaturan Tempat 

Duduk 

a. Posisi tempat duduk  

siswa saling 

berhadapan. 

b. Posisi tempat duduk 

siswa setengah 

lingkaran. 

c. Posisi tempat duduk 

siswa berbaris ke 

belakang. 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a. – 

 

b. – 

 

 

c. Terdapat 4 baris bangku. Tiap-

tiap barisan terdiri dari 5 bangku 

dan 5 pasang tempat duduk yang 

berjejer ke belakang. 

2. Pengaturan Alat-alat 

Pengajaran 

a. Pengaturan 

perpustakaan kelas. 

b. Pengaturan alat-alat 

peraga. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. Tidak terdapat perpustakaan 

kelas. 

b. Alat peraga media pengajaran 

berupa LCD proyektor di 

letakkan di atas bangku depan 
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c. Pengaturan papan tulis, 

kapur tulis/spidol serta 

yang berhubungan 

dengan alat tulis. 

 

d. Pengaturan presensi 

siswa. 

 

 

√ 
 

 

 

 

√ 

lalu dipantulkan di bagian sisi 

kiri papan tulis.  

c. Pengaturan yang berhubungan 

dengan alat tulis seperti papan 

tulis diletakkan di depan kelas, 

spidol dan penghapus papan 

diletakkan di meja guru.  

d. Papan presensi diletakkan di 

depan sebelah kiri bersebelahan 

dengan papan tulis. 

3. Penataan Keindahan 

dan Kebersihan Kelas 

a. Penataan hiasan 

dinding dan meja. 

 

 

 

 

 

b. Penempatan lemari. 

 

 

 

 

 

 

c. Pemeliharaan 

kebersihan. 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

a. Hiasan dinding berupa gambar 

presiden dan wakil presiden 

serta burung garuda diletakkan 

secara menempel di tembok 

depan di atas jam dinding. Meja 

guru diletakkan di pojok kiri 

depan.  

b. Tidak terdapat lemari kelas. 

Hanya rak yang menyatu 

dengan meja guru. Rak tersebut 

berfungsi menyimpan tugas 

siswa dan alat-alat tulis seperti 

spidol dan penghapus papan saat 

telah selesai digunakan. 

c. Pemeliharaan kebersihan diatur 

berdasarkan jadwal piket yang 

telah disepakati siswa dan 

dijalankan secara bergiliran. 

4. Penataan Ventilasi dan 

Cahaya 

Pengaturan kondisi 

jendela dan cahaya yang 

masuk ke kelas. 

 

 

 

√ 
 

  

 

(1)  Terdapat dua pintu yang 

terletak di dua sisi kanan dan kiri 

depan. (2) Di sisi kanan dan kiri 

ruang kelas terdapat masing-

masing 5 bidang jendela yang 

dapat dibuka. Tiap bidang jendela 

memiliki ventilasi udara yang 

menyatu di atasnya. (3) Cahaya di 

dalam ruangan didukung oleh 4 

lampu yang menempel di langit-

langit ruangan. (4) Terdapat 1 

kipas angin yang menempel di 

langit-langit ruangan. 

(Diadaptasi dari Riadi, 2018) 
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Lampiran 11. Transkrip Wawancara Penelitian (Setelah Observasi) 

Transkip Wawancara Penelitian 

Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 17 Mei 2019 dengan salah satu 

guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Jepang di ruang guru SMA Negeri 3 

Singaraja. 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Identitas Guru 

 a. Sudah berapa tahun 

pengalaman sensei 

mengajar bahasa Jepang? 

Kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan dari 

tahun 2015. 

 b. Bagaimana latar 

belakang pendidikan 

sensei ? 

Latar belakang pendidikan S1 jurusan 

pendidikan bahasa Jepang lulusan dari 

Universitas Pendidikan Ganesha. 

 c. Selain di SMA Negeri 3 

Singaraja, apakah sensei 

ada mengajar di sekolah 

lain ? 

Tidak, hanya mengajar di SMA Negeri 3 

Singaraja saja. 

 

 d. Berapa jam sensei 

mengajar bahasa Jepang? 

 

Secara keseluruhan jam mengajar yang 

didapatkan yaitu 24 jam. Kelas yang 

diajarkan sebanyak 8 kelas yaitu X IBB 1-

3 program lintas minat, X IBB 4 program 

lintas minat dan peminatan dan X IPS 1-3 

program lintas minat. Pada setiap kelas 

yang diajarkan berlangsung selama 3 jam 

pembelajaran. 

 e. Selama sensei menjadi 

guru, apakah sensei 

pernah mengikuti 

pelatihan keguruan ? 

Pernah, pelatihan keguruan yang biasanya 

diikuti seperti workshop dan seminar. 

Workshop yang pernah diikuti meliputi 

pelatihan yang berkaitan dengan 

pembuatan RPP, media pembelajaran 

berbasis e-learning dll. Untuk pelatihan 

profesi guru seperti PPG, sedang dalam 

proses menunggu panggilan untuk dapat 

mengikuti proses lebih lanjut. Berdasarkan 

persyaratan dan tahapan yang ada, saat 

mengikuti pre-test sudah lulus dan sudah 

masuk sebagai calon peserta PPG tinggal 

menunggu panggilan untuk 

mempersiapkan berkas dan mengikuti 

PPG saja.  
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 f. Apakah sensei sudah 

memiliki sertifikat 

profesi guru ? 

 

Belum, karena sertifikat tersebut baru 

didapat setelah mengikuti PPG. 

Sedangkan sensei sendiri baru hanya pada 

tahap mengikuti pre-test PPG dan sedang 

menunggu pemanggilan lanjutan untuk 

tahapan berikutnya. 

 g. Apakah sensei memiliki 

kegiatan atau tugas 

tambahan selain 

mengajar dan 

menyelesaikan 

administrasi 

pembelajaran ? 

 

Sebagai seorang guru yang menjadi salah 

satu warga sekolah tentu juga memiliki 

kegiatan maupun tugas di luar aktivitas 

mengajar. Salah satunya sebagai staf 

Wakasek Kesiswaan yaitu Wasmimbri 

yang berperan dalam membantu Wakasek 

Kesiswaan dalam mengurus perilaku 

maupun aktivitas siswa. Karena 

berhubungan dengan siswa biasanya ikut 

berpatisipasi dengan organisasi sekolah 

(OSIS) dalam mengelola kegiatan sekolah 

seperti jeda semester, kegiatan dalam 

menyambut Hut NKRI, dll. Di luar 

kegiatan sekolah juga ada kegiatan rutin 

yang diikuti yang diselenggarakan oleh 

MGMP. Jadi seluruh guru mata pelajaran 

bahasa Jepang ikut bergabung dalam 

organisasi tersebut. Biasanya kegiatan 

rutin diadakan setiap sebulan sekali untuk 

MGMP yang di provinsi, sedangkan 

MGMP yang di kabupaten agak jarang 

sekitar enam bulan sekali baru diadakan 

pertemuan. 

2. Pengelolaan Kelas Sebelum Pembelajaran 

 a. Apakah sensei 

mempersiapkan rencana 

pembelajaran sebelum 

mengajar dan memberi 

materi di kelas ? Jika iya, 

untuk apa sensei 

melakukan hal tersebut ? 

Rencana pembelajaran pasti disiapkan, 

agar memiliki bayangan seperti apa nanti 

kegiatan yang akan dilakukan di kelas. 

Jadi untuk menghindari kekakuan, 

sebelum menyampaikan materi di kelas 

juga harus disiapkan dan dipahami 

kembali materi yang akan diberikan 

sehingga siswa tidak ragu dan semangat 

untuk mau tahu dan belajar. Tetapi, akan 

berbeda ketika seandainya masuk kelas 

tanpa mempersiapkan apapun, sehingga di 

kelas baru memikirkan apa saja kegiatan 

yang akan dilakukan. Waktu akan 

terpotong dan hasil yang ingin dicapai 

seperti penilaian yang ingin dicapai akan 

terhambat. Minimal harus tau materi apa 

yang akan dibahas, kegiatan apa yang 

akan diberikan, bagaimana runtutan 
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kegiatan tersebut dan apa saja tuntutan 

atau hasil yang harus dicapai siswa dalam 

materi tersebut.  

 b. Kapan waktu sensei 

menyusun rencana 

pembelajaran tersebut ? 

Biasanya untuk RPP dari jauh-jauh hari 

sudah disiapkan paling tidak seminggu 

sebelum mengajar, tetapi kalau terhalang 

waktu  paling lambat h-1 baru disiapkan. 

Sedangkan untuk prota dan promes itu 

disiapkan diawal semester ganjil, karena 

setiap kegiatan pembelajaran yang akan 

diberikan akan berpatokan pada prota dan 

promes ini. Sehingga sebanyak apa pun 

ada hari tidak efektif, jumlah materi yang 

akan diberikan sudah dirancang akan 

diadakan berapa kali pertemuan, dll. 

 c. Apakah sensei 

mempersiapkan atau 

memiliki suatu daftar 

yang dapat 

menggambarkan apa 

yang harus dan tidak 

boleh dikerjakan oleh 

guru dalam mereaksi 

semua masalah dan 

situasi yang terjadi di 

kelas kepada siswa ? 

Tidak ada menyiapkan suatu daftar seperti 

itu, karena rata-rata siswa sudah tau apa 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

dalam pembelajaran maupun di luar 

pembelajaran. Hal tersebut juga sudah 

tertuang di buku saku dan setiap siswa 

memilikinya. Jadi dalam menyikapi dan 

mereaksi masalah yang ditimbulkan siswa 

biasanya dengan memberinya teguran atau 

jika masalah yang ditimbulkan tergolong 

besar bisa diserahkan langsung oleh 

wakasek kesiswaan agar bisa diberikan 

sanksi yang sesuai. Secara umum tindakan 

dalam menyikapi masalah siswa dilakukan 

secara spontanitas sesuai dengan perilaku 

yang dilakukan siswa. 

3. Pengelolaan Kelas Saat Pembelajaran 

 

a. Menurut sensei dalam 

pengelolaan kelas hal-hal 

apa saja yang bisa sensei 

lakukan ? 

 

Dalam pengelolaan kelas yang pertama 

dilakukan sebelum memulai pembelajaran 

di kelas yaitu mengatur posisi tempat 

duduk. Jika ada bangku kosong di depan 

atau di tengah-tengah bangku yang 

lainnya, biasanya siswa yang duduk paling 

belakang atau yang duduk dibelakang 

bangku kosong tersebut diinstruksikan 

untuk pindah ke depan. Hal lain yang 

dilakukan yaitu, mengkondisikan siswa, 

memberikan instruksi-instruksi yang tegas 

tetapi santai agar siswa tetap tertuju pada 

pembelajaran yang diberikan, ikut serta 

dan berperan aktif dalam proses 
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pembelajaran.  

 

 

b. Ketika proses 

pembelajaran 

berlangsung, apakah 

sensei mengubah cara 

atau strategi mengajar ? 

Jika iya, mengapa ? 

Iya, tetapi tidak selalu. Tergantung situasi 

di kelas jadi dikondisikan juga dengan 

keadaan siswa di kelas. Misalnya saat 

pemadaman sehingga tidak bisa memutar 

audio atau power point sehingga 

menggunakan metode manual yaitu papan 

tulis dan untuk audio guru yang 

memberikan ucapan lalu siswa 

mendengarkan. Kadang perubahan strategi 

juga dilakukan menurut kondisi siswa, 

ketika guru sudah merasa strategi tersebut 

cocok dengan materi yang bersangkutan 

tetapi setelah diaplikasikan siswa tampak 

sulit mengikuti atau mengerti dan kurang 

bersemangat dengan runtutan kegiatan 

pembelajaran yang diberikan guru, 

otomatis strategi tersebut dirubah dan 

digantikan dengan yang lebih mudah. 

 

c. Bagaimanakah cara 

sensei menghindari 

kesalahan dalam 

mengajar agar proses 

pembelajaran tidak 

terganggu ? 

Misalnya ketika salah memberitahukan 

penyebutan dalam bahasa Jepang, untuk 

meluruskan kembali yang benar caranya 

dengan menyikapinya dengan santai dan 

diselingi candaan agar tidak terlalu kentara 

sehingga suasana tidak terlalu kaku. 

Diusahakan juga untuk tidak terlalu panik 

dan emosional melainkan berbicara 

dengan tenang dan halus ketika 

menghadapi perilaku siswa yang negatif 

baik itu karena sikap guru yang salah 

memberikan materi atau pun dari 

kesalahpahaman siswa dalam menerima 

pembelajaran. Selain dari hal tersebut, 

kembali lagi pada pentingnya persiapan 

perencanaan pembelajaran jika semuanya 

sudah disiapkan dengan matang 

kemungkinan kecil kesalahan mengajar 

akan terjadi.  

 

d. Dalam proses 

pembelajaran apakah 

sensei pernah melakukan 

pembelajaran secara 

berkelompok ? 

Jarang dilakukan untuk kelompok yang 

beranggotakan lebih dari dua orang. 

Karena sulit mengontrol siswa satu persatu 

agar siswa ikut terlibat dan berpatisipsi 

dalam kelompoknya. Tetapi jika tidak 

dikontrol, takutnya siswa yang lain hanya 
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mengandalkan salah satu teman di 

kelompoknya. Hal yang harus 

dipertimbangkan dalam pembelajaran 

berkelompok lainnya adalah menempatkan 

materi yang cocok agar nantinya tidak 

banyak menyita waktu. 

 

e. Bagaimana cara sensei 

menata ruang kelas ? 

Secara keseluruhan penataan ruang kelas 

diatur sesuai dengan kesepakatan dan 

aturan sekolah. Biasanya guru wali pada 

masing-masing kelas yang memiliki 

wewenang dalam membantu mengurus 

penataan ruang kelas. Tetapi guru mata 

pelajaran lainnya juga berhak menata 

ruang kelas sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi dalam pembelajaran. Karena pada 

tahun ini, tidak menjadi wali kelas 

biasanya penataan ruang kelas yang 

dilakukan seperti menata posisi tempat 

duduk siswa. Hal tersebut dilakukan jika 

ada siswa yang sering menimbulkan 

kegaduhan duduk berkumpul secara 

berdekatan, siswa tersebut dipisahkan agar 

pembelajaran tidak terganggu. Selain itu 

jika ada bangku kosong yang letaknya di 

depan atau di tengah-tengah bangku yang 

lainnya, siswa yang di belakang diminta 

untuk pindah tempat duduk ke bangku 

tersebut. Dalam penataan ruang kelas, 

siswa juga diminta untuk memperhatikan 

kebersihan ruang kelas sebelum 

pembelajaran dimulai, mengatur bangku 

jika posisinya tidak sejajar dengan bangku 

yang lainnya.  

4. Pengelolaan Kelas Setelah Pembelajaran 

 a. Bagaimana cara sensei 

mengetahui sejauh mana 

materi yang telah sensei 

sampaikan dapat 

diterima oleh siswa ? 

Selain memberikan tugas, biasanya 

dilakukan dengan drill atau tanya jawab 

secara acak terkait kosakata maupun pola 

kalimat yang telah dipelajari. Untuk 

melihat sejauh mana materi dimengerti 

oleh siswa biasanya dilihat dari 

perwakilan siswa yang agak lambat 

menangkap pelajaran. Jika siswa tersebut 

sudah mampu menjawab dengan baik 

maka siswa yang lainnya sudah dianggap 

mengerti.  

 b. Apakah di akhir 

pembelajaran sensei 

meminta siswa untuk 

Biasanya seperti itu, tetapi terkadang tidak 

bisa dilakukan karena terbatas waktu. 

Ketika sudah merancang perancanaan 
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menyimpulkan 

pelajaran? 

pembelajaran dengan sedemikian rupa dari 

kegiatan awal pelajaran sampai akhir 

pelajaran, tetapi saat 

mengimplementasikan langsung sering 

kekurangan waktu pada bagian kegiatan 

menyimpulkan tersebut. Kondisi dan 

situasi siswa yang berubah-ubah membuat 

pembelajaran terkadang berlangsung 

dengan tepat waktu dan juga melebihi 

batas waktu yang telah direncanakan. Saat 

masih ada waktu siswa diminta 

menyimpulkan. Siswa ditanya tentang hal 

apa saja yang telah dipelajari kemudian 

siswa berpikir dan mengutarakan hal-hal 

apa saja yang sudah dipelajari. Jika waktu 

sudah habis atau masih tersisa sedikit guru 

yang menyimpulkan secara singkat dan 

selebihnya siswa menyimpulkan sendiri 

secara individu. Karena waktu sudah habis 

apabila ada pertanyaan atau bagian materi 

yang kurang dipahami siswa bisa 

menanyakan secara pribadi di luar jam 

pelajaran atau menghubungi lewat telepon.  

 c. Apakah di akhir 

pembelajaran sensei 

selalu memberikan tugas 

kepada siswa ? 

Selalu, karena dalam setiap materi 

pelajaran pasti ada hasil yang harus 

dicapai siswa. Jadi siswa sering diberikan 

tugas, misalnya seperti menulis, 

mendengarkan, praktek berbicara seperti 

percakapan di depan kelas, dll. 

Diusahakan juga agar tugas itu tidak 

sampai dibawa ke rumah, agar tidak 

memberatkan siswa mengingat sekolah 

menerapkan sistem full day. Kecuali tugas 

proyek besar yang tidak bisa diselesaikan 

sehari di sekolah, bisa dilanjutkan di 

rumah. Tugas proyek ini pun dirancang 

untuk bisa dikerjakan secara berkelompok 

agar tidak terlalu memberatkan. Karena 

belum tentu siswa mendapat tugas dari 

pelajaran bahasa Jepang saja, belum 

termasuk pelajaran yang lain. Keuntungan 

berkelompok juga siswa dapat saling 

bertukar ide dan juga pemahaman 

sehingga menjadi lebih ringan. 

5. Hal-hal Lain Terkait Pengelolan Kelas 

 a. Menurut sensei apa 

tujuan dan manfaat yang 

sensei dapatkan dalam 

Tujuannya supaya proses pembelajaran 

menjadi menyenangkan. Menyenangkan 

dalam artian siswa suka dan mau 
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melakukan pengelolaan 

kelas ? 

mengikuti selama proses pembelajaran 

berlangsung dan guru menjadi lebih 

mudah dalam memberikan pembelajaran. 

Manfaatnya siswa menjadi lebih 

terkondisikan dan terarah, materi dapat 

tersampaikan dan siswa senang dalam 

belajar. Meskipun terkadang masih ada 

saja beberapa siswa yang memunculkan 

perilaku di luar kegiatan pembelajaran, 

tetapi hal tersebut tidak akan berpengaruh 

besar jika guru mampu mengendalikan 

perilaku siswa tersebut. Itulah mengapa 

pengelolaan kelas sangat penting dikuasai 

dan dilakukan dalam proses pembelajaran. 

 b. Kendala apa sajakah 

yang biasa terjadi saat 

sensei mengelola kelas 

dalam proses 

pembelajaran ? 

 

Kalau dari segi siswa, ada siswa yang sulit 

diatur, sudah diberitahu berkali-kali 

namun tetap saja melakukan hal yang 

sama. Selain itu ada beberapa siswa yang 

sering tidak hadir ke sekolah. Kalau dari 

segi fasilitas, kurangnya ketersediaan buku 

ajar dari sekolah dan ada salah satu 

ruangan yang cenderung sempit sehingga 

jarak bangku antar siswa berempetan. 

Sedangkan dari segi guru, kendalanya di 

waktu. Karena ikut menjadi staf waka 

kadang wasmimbrinya sering mendapat 

tugas mendadak sehingga terjadinya 

perubahan di luar dari 

rencanapembelajaran. 

 c. Bagaimanakah cara 

sensei mengatasi hal 

tersebut ? 

Cara mengatasi siswa yang sulit diatur, 

jika benar-benar sudah tidak bisa diajak 

bekerjasama terpaksa siswa diserahkan 

kepada wakasek kesiswaan. Memang tidak 

bisa dipungkiri setiap tahun ajaran pasti 

ada saja dijumpai siswa dengan 

karakteristik yang bandel. Menyetor siswa 

ke wakasek kesiswaan itu merupakan 

tindakan yang paling akhir, sebelum itu 

biasanya guru berhak memberikan 

ancaman dan teguran yang tegas semasih 

ancaman tersebut bersifat wajar dan 

manusiawi. Ancaman yang diberikan 

biasanya seperti mengatakan kalimat 

“kalau masih seperti itu, saya panggilkan 

wakasek kesiswaan untuk 

menindaklanjuti”. Dengan begitu siswa 

biasanya akan kembali patuh. Sampai saat 

ini belum ada tingkah laku siswa yang 



230 
 

 

sampai menimbulkan masalah besar. 

Untuk siswa yang sering tidak hadir, jika 

sudah melebihi dari batas maksimum itu 

wali dan waka yang biasanya 

menindaklanjuti. Tetapi secara pribadi 

dalam kelas mata pelajaran bahasa Jepang, 

saat tidak hadir siswa wajib menyetor 

tugas yang telah diberikan guru dan 

menyusul nilai praktek atau tertulis harian. 

Hal tersebut dilakukan agar siswa tidak 

jauh tertinggal dan mau belajar mandiri 

terkait materi apa yang seharusnya 

didapatkan saat ia tidak sekolah. 

Untuk mengatasi keterbatasan buku ajar, 

siswa wajib mencatat materi yang telah 

diberikan agar siswa memiliki pegangan 

dan dapat belajar materi yang lalu lagi 

secara mandiri. Sehingga dalam proses 

pembelajaran guru memberikan waktu 

khusus kepada siswa untuk mencatat. Mau 

tidak mau, karena tidak tersedia buku ajar 

guru juga harus menyiapkan media ajar 

yang cukup praktis agar tidak menyita 

banyak waktu seperti media power point. 

Kecuali apabila ada pemadaman listrik 

menggunakan media manual yaitu papan 

tulis. Selain itu, agar bervariasi 

pembelajaran diselingi kuis dengan 

memanfaatkan handphone dan internet 

sekolah.  

Sedangkan dalam mengatasi ruang kelas 

yang sempit, untuk kenyamanan dalam 

belajar siswa diarahkan untuk pindah ke 

ruang kelas yang kosong. Ruang kelas 

yang kosong ini biasanya tidak ditempati 

karena siswanya sedang berada dalam 

mata pelajaran olahraga atau mata 

pelajaran yang menggunakan 

laboratorium, dll.  

Kendala di waktu karena mendapat tugas 

mendadak diatasi dengan memberi tugas 

kepada sisiwa agar kelas tidak kosong dan 

siswa tetap melaksanakan aktivitas belajar. 
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Lampiran 12. RPP 

RPP Observasi 1 & 2  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Singaraja 

Kelas/Semester  : X IBB 4/ Genap 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jepang 

   Topik   : Barang-barang di dalam kelas   

   Waktu   : 3 x 45 menit (1 TM) 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. 

 

B. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

No Pengetahuan Ketrampilan 

1 KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan procedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan. 

 

2 Kompetensi Dasar 

 
3.6 Menganalisis kehidupan sekolah (gakkou 

no seikatsu) pada teks transaksional 

lisandan tulis dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

 

4.6 Menghasilkan wacana pendek dan 

sederhana mengenai  nama-nama tempat 

sekolah, kondisi sekolah, nama hari, 
nama pelajaran, kesan, jadwal pelajaran 

dan kegiatan–kegiatan di sekolah  pada 

teks  transaksional lisan dan tulis dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan sesuai 

dengan konteks penggunaannya. 

    Indikator Pencapaian Kompetensi 

 3.6.1 Mengidentifikasi barang-barang yang ada 

di kelas. 

 

3.6.2 Menentukan ungkapan dalam meminjam 
barang di kelas 

4.6.1 Memeragakan ungkapan tentang 

meminjam barang di kelas. 

 

4.6.2 Menghasilkan wacana pendek dan 
sederhana mengenai barang-barang 
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3.6.3 Mengidentifikasi letak barang-barang 

dalam kelas 

 

3.6.4 Menentukan letak barang-barang dalam 
kelas 

yang ada dalam kelas. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode Eklektik peserta didik dapat memeragakan ungkapan tentang meminjam barang dan 

menentukan letak barang di kelas sesuai struktur teks dan unsur kebahasaan dengan memperhatikan 

fungsi sosialnya berkomunikasi dengan cara yang jujur, santun, saling menghargai, percaya diri dan 

bertakwa. 

 

D. Materi Pembelajaran 

 

o Barang-barang dalam kelas 

o Meminjam barang-barang di kelas 

o Contoh :  

- きょうしつに ほうきと ごみばこが あります。 

- Q : すみません、ほうき ありますか。 

A : はい、ありますよ。どうぞ。/ すみません。ありません。 

- ほうきは きょうしつの すみです。 

 

E. Metode Pembelajaran : 

 Pembelajaran Eklektik   :    Klasikal dan diskusi  

 

F. Sumber Belajar dan Media 

- Buku teks pelajaran yang relevan 

- PPT（キラキラ） 

 

G. Langkah –langkah Pembelajaran  : 

Pertemuan  1 (3 ×45 menit) 

Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

Pendahuluan 

   15 menit 

Pertemuan 1 
 

 Peserta didik mengucapkan salam dan berdoa. 

 Guru menjawab salam dan menanyakan kabar dalam 

bahasa Jepang 

 Guru melakukan presensi peserta didik yang tidak hadir 

pada pelajaran hari ini 

 Guru memotivasi dengan mengajukan pertanyaan 

seputar Jepang, budaya dan kebiasaan orang Jepang 

yang diketahui peserta didik. Salah satunya adalah 

tentang kebersihan.  

 Kemudian sebelum memulai pembelajaran, guru 

mengingatkan untuk melihat keadaan sekitar. Jika masih 

 
 

PPK menanamkan 

sikap religius 
 

 

 

Kegiatan PPK 
menanamkan sikap 

menjaga lingkungan 

dengan menjaga 
kebersihan kelas 

yang menjadi budaya 

sekolah. 
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Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

ada sampah, guru meminta peserta didik untuk 

membersihkannya.  

 Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan 

 

Inti 

110 menit 
 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai 

barang-barang yang ada di sekitar kelas 

 Guru menampilkan gambar ilustrasi tentang barang-

barang dalam kelas pada slide. 

 Guru meminta siswa menyimak audio tentang barang-

barang dalam kelas. 

 Guru meminta siswa menyimak audio tentang barang-

barang dalam kelas, kemudian guru menampilkan 
tulisan nama-nama barang dalam kelas pada slide. 

 Guru menyebutkan dengan acak, siswa diminta untuk 

menunjuk gambar atau menyebutkan angka dari gambar 

yang dimaksud. 

 Guru meminta siswa menyimak audio dan 

mengucapkan ulang penyebutan barang-barang dalam 

kelas tersebut. 

 Guru meminta siswa menyebutkan dalam bahasa Jepang 

barang-barang yang ditunjuk guru. 

 Siswa membaca penjelasan dan instruksi yang ada pada 

slide berikutnya untuk mengetahui tugasnya. (Lembar 
Kerja 1) 

 Guru mengonfirmasi hasil lembar kerja 1. 

 Siswa membaca penjelasan dan instruksi yang ada pada 

slide berikutnya untuk mengetahui tugasnya. 

 Guru meminta siswa untuk mendengarkan percakapan 

melalui audio yang diputar, kemudian menjawab di 
lembar jawaban yang telah disediakan (Lembar Kerja 2) 

 Siswa mendengarkan model percakapan/presentasi, kemudian 

mengonfirmasikan fungsi dan artinya.  

 Guru mengulang kembali audio sebelumnya dengan 

menampilkan tulisan pada slide. 

 Guru mengonfirmasi pola kalimat. 

 Siswa membaca penjelasan dan instruksi yang ada pada 

slide berikutnya untuk mengetahui tugasnya (Lembar 

Kerja 3) 

 Guru memutar audio, kemudian siswa menjawab di 

lembar jawaban. 

 Guru mengkonfirmasi pilihan jawaban.  

 Siswa mendengarkan model percakapan/presentasi, 

kemudian mengonfirmasikan fungsi dan artinya.  

 Guru mengulang kembali audio sebelumnya dengan 

menampilkan tulisan pada slide. 

 Guru mengonfirmasi pola kalimat. 

 Siswa secara berpasangan memeragakan 

mengungkapkan barang-barang dalam kelas dan 

meminjam barang sesuai clue yang disiapkan guru. 

Kegiatan Literasi 
dalam pembelajaran. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PPK semangat 
belajar untuk 

mendapat hasil yang 

terbaik  

Penutup 

10 menit 
 Guru dan peserta didik saling berdiskusi membahas 

materi pembelajaran yang telah dibahas. 
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Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

  Guru memberikan refleksi pembelajaran. 

 Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan doa. 

PPK menanamkan 

sikap religius 
 

 

Pertemuan  2 (3 ×45 menit) 

Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

Pendahuluan 

   15 menit 

Pertemuan2 

 

 Peserta didik mengucapkan salam dan berdoa. 

 Guru menjawab salam dan menanyakan kabar dalam 

bahasa Jepang 

 Guru melakukan presensi peserta didik yang tidak hadir 

pada pelajaran hari ini 

 Guru memotivasi dengan mengajukan pertanyaan 

seputar Jepang, budaya dan kebiasaan orang Jepang 

yang diketahui peserta didik. Salah satunya adalah 
tentang kebersihan.  

 Kemudian sebelum memulai pembelajaran, guru 

mengingatkan untuk melihat keadaan sekitar. Jika masih 

ada sampah, guru meminta peserta didik untuk 
membersihkannya.  

 Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan 

 

 

PPK menanamkan 
sikap religius 

 

 
 

Kegiatan PPK 

menanamkan sikap 
menjaga lingkungan 

dengan menjaga 

kebersihan kelas 

yang menjadi budaya 
sekolah. 

 

Inti 

110 menit 
 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai 

barang-barang yang ada di sekitar kelas (materi 

sebelumnya) 

 Guru menghubungkan review materi sebelumnya 

dengan keadaan barang-barang di kelas. 

 Siswa mencontohkan letak barang dalam kelas. 

 Guru menampilkan gambar ilustrasi tentang posisi 

benda pada slide. 

 Guru meminta siswa menganalisis tanda tentang posisi 

benda pada gambar ilustrasi di slide. 

 Guru meminta siswa menyimak audio tentang posisi 

benda dalam kelas. 

 Guru meminta siswa menyimak audio tentang posisi 

benda dalam kelas, kemudian guru menampilkan tulisan 

nama-nama posisi benda dalam kelas pada slide. 

 Guru menyebutkan dengan acak, siswa diminta untuk 

menunjuk gambar atau menyebutkan angka dari gambar 

yang dimaksud. 

 Guru bertanya secara acak kepada siswa terkait posisi 

benda yang ada di dalam kelas. Kemudian siswa diminta 

menjawab sesuai dengan keadaan yang ada di dalam 

kelas. 

 Guru meminta siswa menyimak audio dan 

mengucapkan ulang penyebutan posisi benda dalam 

kelas tersebut. 

 Guru meminta siswa untuk melakukan mini task tentang 

Kegiatan Literasi 

dalam pembelajaran. 
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Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

posisi benda dalam kelas. Siswa diminta memegang 

pulpen kemudian mendengarkan instruksi dari guru. 
Guru mengucapkan instruksi dalam bahasa Jepang dan 

murid meletakkan pulpen sesuai suruhan guru. 

 Siswa yang tidak tepat menempatkan benda sesuai 

dengan intruksi guru diminta maju ke dapan kelas. 

Kemudian diminta untuk membuat satu contoh kalimat 
bebas mengenai posisi benda dalam bahasa Jepang. 

 Siswa membaca penjelasan dan instruksi yang ada pada 

slide berikutnya untuk mengetahui tugasnya. (Lembar 

Kerja 4). 

 Guru memutar audio kemudian siswa menjawab lembar 

kerja 4. 

 Guru mengonfirmasi hasil lembar kerja 4. 

 Guru memutar audio tentang menanyakan letak benda.  

 Siswa mendengarkan model percakapan/presentasi, 

kemudian mengonfirmasikan fungsi dan artinya.  

 Guru mengonfirmasi pola kalimat. 

 Siswa diminta untuk mengerjakan renshuu mondai. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PPK semangat 
belajar untuk 

mendapat hasil yang 

terbaik  
 

Penutup 

10 menit 

 

 Guru dan peserta didik saling berdiskusi membahas 

materi pembelajaran yang telah dibahas. 

 Guru memberikan refleksi pembelajaran. 

 Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan doa. 

 

 

PPK menanamkan 
sikap religius 

 

 

 

H. Penilaian 

1. Teknik Penilaian:  

a) Penilaian Sikap : Observasi/pengamatan 

b) Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis 

c) Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja/ Praktik. 

 

2. Bentuk Penilaian   

1. Observasi  : lembar pengamatan aktivitas peserta didik 

2. Tes tertulis  : lembar kerja 

3. Unjuk kerja : praktek tanya jawab 

4. Portofolio  : pedoman penilaian portofolio 

 

3. Instrumen Penilaian (terlampir) 

 

4. Remedial 

- Pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capaian KDnya belum tuntas 

- Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor 

sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes. 

- Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai 

ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. 
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5. Pengayaan 

Bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai 

berikut: 

 Siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman 

sebagai pengetahuan tambahan 

 Siswa yang mencapai nilai )(maksimumnn  diberikan materi melebihi cakupan KD dengan 

pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. 

 

 

        Singaraja,       Maret 2019 

Mengetahui,  

Kepala SMA Negeri 3 Singaraja                           Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang 

 

  

Made Sri Astiti, S.Pd. M.Pd.                Kadek Lusia Andary,  S.Pd 

NIP. 19680824 199702 2 003     NIP. - 

 

 

Materi Pembelajaran 

Bahasa Jepang 

“Barang-barang dalam kelas” 

 

1. Buku teks Nihongo Kirakira 1 

2. Barang-barang dalam kelas 

 
 

 

3. Menjelaskan barang-barang yang ada di kelas 
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4. Ungkapan dalam meminjam barang 

 
 

5. Posisi benda di dalam kelas 

 
 

6. Ungkapan tentang keberadaan posisi benda 
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INTRUMEN PENILAIAN SIKAP 

 

Nama Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 3 Singaraja 

Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Kelas/Semester      : X      / Semester II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jepang Lintas Minat 

 

 

 

NO WAKTU NAMA 
KEJADIAN/ 

PERILAKU 

BUTIR 

SIKAP 

POSITIF/ 

NEGATIF 

TINDAK 

 LANJUT 

1       

2       

3       

4       

5       

6 dst      

 

INTRUMEN LEMBAR KERJA 1 

  

Nama :  

Kelas / No. Absen :    

 びひん ある (ada) ない (tidak) 

1 せんせいの つくえ    

2 とけい    

3 ちず    

4 かびん    

5 ほうき    

6 ごみばこ    

7 たな    

8 プロジェクタ ―   

 

  

INTRUMEN LEMBAR KERJA 2 

Nama :  

Kelas / No. Absen :   

 

1 2 3 4 
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INTRUMEN LEMBAR KERJA 3 

 
 1 2 3 4 

Perlengkapan 
    

 

O / X 
    

 

INTRUMEN LEMBAR KERJA 4 

 

 1 2 3 4 

Benda yang 

dikembalikan 

 

 

   

 

Letak benda 

 

    

 

 

INSTRUMEN PENILAIAN UNJUK KERJA 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Kelancaran 

(流暢さ) 

Penyampaian 

sangat lancar. 

Ada penyampaian 

yang  dilakukan 

dengan agak kurang 

lancar, namun 
makna dapat 

dipahami. 

Penyampaian 

dilakukan 

tersendat-sendat, 

sehingga makna 
kurang dipahami. 

Penyampaian 

sangat tersendat-

sendat, sehingga 

makna tidak dapat 
dipahami. 

Kosa kata 

(言葉) 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata dengan 

sangat leluasa 

dan benar. 

Dapat menggunakan 
kosa kata dengan 

cukup leluasa dan 

benar. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata secara 

terbatas, danada 

beberapa 
kesalahan. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata yang 

sangat terbatas, 

dan banyak 
kesalahan. 

Tata bahasa 

(文法) 

Dapat 

mengguna-kan 
tata bahasa 

dengan leluasa 

sesuai kondisi.  

Dapat menggunakan 

tata bahasa 
sederhanasesuai 

kondisi 

Terdapat 

kesalahan 
mendasar dalam 

tata bahasa, namun 

dapat dipahami 

apa yang ingin 
diutarakan 

Terdapat banyak 

kesalahan 
sehingga tidak 

dapat dipahami 

apa yang ingin 

diutarakan. 

Pelafalan  

（発音） 

Pelafalan sangat 

baik dan sangat 
mudah dipahami. 

Pelafalan cukup 

baik, namun ada 
sedikit kesalahan 

namun tak 

mengubah makna. 

Banyak kesalahan 

pada lafal, namun 
masih dapat 

dipahami 

maknanya 

Banyak kesalahan 

pelafalan, 
sehingga tidak 

dapat dipahami. 

Sikap Santun dan 
percaya diri saat 

menjawab 

Santun saat 
menjawab 

Kurang santun dan 
percaya diri saat 

menjawab 

Tidak santun dan 
percaya diri saat 

menjawab 

Nilai akhir   =      Jumlah Perolehan skor 

Jumlah skor maksimal 
x 100 
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        Singaraja,       Juli 2018 

Mengetahui,  

Kepala SMA Negeri 3 Singaraja                            Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang 

 

  

Made Sri Astiti, S.Pd. M.Pd.                 Kadek Lusia Andary,  S.Pd. 

NIP. 19680824 199702 2 003              NIP. - 
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RPP Observasi 3  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Singaraja 

Kelas/Semester  : X IPS / Genap 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jepang 

   Topik   : (学校の せいふく) Seragam Sekolah    

   Waktu   : 3 x 45 menit (1 TM) 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. 

 

B. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

No Pengetahuan Ketrampilan 

1 KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan procedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

2 Kompetensi Dasar 

 
3.6 Menganalisis kehidupan sekolah (gakkou 

no seikatsu) pada teks transaksional lisan 
dan tulis dengan memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 

sesuai dengan konteks penggunaannya 

 

 

 

4.6 Menghasilkan wacana pendek dan 

sederhana mengenai  nama-nama tempat 
sekolah, kondisi sekolah, nama hari, 

nama pelajaran, kesan, jadwal pelajaran 

dan kegiatan–kegiatan di sekolah  pada 
teks  transaksional lisan dan tulis dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

    Indikator Pencapaian Kompetensi 

 3.6.1 Mengidentifikasi jenis-jenis seragam 

SMA di Indonesia 

 

4.6.1 Memeragakan ungkapan tentang 

menyatakan pakaian yang dikenakan 

sehari-hari 
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3.6.2 Menentukan ungkapan dalam 
menyatakan pakaian yang dikenakan 

sehari-hari 

3.6.3 Mengidentifikasi warna pakaian 

3.6.4 Mengidentifikasi seragam negara-negara 
ASEAN 

 
4.6.2 Menganalisis jenis-jenis seragam 

melalui audio 

4.6.3 Menghasilkan wacana pendek 

mengenai seragam negara-negara 
ASEAN 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode Eklektik peserta didik dapat memeragakan ungkapan tentang meminjam barang dan 

menentukan letak barang di kelas sesuai struktur teks dan unsur kebahasaan dengan memperhatikan 

fungsi sosialnya berkomunikasi dengan cara yang jujur, santun, saling menghargai, percaya diri dan 

bertakwa. 

 

D. Materi Pembelajaran 

 

o Pakaian seragam sekolah SMA 

o Warna  

o Menyatakan seragam yang digunakan 

o Mendeskripsikan seragam negara-negara ASEAN 

o Contoh :  

- 月ようびに インドネシアの せいふくを きます。 

- Q : 火ようびに なにを きますか。 

A :  がっこうの せいふくを きます。 

- タイの せいふくは しろと あおです。 

 

E. Metode Pembelajaran : 

 Pembelajaran Eklektik   :    Klasikal dan diskusi  

 

F. Sumber Belajar dan Media 

- Buku teks pelajaran yang relevan 

- PPT（キラキラ） 

 

G. Langkah –langkah Pembelajaran  : 

Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

Pendahuluan 

   15 menit 

Pertemuan 1 

 

 Peserta didik mengucapkan salam dan berdoa. 

 Guru menjawab salam dan menanyakan kabar dalam 

bahasa Jepang 

 Guru melakukan presensi peserta didik yang tidak hadir 

pada pelajaran hari ini 

 Guru memotivasi dengan mengajukan pertanyaan 

seputar Jepang, budaya dan kebiasaan orang Jepang 
yang diketahui peserta didik. Salah satunya adalah 

tentang kebersihan.  

 Kemudian sebelum memulai pembelajaran, guru 

mengingatkan untuk melihat keadaan sekitar. Jika masih 

 

 
PPK menanamkan 

sikap religius 

 
 

 

Kegiatan PPK 

menanamkan sikap 
menjaga lingkungan 

dengan menjaga 

kebersihan kelas 
yang menjadi budaya 



243 
 

 

Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

ada sampah, guru meminta peserta didik untuk 

membersihkannya.  

 Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan 

sekolah. 

 

Inti 

110 menit 
 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai 

seragam sekolah. 

 Guru menampilkan gambar ilustrasi tentang seragam 

SMA pada slide. 

 Guru meminta siswa menyimak audio tentang seragam 

SMA. 

 Guru meminta siswa menyimak audio tentang seragam 

SMA, kemudian guru menampilkan tulisan nama-nama 
barang seragam SMA pada slide. 

 Guru menyebutkan dengan acak, siswa diminta untuk 

menunjuk gambar atau menyebutkan angka dari gambar 

yang dimaksud. 

 Guru meminta siswa menyimak audio dan 

mengucapkan ulang penyebutan seragam SMA. 

 Guru meminta siswa menyebutkan dalam bahasa Jepang 

seragam SMA yang ditunjuk guru. 

 Guru menampilkan slide tentang nama-nama hari. Siswa 

diminta mengingat kembali materi tentang nama-nama 

hari. 

 Guru menampilkan slide tentang menanyakan pakaian 

seragam yang dikenakan pada hari tertentu. Siswa 

diminta untuk berlatih pola tersebut. 

 Guru menampilkan slide yang berisi warna-warna 

pakaian. Kemudian menampilkan audio tentang warna. 
Siswa diminta menyimak audio. 

 Guru meminta siswa menyimak audio dan 

mengucapkan ulang penyebutan warna pakaian. 

 Guru meminta siswa menyebutkan dalam bahasa Jepang 

warna seragam yang ditunjuk guru. 

 Guru menampilkan slide yang berisi nama-nama negara 

di ASEAN. Guru melatih cara penulisan dan 

pengucapan negara-negara di ASEAN. 

 Guru menjelaskan cara menyatakan warna seragam 

negara-negara di ASEAN. Kemudian menunjuk 

beberapa siswa untuk melatih pola kalimat. 

 Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan lembar 

kerja. 

 Siswa membaca penjelasan dan instruksi yang ada pada 

slide berikutnya untuk mengetahui tugasnya. (Lembar 

Kerja 4). Kemudian guru memutar audio, siswa 
menjawab lembar kerja. 

 Siswa membaca penjelasan dan instruksi yang ada pada 

slide berikutnya untuk mengetahui tugasnya. (Lembar 

Kerja 5). Kemudian guru memutar audio, siswa 
menjawab lembar kerja. 

 Guru mengonfirmasi hasil lembar kerja.  

 Siswa membaca penjelasan dan instruksi yang ada pada 

slide berikutnya untuk mengetahui tugas berikutnya 

Kegiatan Literasi 
dalam pembelajaran. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PPK semangat 

belajar untuk 

mendapat hasil yang 
terbaik  



244 
 

 

Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

(survey seragam sekolah di ASEAN). Tugas dikerjakan 

secara berkelompok di rumah. 

Penutup 

10 menit 

 

 Guru dan peserta didik saling berdiskusi membahas 

materi pembelajaran yang telah dibahas. 

 Guru memberikan refleksi materi pembelajaran. 

 Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan doa. 

 
 

PPK menanamkan 

sikap religious 

 

H. Penilaian 

1. Teknik Penilaian:  

a) Penilaian Sikap : Observasi/pengamatan 

b) Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis 

c) Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja/ Praktik. 

 

2. Bentuk Penilaian   

1. Observasi  : lembar pengamatan aktivitas peserta didik 

2. Tes tertulis  : survey seragam negara di ASEAN 

3. Unjuk kerja : praktek mendengarkan 

4. Portofolio  : pedoman penilaian portofolio 

 

3. Instrumen Penilaian (terlampir) 

 

4. Remedial 

- Pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capaian KDnya belum tuntas 

- Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor 

sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes. 

- Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai 

ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. 

 

5. Pengayaan 

Bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai 

berikut: 

 Siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman 

sebagai pengetahuan tambahan 

 Siswa yang mencapai nilai )(maksimumnn  diberikan materi melebihi cakupan KD dengan 

pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. 

 

 

        Singaraja,       Maret 2019 

Mengetahui,  

Kepala SMA Negeri 3 Singaraja                           Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang 

 

  

Made Sri Astiti, S.Pd. M.Pd.                Kadek Lusia Andary,  S.Pd 

NIP. 19680824 199702 2 003     NIP. - 
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Materi Pembelajaran 

Bahasa Jepang 

“がっこうの せいふく” 

 

1. Buku teks Nihongo Kirakira 1 

2. Jenis-jenis seragam SMA 

  
 

3. Menanyakan pakaian seragam 
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4. Warna pakaian 

   
 

5. Nama-nama negara di ASEAN 

 
 

 

INTRUMEN PENILAIAN SIKAP 

 

Nama Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 3 Singaraja 

Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Kelas/Semester      : X      / Semester II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jepang Lintas Minat 

 

NO WAKTU NAMA 
KEJADIAN/ 

PERILAKU 

BUTIR 

SIKAP 

POSITIF/ 

NEGATIF 

TINDAK 

 LANJUT 

1       

2       

3       

4       

5       

6 Dst      
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INTRUMEN LEMBAR KERJA 4 

  

Dengarkan audio kemudian tulislah jawaban sesuai pilihan di bawah ini. 

a)   b)   c)   d)   

月 

げつようび 

Getsuyoubi 

火 

かようび 

kayoubi 

水 

すいようび 

suiyoubi 

木 

もくようび 

mokuyoubi 

金 

きんようび 

kinyoubi 

  d   
 

 

INTRUMEN LEMBAR KERJA 5 

Dengarkan audio kemudian lihat nama negara dan tabel warna berikut  untuk menjawab lembar 

kerja 5! 

Nama negara 

 

 

 

 

Warna 

 

        f.  g.  h.  i. 

 

 1 2 3 

Negara E   

Warna F   

 

INSTRUMEN PENILAIAN UNJUK KERJA (Mendengarkan) 

Jawaban benar 2 

Menjawab tapi opsi salah 1 

Tidak menjawab sama sekali 0 

Nilai Nilai akhir   =  Jumlah Perolehan skor 

                         Jumlah skor maksimal 

 

 
E. 

 
D. 

 
C. 

 
B. 

 
A. 

x 100 
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INSTRUMEN PENILAIAN TES TERTULIS 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Kosa kata 

(言葉) 

Dapat 

menggunakan 
kosa kata dengan 

sangat leluasa 

dan benar. 

Dapat menggunakan 

kosa kata dengan 
cukup leluasa dan 

benar. 

Dapat 

menggunakan 
kosa kata secara 

terbatas, danada 

beberapa 
kesalahan. 

Dapat 

menggunakan 
kosa kata yang 

sangat terbatas, 

dan banyak 
kesalahan. 

Tata bahasa 

(文法) 

Dapat 

mengguna-kan 

tata bahasa 
dengan leluasa 

sesuai kondisi.  

Dapat menggunakan 

tata bahasa 

sederhanasesuai 
kondisi 

Terdapat 

kesalahan 

mendasar dalam 
tata bahasa, namun 

dapat dipahami 

apa yang ingin 
diutarakan 

Terdapat banyak 

kesalahan 

sehingga tidak 
dapat dipahami 

apa yang ingin 

diutarakan. 

Nilai akhir   =      Jumlah Perolehan skor 

                             Jumlah skor maksimal 

 

        Singaraja,       Juli 2018 

Mengetahui,  

Kepala SMA Negeri 3 Singaraja                            Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang 

 

  

Made Sri Astiti, S.Pd. M.Pd.                 Kadek Lusia Andary,  S.Pd. 

NIP. 19680824 199702 2 003              NIP. - 

  

x 100 
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RPP Observasi 4  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Singaraja 

Kelas/Semester  : X / Genap 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jepang 

   Topik   : Jadwal Kegiatan Sekolah   

   Waktu   :3 x 45 menit (1 TM) 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. 

 

B. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

No Pengetahuan Ketrampilan 

1 KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan procedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan. 

 

2 Kompetensi Dasar 

 
3.6 Menganalisis kehidupan sekolah (gakkou 

no seikatsu) pada teks transaksional lisan 
dan tulis dengan memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 

sesuai dengan konteks penggunaannya 

 

 

4.6 Menghasilkan wacana pendek dan 

sederhana mengenai  nama-nama tempat 
sekolah, kondisi sekolah, nama hari, 

nama pelajaran, kesan, jadwal pelajaran 

dan kegiatan–kegiatan di sekolah  pada 

teks  transaksional lisan dan tulis dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

    Indikator Pencapaian Kompetensi 

 3.6.1 Mengidentifikasi teks lisan dan  tulis 

tentang jadwal kegiatan sekolah sesuai fungsi 

sosialnya, unsur  kebahasaan dan struktur teks. 

4.6.1 Menghasilkan teks lisan tentang jadwal 

kegiatan sekolah sesuai fungsi 

sosialnya, unsur kebahasaan dan 
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3.6.2 Mendeskripsikan teks lisan dan tulis 

tentang jadwal kegiatan sekolah sesuai fungsi 

sosialnya, unsur kebahasaan dan struktur teks. 

struktur teks. 
4.6.2 Menghasilkan teks tulis tentang jadwal 

kegiatan sekolah sesuai fungsi 

sosialnya, unsur kebahasaan dan 

struktur teks. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode Eklektik peserta didik dapat memeragakan ungkapan tentang jadwal kegiatan sekolah 

sesuai struktur teks dan unsur kebahasaan dengan memperhatikan fungsi sosialnya berkomunikasi 

dengan cara yang jujur, santun, saling menghargai, percaya diri dan bertakwa. 

 

D. Materi Pembelajaran 

 

o Kegiatan sekolah 

o Mendeskripsikan jadwal kegiatan sekolah 

o Contoh :  

- にゅうがくしきは 4 月 9 日から 20 日まで でした。 

- Q : にゅうがくしきは いつ でしたか。 

A : 4 月 9 日から 20 日まで でした。 

Q : にゅうがくしきの とき なにを しましたか。 

A : はなしを ききました。 

 

E. Metode Pembelajaran : 

 Pembelajaran Eklektik   :    Klasikal dan diskusi  

 

F. Sumber Belajar dan Media 

- Buku teks pelajaran yang relevan 

- PPT（キラキラ） 

 

G. Langkah –langkah Pembelajaran  : 

Pertemuan  1 (3 ×45 menit) 

Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

Pendahuluan 

   15 menit 

Pertemuan 1 
 

 Peserta didik mengucapkan salam dan berdoa. 

 Guru menjawab salam dan menanyakan kabar dalam 

bahasa Jepang 

 Guru melakukan presensi peserta didik yang tidak hadir 

pada pelajaran hari ini 

 Guru memotivasi dengan mengajukan pertanyaan 

seputar Jepang, budaya dan kebiasaan orang Jepang 
yang diketahui peserta didik. Salah satunya adalah 

tentang kebersihan.  

 Kemudian sebelum memulai pembelajaran, guru 

mengingatkan untuk melihat keadaan sekitar. Jika masih 
ada sampah, guru meminta peserta didik untuk 

 
 

PPK menanamkan 

sikap religius 

 
 

 

 
 

 

Kegiatan PPK 
menanamkan sikap 

menjaga lingkungan 

dengan menjaga 

kebersihan kelas 
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Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

membersihkannya.  

 Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan 

yang menjadi budaya 

sekolah. 

Inti 

110 menit 
 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai 

kegiatan yang pernah mereka lalui di sekolah 

 Guru menampilkan gambar ilustrasi tentang kegiatan di 

sekolah pada slide. 

 Guru memberikan contoh pelafalan penyebutan nama-

nama kegiatan tersebut. Siswa menyimak kemudian 

mengikuti pengucapan yang dicontohkan. 

 Guru menyebutkan dengan acak, siswa diminta untuk 

menunjuk gambar atau menyebutkan angka dari gambar 
yang dimaksud. 

 Guru menampilkan slide yang berisi gambar jadwal 

kegiatan sekolah. Siswa mencoba mendeskripsikan 

gambar ilustrasi ke dalam bahasa Jepang. 

 Guru menampilkan slide tentang jadwal kegiatan 

sekolah disertai tulisan untuk mengonfirmasi jawaban 

siswa. 

 Guru mereview materi tentang tanggal dan bulan.  

 Guru menampilkan slide tentang pola kalimat jadwal 

kegiatan sekolah.  

 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai hal 
apa yang pernah mereka lakukan saat ada kegiatan di 

sekolah 

 Guru menampilkan gambar ilustrasi tentang hal yang 

dilakukan saat kegiatan di sekolah pada slide. 

 Guru memberikan contoh pelafalan penyebutan hal 

yang dilakukan tersebut. Siswa menyimak kemudian 
mengikuti pengucapan yang dicontohkan. 

 Guru menyebutkan dengan acak, siswa diminta untuk 

menunjuk gambar atau menyebutkan angka dari gambar 

yang dimaksud. 

 Guru menekankan fungsi kata kerja yang digunakan 

ketika mengungkapkan hal yang dilakukan pada saat 

kegiatan sekolah. Siswa menyimak kemudian 

menjodohkan kata kerja dengan kata benda yang sesuai. 

 Siswa membaca penjelasan dan instruksi yang ada pada 

slide berikutnya untuk mengetahui tugasnya (Lembar 
Kerja 1) 

 Guru memutar audio, kemudian siswa menjawab di 

lembar jawaban. 

 Guru mengenalkan media Kahoot sebagai media untuk 

menjawab kuis.  

 Siswa berlatih untuk menjawab soal kuis lewat media 

Kahoot. 

Kegiatan Literasi 

dalam pembelajaran. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

PPK semangat 

belajar untuk 
mendapat hasil yang 

terbaik  

Penutup 

10 menit 

 

 Guru dan peserta didik saling berdiskusi membahas 

materi pembelajaran yang telah dibahas. 

 Guru memberikan refleksi pembelajaran. 

 Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan doa. 

 

 
 

PPK menanamkan 

sikap religious 
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H. Penilaian 

1. Teknik Penilaian:  

a) Penilaian Sikap : Observasi/pengamatan 

b) Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis 

c) Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja / Praktik. 

 

2. Bentuk Penilaian   

1. Observasi  : lembar pengamatan aktivitas peserta didik 

2. Tes tertulis  : kuis 

3. Unjuk kerja : ちょうかい (Lembar kerja) 

4. Portofolio  : pedoman penilaian portofolio 

 

3. Instrumen Penilaian (terlampir) 

 

4. Remedial 

- Pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capaian KDnya belum tuntas 

- Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor 

sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes. 

- Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai 

ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. 

 

5. Pengayaan 

Bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai 

berikut: 

 Siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman 

sebagai pengetahuan tambahan 

 Siswa yang mencapai nilai )(maksimumnn  diberikan materi melebihi cakupan KD dengan 

pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. 

 

 

        Singaraja,       Mei 2019 

Mengetahui,  

Kepala SMA Negeri 3 Singaraja                           Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang 

 

  

Made Sri Astiti, S.Pd. M.Pd.                Kadek Lusia Andary,  S.Pd 

NIP. 19680824 199702 2 003     NIP. - 
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Materi Pembelajaran 

Bahasa Jepang 

“Barang-barang dalam kelas” 

 

1. Buku teks Nihongo Kirakira 1 

2. Kegiatan sekolah 

 

 
 

3. Menanyakan kapan kegiatan sekolah berlangsung. 
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4. Hal yang dilakukan saat kegiatan sekolah. 

 
 

 
 

5. Menanyakan apa yang dilakukan saat kegiatan sekolah 
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INTRUMEN PENILAIAN SIKAP 

 

Nama Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 3 Singaraja 

Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Kelas/Semester      : X      / Semester II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jepang Lintas Minat 

 

NO WAKTU NAMA 
KEJADIAN/ 

PERILAKU 

BUTIR 

SIKAP 

POSITIF/ 

NEGATIF 

TINDAK 

 LANJUT 

1       

2       

3       

4       

5       

6 Dst      

 

INSTRUMEN PENILAIAN UNJUK KERJA 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Kelancaran 

(流暢さ) 

Penyampaian 

sangat lancar. 

Ada penyampaian 

yang  dilakukan 

dengan agak kurang 
lancar, namun 

makna dapat 

dipahami. 

Penyampaian 

dilakukan 

tersendat-sendat, 
sehingga makna 

kurang dipahami. 

Penyampaian 

sangat tersendat-

sendat, sehingga 
makna tidak dapat 

dipahami. 

Kosa kata 

(言葉) 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata dengan 

sangat leluasa 
dan benar. 

Dapat menggunakan 
kosa kata dengan 

cukup leluasa dan 

benar. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata secara 

terbatas, danada 
beberapa 

kesalahan. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata yang 

sangat terbatas, 
dan banyak 

kesalahan. 

Tata bahasa 

(文法) 

Dapat 

mengguna-kan 
tata bahasa 

dengan leluasa 

sesuai kondisi.  

Dapat menggunakan 

tata bahasa 
sederhanasesuai 

kondisi 

Terdapat 

kesalahan 
mendasar dalam 

tata bahasa, namun 

dapat dipahami 
apa yang ingin 

diutarakan 

Terdapat banyak 

kesalahan 
sehingga tidak 

dapat dipahami 

apa yang ingin 
diutarakan. 

Pelafalan  

（発音） 

Pelafalan sangat 

baik dan sangat 
mudah dipahami. 

Pelafalan cukup 

baik, namun ada 
sedikit kesalahan 

namun tak 

mengubah makna. 

Banyak kesalahan 

pada lafal, namun 
masih dapat 

dipahami 

maknanya 

Banyak kesalahan 

pelafalan, 
sehingga tidak 

dapat dipahami. 

Sikap Santun dan 

percaya diri saat 

menjawab 

Santun saat 

menjawab 

Kurang santun dan 

percaya diri saat 

menjawab 

Tidak santun dan 

percaya diri saat 

menjawab 

Nilai akhir   =      Jumlah Perolehan skor 
Jumlah skor maksimal 

 

 

 

 

x 100 
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INSTRUMEN PENILAIAN TES TULIS 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Kosa kata 

(言葉) 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata dengan 

sangat leluasa 
dan benar. 

Dapat menggunakan 
kosa kata dengan 

cukup leluasa dan 

benar. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata secara 

terbatas, danada 
beberapa 

kesalahan. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata yang 

sangat terbatas, 
dan banyak 

kesalahan. 

Tata bahasa 

(文法) 

Dapat 

mengguna-kan 
tata bahasa 

dengan leluasa 

sesuai kondisi.  

Dapat menggunakan 

tata bahasa 
sederhanasesuai 

kondisi 

Terdapat 

kesalahan 
mendasar dalam 

tata bahasa, namun 

dapat dipahami 
apa yang ingin 

diutarakan 

Terdapat banyak 

kesalahan 
sehingga tidak 

dapat dipahami 

apa yang ingin 
diutarakan. 

Nilai akhir   =      Jumlah Perolehan skor 

Jumlah skor maksimal 

 

 

        Singaraja,       Juli 2018 

Mengetahui,  

Kepala SMA Negeri 3 Singaraja                            Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang 

 

  

Made Sri Astiti, S.Pd. M.Pd.                 Kadek Lusia Andary,  S.Pd. 

NIP. 19680824 199702 2 003              NIP. - 

 

 

 

 

 

 

  

x 100 
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RPP Observasi 5 & 6  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Singaraja 

Kelas/Semester  : X / Genap 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jepang 

   Topik   : Jadwal Kegiatan Sekolah   

   Waktu   :3 x 45 menit (1 TM) 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan  internasional. 

 

B. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

No Pengetahuan Ketrampilan 

1 KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan procedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

2 Kompetensi Dasar 

 
3.6 Menganalisis kehidupan sekolah (gakkou 

no seikatsu) pada teks transaksional lisan 
dan tulis dengan memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 

sesuai dengan konteks penggunaannya. 

 

 

4.6 Menghasilkan wacana pendek dan 

sederhana mengenai  nama-nama tempat 
sekolah, kondisi sekolah, nama hari, 

nama pelajaran, kesan, jadwal pelajaran 

dan kegiatan–kegiatan di sekolah  pada 

teks  transaksional lisan dan tulis dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

    Indikator Pencapaian Kompetensi 

 3.6.1 Mengidentifikasi teks lisan dan  tulis 

tentang jadwal kegiatan sekolah sesuai fungsi 

sosialnya, unsur  kebahasaan dan struktur teks. 

4.6.1 Menghasilkan teks lisan tentang jadwal 

kegiatan sekolah sesuai fungsi 

sosialnya, unsur kebahasaan dan 
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3.6.2 Mendeskripsikan teks lisan dan tulis 

tentang jadwal kegiatan sekolah sesuai fungsi 

sosialnya, unsur kebahasaan dan struktur teks. 

struktur teks. 
4.6.2 Menghasilkan teks tulis tentang jadwal 

kegiatan sekolah sesuai fungsi 

sosialnya, unsur kebahasaan dan 

struktur teks. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode Eklektik peserta didik dapat memeragakan ungkapan tentang jadwal kegiatan sekolah 

sesuai struktur teks dan unsur kebahasaan dengan memperhatikan fungsi sosialnya berkomunikasi 

dengan cara yang jujur, santun, saling menghargai, percaya diri dan bertakwa. 

 

D. Materi Pembelajaran 

 

o Kegiatan sekolah 

o Mendeskripsikan jadwal kegiatan sekolah 

o Contoh :  

- にゅうがくしきは 4 月 9 日から 20 日まで でした。 

- Q : にゅうがくしきは いつ でしたか。 

A : 4 月 9 日から 20 日まで でした。 

Q : にゅうがくしきの とき なにを しましたか。 

A : はなしを ききました。 

 

E. Metode Pembelajaran : 

 Pembelajaran Eklektik   :    Klasikal dan diskusi  

 

F. Sumber Belajar dan Media 

- Buku teks pelajaran yang  relevan 

- PPT（キラキラ） 

 

G. Langkah –langkah Pembelajaran  : 

Pertemuan  1 (3 ×45 menit) 

Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

Pendahuluan 

   15 menit 

Pertemuan 1 

 

 Peserta didik mengucapkan salam dan berdoa. 

 Guru menjawab salam dan menanyakan kabar dalam 

bahasa Jepang 

 Guru melakukan presensi peserta didik yang tidak hadir 

pada pelajaran hari ini 

 Guru memotivasi dengan mengajukan pertanyaan 

seputar Jepang, budaya dan kebiasaan orang Jepang 

yang diketahui peserta didik. Salah satunya adalah 

tentang kebersihan.  

 Kemudian sebelum memulai pembelajaran, guru 

mengingatkan untuk melihat keadaan sekitar. Jika masih 

 

 

PPK menanamkan 
sikap religius 

 

 

 
 

 

Kegiatan PPK 
menanamkan sikap 

menjaga lingkungan 

dengan menjaga 
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Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

ada sampah, guru meminta peserta didik untuk 

membersihkannya.  

 Guru menyampaikan  materi yang akan diajarkan 

kebersihan kelas 

yang menjadi budaya 
sekolah. 

Inti 

110 menit 
 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai 

kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah.  

 Guru menyampaikan topik pembicaraan yang akan 

dibahas.  

 Guru menampilkan gambar ilustrasi tentang kegiatan 

sekolah di Jepang pada umumnya di slide. 

 Siswa diminta menebak gambar ilustrasi yang ada di 

slide. 

 Guru menampilkan gambar ilustrasi tentang kegiatan 

sekolah pada umumnya di slide. 

 Guru meminta siswa menyimak audio tentang kegiatan 

sekolah. 

 Guru meminta siswa menyebutkan kegiatan sekolah apa 

saja yang telah didengar. 

 Guru meminta siswa menyebutkan kapan kegiatan 

sekolah dilaksanakan berdasarkan dari audio yang telah 

diputar. 

 Guru memberikan clue dalam bahasa Indonesia 

kemudian siswa menebak dan menjawab dengan bahasa 
Jepang.  

 Guru menampilkan gambar kegiatan sekolah berisikan 

tanggal dan bulan di slide kemudian siswa diminta 

menyebutkan dalam bahasa Jepang 

 Guru menyampaikan cara menyebutkan kegiatan 

sekolah yang telah berlangsung melebihi dari waktu satu 
hari. 

 Guru menampilkan gambar kegiatan sekolah yang telah 

berlangsung melebihi dari waktu satu hari di slide 

kemudian siswa diminta menyebutkan dalam bahasa 
Jepang. Setelah itu guru memutarkan audio agar siswa 

dapat mengoreksi jawaban telah disebutkan. 

 Guru meminta siswa untuk mempelajari kembali materi 

yang telah diberikan. 

 Guru meminta siswa untuk praktek mengungkapkan 

kalimat menyebutkan kegiatan sekolah tanpa melihat 
buku. 

 Guru menunjuk siswa untuk membuat kalimat tentang 

menyebutkan kegiatan sekolah sesuai dengan clue yang 

telah diberikan. 

Kegiatan Literasi 
dalam pembelajaran. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

PPK semangat 
belajar untuk 

mendapat hasil yang 

terbaik  

Penutup 

10 menit 

 

 Guru dan peserta didik saling berdiskusi membahas 

materi pembelajaran yang telah dibahas. 

 Guru memberikan refleksi pembelajaran. 

 Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan doa. 

 

 

 

PPK menanamkan 
sikap religious 
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Pertemuan  2 (3 ×45 menit) 

Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

Pendahuluan 

   15 menit 

Pertemuan 2 

 

 Peserta didik mengucapkan salam dan berdoa. 

 Guru menjawab salam dan menanyakan kabar dalam 

bahasa Jepang 

 Guru melakukan presensi peserta didik yang tidak hadir 

pada pelajaran hari ini 

 Guru memotivasi dengan mengajukan pertanyaan 

seputar Jepang, budaya dan kebiasaan orang Jepang 
yang diketahui peserta didik. Salah satunya adalah 

tentang kebersihan. 

 Kemudian sebelum memulai pembelajaran, guru 

mengingatkan untuk melihat keadaan sekitar. Jika masih 

ada sampah, guru meminta peserta didik untuk 
membersihkannya.  

 Guru menyampaikan  materi yang akan diajarkan 

 

 
PPK menanamkan 

sikap religius 

 
 

 

 

 
 

Kegiatan PPK 

menanamkan sikap 
menjaga lingkungan 

dengan menjaga 

kebersihan kelas 

yang menjadi budaya 
sekolah. 

Inti 

110 menit 
 Guru mengingatkan kembali materi pelajaran 

sebelumnya dengan bertanya jawab kepada siswa. 

 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai hal 

apa saja yang dilakukan saat kegiatan sekolah 
berlangsung.  

 Guru menyampaikan topik pembicaraan yang akan 

dibahas.  

 Guru menampilkan gambar ilustrasi tentang kegiatan 

yang biasa dilakukan saat jadwal kegiatan sekolah 

berlangsung di slide. 

 Siswa diminta menebak gambar ilustrasi yang ada di 

slide. 

 Guru memutar audio dan siswa diminta menyimak. 

Kemudian siswa diminta menyebutkan apa yang telah di 

dengar. 

 Guru dengan siswa bersama-sama menelaah arti dari 

kosakata yang telah disampaikan. Kemudian guru 

memutarkan kembali audio untuk latihan pengucapan.  

 Guru memutar audio, kemudian guru bertanya kepada 

siswa tentang apa yang dibicarakan native speaker. 

 Guru membagikan kalender akademik kepada seluruh 

siswa, kemudian meminta siswa untuk menyebutkan 

kegiatan sekolah pada setiap bulannya. 

 Guru meminta siswa membuat deskripsi sederhana 

tentang jadwal kegiatan sekolah serta hal apa saja yang 

diadakan pada kegiatan tersebut. 

 Guru memberi siswa waktu 15 menit untuk 

mengerjakan tugas, setelah selesai tugas dikumpulkan. 

 diputar. 

 Guru mengenalkan media Kahoot sebagai media untuk 

menjawab kuis.  

 Siswa berlatih untuk menjawab soal kuis lewat media 

Kahoot. 

Kegiatan Literasi 

dalam pembelajaran. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PPK semangat 

belajar untuk 

mendapat hasil yang 
terbaik  
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Tahapan/ 

Alokasi waktu 

Uraian 

Kegiatan Pembelajaran 

Nilai-Nilai 

Karakter 

(1) (2) (3) 

Penutup 

10 menit 

 

 Guru dan peserta didik saling berdiskusi membahas 

materi pembelajaran yang telah dibahas. 

 Guru memberikan refleksi pembelajaran. 

 Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan doa. 

 

 

 
 

PPK menanamkan 

sikap religious 
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H. Penilaian 

1. Teknik Penilaian:  

a) Penilaian Sikap : Observasi/pengamatan 

b) Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis 

c) Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja / Praktik. 

 

2. Bentuk Penilaian   

1. Observasi  : lembar pengamatan aktivitas peserta didik 

2. Tes tertulis  : kuis 

3. Unjuk kerja : ちょうかい (Lembar kerja) 

4. Portofolio  : pedoman penilaian portofolio 

 

3. Instrumen Penilaian (terlampir) 

 

4. Remedial 

- Pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capaian KDnya belum tuntas 

- Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor 

sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes. 

- Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai 

ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. 

 

5. Pengayaan 

Bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai 

berikut: 

 Siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman 

sebagai pengetahuan tambahan 

 Siswa yang mencapai nilai )(maksimumnn  diberikan materi melebihi cakupan KD dengan 

pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. 

 

 

        Singaraja,       Mei 2019 

Mengetahui,  

Kepala SMA Negeri 3 Singaraja                           Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang 

 

  

Made Sri Astiti, S.Pd. M.Pd.                Kadek Lusia Andary,  S.Pd 

NIP. 19680824 199702 2 003     NIP. - 
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Materi Pembelajaran 

Bahasa Jepang 

“Barang-barang dalam kelas” 

 

1. Buku teks Nihongo Kirakira 1 

2. Kegiatan sekolah 

 

 
 

3. Menanyakan kapan kegiatan sekolah berlangsung. 
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4. Hal yang dilakukan saat kegiatan sekolah. 

 
 

 
 

5. Menanyakan apa yang dilakukan saat kegiatan sekolah 
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INTRUMEN PENILAIAN SIKAP 

 

Nama Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 3 Singaraja 

Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Kelas/Semester      : X      / Semester II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jepang Lintas Minat 

 

NO WAKTU NAMA 
KEJADIAN/ 

PERILAKU 

BUTIR 

SIKAP 

POSITIF/ 

NEGATIF 

TINDAK 

 LANJUT 

1       

2       

3       

4       

5       

6 dst      

 

INSTRUMEN PENILAIAN UNJUK KERJA 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Kelancaran 

(流暢さ) 

Penyampaian 

sangat lancar. 

Ada penyampaian 

yang  dilakukan 

dengan agak kurang 
lancar, namun 

makna dapat 

dipahami. 

Penyampaian 

dilakukan 

tersendat-sendat, 
sehingga makna 

kurang dipahami. 

Penyampaian 

sangat tersendat-

sendat, sehingga 
makna tidak dapat 

dipahami. 

Kosa kata 

(言葉) 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata dengan 

sangat leluasa 
dan benar. 

Dapat menggunakan 
kosa kata dengan 

cukup leluasa dan 

benar. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata secara 

terbatas, danada 
beberapa 

kesalahan. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata yang 

sangat terbatas, 
dan banyak 

kesalahan. 

Tata bahasa 

(文法) 

Dapat 

mengguna-kan 
tata bahasa 

dengan leluasa 

sesuai kondisi.  

Dapat menggunakan 

tata bahasa 
sederhanasesuai 

kondisi 

Terdapat 

kesalahan 
mendasar dalam 

tata bahasa, namun 

dapat dipahami 
apa yang ingin 

diutarakan 

Terdapat banyak 

kesalahan 
sehingga tidak 

dapat dipahami 

apa yang ingin 
diutarakan. 

Pelafalan  

（発音） 

Pelafalan sangat 

baik dan sangat 
mudah dipahami. 

Pelafalan cukup 

baik, namun ada 
sedikit kesalahan 

namun tak 

mengubah makna. 

Banyak kesalahan 

pada lafal, namun 
masih dapat 

dipahami 

maknanya 

Banyak kesalahan 

pelafalan, 
sehingga tidak 

dapat dipahami. 

Sikap Santun dan 

percaya diri saat 

menjawab 

Santun saat 

menjawab 

Kurang santun dan 

percaya diri saat 

menjawab 

Tidak santun dan 

percaya diri saat 

menjawab 

Nilai akhir   =      Jumlah Perolehan skor 
Jumlah skor maksimal 

 

 

 

 

x 100 
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INSTRUMEN PENILAIAN TES TULIS 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Kosa kata 

(言葉) 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata dengan 

sangat leluasa 
dan benar. 

Dapat menggunakan 
kosa kata dengan 

cukup leluasa dan 

benar. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata secara 

terbatas, danada 
beberapa 

kesalahan. 

Dapat 
menggunakan 

kosa kata yang 

sangat terbatas, 
dan banyak 

kesalahan. 

Tata bahasa 

(文法) 

Dapat 

mengguna-kan 
tata bahasa 

dengan leluasa 

sesuai kondisi.  

Dapat menggunakan 

tata bahasa 
sederhanasesuai 

kondisi 

Terdapat 

kesalahan 
mendasar dalam 

tata bahasa, namun 

dapat dipahami 
apa yang ingin 

diutarakan 

Terdapat banyak 

kesalahan 
sehingga tidak 

dapat dipahami 

apa yang ingin 
diutarakan. 

Nilai akhir   =      Jumlah Perolehan skor 

Jumlah skor maksimal 

 

 

        Singaraja,       Juli 2018 

Mengetahui,  

Kepala SMA Negeri 3 Singaraja                            Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang 

 

  

Made Sri Astiti, S.Pd. M.Pd.                 Kadek Lusia Andary,  S.Pd. 

NIP. 19680824 199702 2 003              NIP. - 

 

 

 

 

 

 

x 100 
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Lampiran 13. Surat Izin Observasi  
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Lampiran 14. Surat Izin Penelitian 
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PERNYATAAN 
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