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LAMPIRAN 3.  Lembar Observasi Siswa

LEMBAR OBSERVASI SISWA

Identitas Nama :

1. AHMAD KHAIRULLAH
2. ALDI MIRAJ WIJAYA
3. ALFIATUL FADHILAH
4. AMELLIA KINANTI
5. ANNISA FITRIYANI
6. ARDIN FIKRIANSYAH
7. ARYA ANUGRAH PURBA
8. ARYA MAULANA ALAMSYAH
9. AULIA YERDI UTAMI
10. DEVI WAHYUNI
11. EPRIL FOURTA SONI
12. FARIS PANDU FATONANGI
13. FATHIA DIAZTIZA
14. GERRY PRATAMA
15. HALDI RIZKI DWI PORTA
16. HANNA AUDILA
17. HERZA ANDINI PUTRI
18. HUSNUL BADRI
19. MAULIDIYYAH FITRI

20. MICHAEL ARYA YUTAKA
21. MUHAMMAD EMIR HESKEY
22. MUHAMMAD HARIZ
23. MUTHIA RAHMATIKA
24. MUTIARA RINI WULANDARI
25. NADIRA AL-NAVAZ VIRGIA
26. NI KADEK YUSTIANI
27. NUR ASYAH
28. PRIVIA DADY RAMADHANTY
29. REKHA OKTAVIA
30. RENVILLIA AJENG RASMIKITA
31. RETA MAYOLA JUWINDI
32. RIZKA OCTAVIA SANDRA
33. SHELVI HENDALIA
34. SHERLY
35. SHIFA FARAHMESUARI
36. SHINTA AMELIA PUTRI
37. ZIDANE SVINOZA HAMONANGAN

Sekolah : SMA Negeri 1 Kota Jambi

Kelas : X MIPA 4

No Pertanyaan Jawaban
1. Bagaimana

menurutmu tentang
pembelajaran Biologi
khususnya materi
Virus di dalam kelas ?
Apakah
menyenangkan atau
merupakan pelajaran
yang sulit ?

1. Menurut saya pelajarannya cukup susah,
lumayan dimengerti, pelajarannya cukup susah
walaupun sedikit menyenangkan.

2. Terlalu banyak yang harus dihapal dan dipahami
membuat jadi pusing dan sangat sulit

3. Menyenangkan tetapi sulit untuk memahaminya
4. Materi virus merupakan materi pelajaran yang

tidak terlalu sulit, tetapi saya idk terlalu
menyukai karena sulit dipahami

5. Merupakan pelaajaran yang tidak terlalu sulit
dan menyenangkan

6. Menurut saya lumayan menyenangkan
7. Meteri virus agak rumit tetapi menyenangkan
8. Materi yang sangat sulit
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9. Sulit, karena kami kurang mengerti apa yang
dijelaskan

10.Menurut saya materi virus lumayan sulit
11.Materi virus cukup menyenangkan
12.Menurut saya, pelajaran tentang virus

menyenangkan tetapi kami masih ada yang
sedikit sulit

13.Tidak terlalu sulit dan iya menyenangkan
14.Materi virus sangat susah
15.Menurut saya cukup menyenangkan karena bisa

mengetahui bagaimana daur hidup virus itu
16.Menyenangkan
17.Lumayan sulit, karena materi ada yang sulit

dimengerti
18.Virus bagi saya  sulit karena virus banyak

bagian-bagian dan macam-macam materi
tentang virus

19.Menurut saya pembelajaran biologi khususnya
materi virus kurang menyenangkan, tetapi guru
yang menjelaskan sudah cukup profesional

20.Menurut saya materi virus itu bagus dan
menyenangkan karena materinya disampaikan
dengan baik sehingga mudah dimengerti

21.Agak sulit, karena banyak nama-nama di dalam
BAB itu yang akan keluar saat ulangan/ujian

22.Lumayan sulit, karena banyak hafalannya
23.Manurut saya pelajaran biologi khususnya

materi virus, saya kurang untuk memahaminya,
karena materinya yang sulit

24.Menurut saya pelajaran biologi khususnya
materi virus lumayan sulit dan banyak yang
harus dihafal

25.Menurut saya, materi virus ini penting untuk
dipelajari karena saya lebih mampu dan lebih
bisa menguasai bagaimana ciri-ciri virus,
struktur virus, dan reproduksinya dan menurut
saya pelajaran ini menyenangkan

26.Menurut saya pelajaran ini tidak mudah dan
tidak terlalu sulit, saya menyukai pelajaran ini
karena berhubungan dengan kesehatan

27.–
28.Cukup sulit
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29.Sulit namun sedikit menyenangkan
30.Menyenangkan, walaupun lumayan sulit karena

materinya sangat banyak
31.Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, ada

yang sulit dimengerti dan ada juga yang mudah
dimengerti

32.Seru/menyenangkan juga, merupakan pelajaran
yang sulit karena banyak kata-kata yang tidak
dimengerti

33.Tidak sulit dan menyenangkan
34.Menyenangkan, karena alat peraga untuk materi

virus cukup menarik dan berwarna
35.Menurut saya pelajaran biologi khususnya

tentang virus menarik untuk menambah
pengetahuan saya, antara menyenangkan dan
sulit

36.Menurut saya, materi virus sangat bermanfaat
karena saya dapat mengenal banyak jenis virus
dan menyenangkan

37.Enak dipahami
2. Apakah kamu senang

dengan pelajaran
mengenai materi virus
?

1. Ya, walaupun ada beberapa pelajaran yang saya
tidak mengerti

2. Kurang senang
3. Tidak terlalu senang
4. Tidak
5. Ya, saya senang
6. Senang
7. Saya senang dengan pelajaran ini
8. Tidak, pendapat saya didukung dengan pihak

pengajar yang keras dan membentak-bentak
9. Tidak, karena ulangan kami tentang virus rendah
10.Cukup menyenangkan
11.Senang
12.Ya, saya senang dengan pelajaran virus
13.Iya, karena materinya tidak terlalu banyak

dihafal sehingga labih mudah
14.Kurang senang
15.Iya, senang
16.Ya
17.Ya, saya senang
18.Tidak
19.Ya, cukup senang
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20.Iya, senang
21.Bisa dibilang begitu karena saya bisa

mengetahui cara berkembangbiak virus
pembawa penyakit

22.Ya, saya senang dengan pelajaran mengenai
materi virus

23.Ya, cukup senang
24.Cukup menyenangkan
25.Ya, saya senang belajar materi virus ini
26.Tidak terlalu senang
27.Tidak, karena kurang mengerti
28.Kurang menyukai
29.Lumayan
30.Suka
31.Ya
32.Sedikit
33.Ya, saya senang
34.Lumayan
35.Lumayan
36.Menyenangkan
37.Sedang

3. Apakah kamu
memahami konsep
materi virus yang
dijelaskan oleh guru ?

1. Ya, saya mengerti
2. Tidak terlalu memahami karena terlalu banyak

materi tetapi sedikit waktu buat
menerangkannya

3. Sedikit paham, tetapi tetap mengerti
4. Sedikit
5. Ya, saya memahaminya
6. Cukup paham
7. Mengerti tetapi sedikit kurang mengerti
8. Tidak
9. Tidak
10.Kurang mengerti karena guru yang

menjelaskannya marah-marah
11.Iya
12.Kami memahami konsep materi virus yang

dijelaskan oleh guru tetapi masih ada yang
belum dipahami

13.Iya, karena belajarnya sambil bermain sehingga
bisa lebih paham

14.Sedikit paham
15.Iya
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16.Ya
17.Ya, saya memahami, tetapi kadang ada sedikit

materi virus yang terlupa
18.Tidak semuanya
19.Cukup memahami, guru yang menjelaskan

selain mengambil materi di buku cetak gurunya
juga menggunakan alat peraga

20.Iya
21.Ya, tetapi tetap harus dipelajari lagi agar lebih

mengerti
22.Ya, saya lumayan mengerti tetapi saya harus

belajar sendiri juga agar mengerti
23.Hanya sebagian yang bisa saya pahami
24.Cukup memahami
25.Ya, saya memahami konsep materi yang

diberikan dan dijelaskan
26.Tidak, karena gurunya menjelaskan terlalu

monoton, kadi cepat bosan
27.Kurang mengerti
28.Setelah dijelaskan saya mengerti
29.Saya dapat memahaminya walaupun masih

banyak yang tidak saya ketahui dan tidak mudah
saya ingat

30.Kalau main-main tidak, tetapi kalau ikut
memperhatikan paham

31.Ada yang belum tetapi sebagian besar sudah
dimengerti

32.Jelas dan ada yang tidak jelas
33.Ya, saya memahaminya
34.Paham, walaupun gurunya kadang suka marah-

marah
35.Antara paham dengan tidak
36.Cukup memahami, walaupun ada beberapa yang

kurang paham
37.Lumayan memahami

4. Alat peraga/media apa
yang pernah
digunakan oleh guru
dalam kegiatan
pembelajaran materi
virus ?

1. PPT
2. PPT
3. Guru menggunakan bahan-bahan atau alat

seperti botol dan sterofom untuk merekayasa
bagaimana virus itu berkembangbiak

4. Media gambar, video dan PPT
5. Media gambar
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6. PPT
7. PPT
8. Sterofom, kardus, dan PPT
9. PPT
10.Sterofom dan PPT
11.Sterofom, karton, dan PPT
12.PPT
13.Menggunakan botol bekas
14.Alar peraga berupa kertas yang dibuat

menyerupai virus dan PPT
15.Alat berupa karton tentang reproduksi yang

ditempel di papan dan PPT
16.Pada saat siklus hidup virus dan pada saat itu

dijelaskan dengan media sterofom yang
diberikan penjelasan singkat tentang siklus
hidup virus

17.Media gambar
18.PPT
19.Silmulasi tentang reproduksi virus yang

menggunakan sterofom sebagai alat peraga seta
media PPT

20.Alat peraga mengenai reproduksi virus pada
siklus litik dan lisogenik dalam sterofom dan
malalui PPT

21.PPT
22.Media gambar dan PPT
23.Sterofom dan PPT
24.Saat menjelaskan siklus hidup virus guru

tersebut menggunakan alat peraga sterofom
25.Guru menggunakan alat bantu seperti botol dan

sterofom untuk merekayasa proses pertumbuhan
virus

26.Hanya media gambar dan video (PPT)
27.PPT
28.Menggunakan PPT
29.PPT
30.PPT
31.PPT
32.PPT
33.Media gambar
34.PPT
35.PPT
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36.PPT
37.PPT dan sterofom

5. Apakah buku teks
pelajaran biologi yang
ada saat ini sudah
dapat menarik
motivasi belajar mu ?
Tuliskan alasannya !

1. Ya, karena saya bisa mengerti apa saja pelajaran
dalam kegiatan sehari-hari seperti, tahu semua
gejala-gejala penyakit, virus ada yang
merugikan dan ada yang menguntungkan, dll

2. Sudah, alasannya ya...begitulah..
3. Ya, karena semakin dipelajari, semakin naik

kepelajaran berikutnya semakin menarik pula
dan semakin bikin penasaran.

4. Ya, karena materinya lengkap dan dapat
membantu proses belajar

5. Belum, karena kurang lengkap
6. Bagi saya sudah menarik, karena bukunya

berisikan materi yang lengkap
7. Kurang sedikit menarik dan agak susah

dimengerti
8. Ya, karena memperdalam ilmu hidup
9. Kurang, karena kami akan belajar jika emang

mau belajar, bukan karena paksaan
10.–
11.Kurang, karena bahasanya sulit dimengerti
12.Ya, saya tertarik pada teks pelajaran Biologi

karena dapat membantu memahami materi yang
diberikan

13.Menarik, karena banyak gambar, kami suka liat
gambarnya

14.Belum, karena bahasa buku sulit dimengerti
15.Belum, karena bahasa di buku sangat sulit

dimengerti
16.Ya, karena buku Biologi merupakan media

pendukung pembelajaran saya
17.Belum, karena tulisannya terlalu banyak

sehingga malas mambaca
18.Tidak, karena saya kurang membacanya
19.Ya, karena materi di dalam buku cetak biolagi

banyak ilmu pengetahuan yang ingin saya
pelajari lebih dalam

20.Sudah, karena bukunya itu banyak gambar dan
kata yang mudah dimengerti

21.Kurang menarik, karena dibuku tersebut
gambar/bagannya ada yang sulit dimengerti
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22.Kurang menarik, karena gambarnya kurang
banyak / sedikit

23.Tidak, karena bahasanya sulit dipahami
24.Tidak, karena bahasanya sulit dipahami dan

berbelit-belit
25.Ya, karena semakin menarik dan bervariasi, saya

pun bisa lebih giat untuk belajar dan mencari
tahu lebih banyak lagi tentang pelajaran biologi

26.Iya, karena materinya tidak terlalu banyak-
banyak banget

27.Sedikit menarik motivasi
28.Ya, karena di dalam buku terdapat penjelasan

berupa gambar walau terkadang cukup banyak
yang tidak saya pahami

29.Kurang menarik, karena penjelasannya terlalu
banyak hingga saya malas untuk memahaminya

30.Ya, karena lebih mudah mempelajarinya
31.Ya, karena bukunya sudah dilengkapi dengan

gambar
32.Sedikit, karena banyak kekurangan tentng hal-

hal yang dipelajari di sekolah
33.Sudah lengkap karena jika ulangan materinya

dari buku
34.Tidak, karena materi yang dipelajari terlalu

banyak dan terasa membosankan
35.Tidak, karena bahasanya berbelit-belit dan soal

yang diberikan buku tersebut tidak ada
jawabannya, tetapi materi dari buku biologi ini
lengkap

36.Kurang, karena buku yang saya pelajari di
sekolah kurang detail menjelaskan virus dan
pada dasarnya saya ingin mengetahui jenis virus
yang menguntungkan dan merugikan

37.Kurang menarik, karena bahasanya susah
dipahami


