
BAB I 

PEDOMAN DAN INSTRUMEN PLP I 

OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (OPP) DAN  

OBSERVASI BUDAYA BELAJAR (OBB) 

PADA MASA PANDEMI (MP) /OPP-OBB MP 

 

1. Prinsipnya mahasiswa dapat memilih salah satu bentuk OPP dan salah satu bentuk OBB selama masa pandemi. 

 OPP Observasi Pelaksanaan/ aktivitas Pembelajaran 

 Bentuk OPP antara lain: 

a) OPP di sekolah; 

b) OPP di rumah guru (siswa yang belajar ke rumah guru); 

c) OPP di rumah siswa (guru home visit); 

d) OPP di rumah siswa yang mengajarnya dilakukan ortu siswa / wali/ kakak/ kakek/ nenek/ tetangga/ siswa belajar sendiri. 

OBB Observasi Budaya Belajar/ Kebiasaan Belajar 

Bentuk OBB antara lain: 

a) OBB nonmengajar di sekolah (yang melaksanakan luring); 

b) OBB nonmengajar di rumah siswa; 

c) OBB di rumah guru (melaksanakan daring). 

2. Jika OPP dilakukan di sekolah; untuk 1 mapel maksimal 7 mahasiswa, khusus prodi PGSD untuk 1 sekolah maks 14 

mahasiswa, asumsinya 7 mahasiswa kelas atas dan 7 mahasiswa kelas bawah, khusus Prodi PAUD per lokasi PAUD/ KB maks 

5 mahasiswa. 

3. Jika OPP dilakukan di rumah siswa atau di rumah guru; 1 lokasi maks. 3 mahasiswa.  

4. Jika OBB nonmengajar dilakukan di sekolah; 1 mapel maksimal 7 mahasiswa, khusus prodi PGSD untuk 1 sekolah maks. 14 

mahasiswa, asumsinya 7 mahasiswa kelas atas dan 7 mahasiswa kelas bawah, khusus Prodi PAUD per lokasi PAUD/ KB maks 

5 mahasiswa. 

5. Jika OBB nonmengajar di rumah siswa; 1 lokasi maks. 3 mahasiswa.  

 

 

  



BAB II 

Tabel Ringkasan Bentuk, Pilihan dan Pilihan Pelaksanaan 

OPP dan OBB Masa Pandemi 

 

Observasi Utama Bentuk OPP Pilihan Keterangan Keluaran 

OPP Observasi 

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

 OPP di sekolah 

Pilih 

salah 

satu 

bentuk 

 Jika OPP dilakukan di sekolah; 

untuk 1 mapel maksimal 7 

mahasiswa, khusus prodi PGSD 

untuk 1 sekolah maks. 14 

mahasiswa, asumsinya 7 

mahasiswa kelas atas dan 7 

mahasiswa kelas bawah, khusus 

Prodi PAUD per lokasi PAUD/ 

KB maks. 5 mahasiswa. 

 Jika OPP dilakukan di rumah 

siswa atau di rumah guru; 1 lokasi 

maks. 3mahasiswa.  

 Jika OBB nonmengajar dilakukan 

di sekolah; 1 mapel maksimal 7 

mahasiswa, khusus prodi PGSD 

untuk 1 sekolah maks. 14 

mahasiswa, asumsinya 7 

mahasiswa kelas atas dan 7 

mahasiswa kelas bawah, khusus 

Prodi PAUD per lokasi PAUD/ 

KB maks. 5 mahasiswa. 

 Jika OBB nonmengajar di rumah 

siswa; 1 lokasi maks. 3 

mahasiswa.  

 Tugas individu I; 

membuat laporan data 

hasil observasi 

individu/ jurnal harian/ 

field note/ data khas 

lainnya. 

 Tugas individu II; 

membuat artikel 

template PKM AI 

Kemdikbud. 

 Keluaran tugas 

kelompok berupa 

artikel ilmiah, dengan 

template:  

http://journals.ums.ac.id/ 

index.php/blbs 

 OPP di rumah guru 

 OPP di rumah siswa (guru yang 

home visit) 

 OPP di rumah siswa yang 

mengajarnya dilakukan ortu/ wali/ 

kakak/ kakek/ nenek/ tetangga/ 

siswa belajar sendiri. 

OBB Observasi 

Budaya Belajar/ 

Kebiasaan Belajar 

 OBB nonmengajar di sekolah (yang 

melaksanakan secara luring) 

Pilih 

salah 

satu 

bentuk 

 OBB nonmengajar di rumah siswa 

(yang sekolah menerapkan daring 

sehingga anak belajar sendiri, diajar 

ortu, diajari kakaknya, diajari 

temannya, belajar bersama dari 

rumah) 

 OBB nonmengajar di rumah guru 

(yang siswanya belajar di rumah 

gurunya) 

 

* Deskripsi selengkapnya ditampilkan ke dalam bagian 1-6 berikut  



BAGIAN 1 

OBSERVASI AKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASA PANDEMI 

Mahasiswa memilih salah satu antara observasi di sekolah (Tipe A)  atau di rumah siswa/ guru masing-masing (Tipe B) 

 

 

No 
Butir 

Pengamatan 

Item Observasi jika Guru yang 

Mengajar 

(Bisa di Sekolah / di Rumah Guru / 

di Rumah Siswa) 

 

(TIPE A) 

Item Observasi jika Orang Tua/ Wali 

yang Mengajar 

 

 

 

(TIPE B) 

Keterangan 

1 Perencanaan/ 

prakondisi 

pembelajaran 

Deskripsikan mengenai perencanaan 

pembelajaran oleh guru (misalnya, 

RPP dan/ atau proses mengawali 

pembelajaran apa yang disampaikan 

ke siswa? atau apa yang dilakukan 

oleh guru?). 

Deskripsikan mengenai bagaimana 

orang tua merencanakan 

pembelajarannya (misalnya, bagaimana 

orangtua/ wali melakukan pengondisian 

sebelum pembelajaran dalam aspek 

membentuk suasana belajar, tempat 

belajar atau materi yang akan 

diajarkan). 

Dilakukan 

oleh guru / 

orang tua 

(pilih salah 

satu) 

 

 

2 Implementasi 

model/ 

pendekatan/ 

strategi/  

metode/ 

teknik/ taktik 

pembelajaran  

Deskripsikan langkah-langkah 

implementasi model/ pendekatan/ 

strategi/ metode/ teknik/ taktik 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru selama pembelajaran. 

Deskripsikan langkah-langkah 

implementasi pembelajaran yang 

dilakukan orang tua/ wali. 

 

3 Pemilihan dan 

pengembangan 

materi/ sumber 

belajar 

Deskripsikan bagaimana guru memilih 

sumber belajar dan mengembangkan 

materi selama pembelajaran 

(misalnya, bagaimana guru 

mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari) 

Deskripsikan bagaimana orang tua/ wali 

memilih sumber belajar dan 

mengembangkan materi (misalnya 

dengan mengaitkan dengan lingkungan 

sekitar) 



4. Penyusunan 

dan 

pengembangan 

Lembar Kerja 

Peserta Didik 

(LKPD) 

Deskripsikan LKPD yang disusun dan 

dikembangkan guru dalam 

pembelajaran 

 

(* Catatan: Konsep LKPD yang benar: 

Menemukan konsep, latihan terkontrol 

berkelompok, latihan terkontrol 

mandiri) 

Deskripsikan lembar kerja/ kegiatan 

anak belajar di rumah (semacam LKPD) 

yang disusun dan dikembangkan orang 

tua dalam pembelajaran 

 

(*Catatan: sebelum dipelajari, saat 

belajar, setelah dipelajari, serta tindak 

lanjut) 

5 Pemilihan dan 

pengembangan 

media 

pembelajaran 

 

Deskripsikan media pembelajaran 

yang dipilih dan dikembangkan guru 

dalam pembelajaran 

Deskripsikan media pembelajaran yang 

dipilih dan dikembangkan orang tua/ 

wali dalam memberikan materi 

pelajaran kepada putra/ putrinya 

(misalnya menggunakan alat/ benda  

yang ada di rumah/ sekitarnya) 

6 Penilaian 

 

Deskripsikan bagaimana bentuk 

penilaian pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru (kognitif, afektif, 

psikomotorik) 

 

(misalnya bentuk tes dan nontes serta 

instrumen dan rubrik penilaiannya) 

Deskripsikan bagaimana bentuk 

penilaian yang dilakukan oleh orang 

tua/ wali untuk mengukur aspek 

pengetahuan, sikap, keterampilan, 

kedisiplinan/ kehidupan anak lainnya 

 

7 Lainnya  Deskripsikan keunikan-keunikan yang 

saudara temui berkaitan dengan 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dan murid selama pandemi  

 

(Misalnya penggunaan bahasa) 

Deskripsikan keunikan-keunikan yang 

saudara temui berkaitan dengan 

aktivitas pembelajaran oleh orangtua/ 

wali dan anak selama pandemi 

 

(Misalnya penggunaan bahasa)  

 

 

 

  



BAGIAN 2 

OBSERVASI AKTIVITAS BUDAYA BELAJAR (NONMENGAJAR) MASA PANDEMI 

Mahasiswa memilih salah satu antara observasi di sekolah (Tipe A) atau di rumah siswa/guru masing-masing (Tipe B) 

 

No 

Butir 

Pengamatan di 

Sekolah 

Item Observasi di Sekolah 

 

(TIPE A) 

Butir 

Pengamatan 

di Rumah 

Item Observasi di Rumah 

 

(TIPE B) 

1. Pengamatan 

kultur 

persekolahan 

Deskripsikan budaya sekolah yang 

diterapkan (misalnya kebiasaan warga 

sekolah pada pagi hari, saat istirahat, atau 

saat kegiatan ekstrakurikuler). 

Pengamatan 

kultur 

suasana/tempat 

di rumah 

Deskripsikan bagaimana suasana belajar, 

tempat belajar dan kebiasaan-kebiasaan 

yang disepakati selama belajar di rumah, 

bagaimana cara berpakaian, dan lain 

sebagainya 

2 Pengamatan 

manajemen/ 

tata kelola/ 

struktur 

organisasi 

sekolah/ 

penyesuaian 

peran guru dan 

tendik (pilih 

salah satu). 

Deskripsikan sistem manajemen/ tata kelola/ 

penyesuaian peran pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

Pengamatan 

peran keluarga/ 

komunitas/ 

dalam 

pembelajaran 

(misal: siapa 

yang mengajar 

di rumah) 

Deskripsikan peran anggota keluarga dan/ 

atau komunitas belajar selama siswa belajar 

di rumah 

3 Pengamatan 

peraturan dan 

tata tertib 

sekolah  

Deskripsikan penerapan peraturan dan tata 

tertib sekolah  

Pengamatan 

peraturan dan 

tata tertib. 

 

Deskripsikan peraturan dan tata tertib yang 

diterapkan di rumah selama proses belajar di 

rumah 

4 Pengamatan 

kegiatan-

kegiatan 

seremonial-

formal di 

sekolah  

Deskripsikan bagaimana pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan seremonial-formal di 

sekolah (misalnya: upacara bendera, rapat, 

apel). 

 

 

- - 



 

 

5 

Pengamatan 

kegiatan-

kegiatan rutin 

berupa 

kokurikuler dan 

ekstrakurikuler.  

Deskripsikan berbagai kegiatan rutin yang 

dilakukan dan bagaimana kegiatan 

kokurikuler (misal: les tambahan jam) dan 

ekstrakurikuler (misal: pramuka, HW, tapak 

suci). 

 

 

Pengamatan 

kegiatan-

kegiatan rutin 

berupa 

kokurikuler 

dan 

ekstrakurikuler 

Deskripsikan bagaimana orangtua/ wali 

membimbing siswa dalam kokurikuler dan 

ekstrakurikuler 

6 Gerakan literasi 

sekolah (GLS) 

6 literasi dasar 

(literasi baca 

tulis, numerasi, 

sains, digital, 

finansial, 

budaya dan 

kewargaan)  

Deskripsikan gerakan literasi sekolah  

 

*Catatan:  

wajib (literasi baca-tulis dan numerasi) 

pilihan (salah satu dari literasi sains, digital, 

finansial, atau budaya dan kewargaan) 

Gerakan 

literasi 

keluarga 

(GLK)/ 

gerakan literasi 

masyarakat 

(GLM)  

Deskripsikan gerakan literasi keluarga/ 

gerakan literasi masyarakat  

 

*Catatan:  

wajib (literasi baca-tulis dan numerasi) 

pilihan (salah satu dari literasi sains, digital, 

finansial, atau budaya dan kewargaan) 

 

7 Pola 

komunikasi 

warga sekolah  

Deskripsikan pola komunikasi warga 

sekolah secara horizontal, vertikal, dan 

diametral. 

 

*Catatan:  

horizontal: sesama 

vertikal: ke atas/ ke bawah 

diametral: warga sekolah dengan orang tua/ 

wali/ stakeholder dan sebaliknya 

 

Pola 

komunikasi 

anggota 

keluarga 

Deskripsikan pola komunikasi anggota 

keluarga secara horizontal, vertikal, dan 

diametral. 

 

*Catatan:  

horizontal: anak dengan anak/ bapak dengan 

ibu 

vertikal: orang tua dengan anak dan 

sebaliknya 

diametral: orang tua kepada pihak sekolah, 

atau orang tua dengan orang tua, atau anak 

dengan anak dan sebaliknya. 

8 Bentuk 

intenalisasi 

PPK 

(Penguatan 

Deskripsikan penguatan karakter yang 

dilakukan oleh sekolah/ guru dalam proses 

pendidikan yang dilakukan oleh guru/ 

sekolah kepada peserta didik dan/ atau 

sesama guru. 

Bentuk 

intenalisasi 

PPK 

(Penguatan 

Deskripsikan penguatan karakter yang 

dilakukan oleh orang tua dalam proses 

pendidikan di rumah. 

 

Misal: jujur, tanggung jawab, disiplin 



Pendidikan 

Karakter) 

 

Misal: jujur, tanggung jawab, disiplin 

Pendidikan 

karakter) 

 

9 Guru sebagai 

pendidik 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

guru dalam perannya sebagai pendidik 

Orang tua 

sebagai 

pendidik 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

orang tua/ wali dalam perannya sebagai 

pendidik 

10 Guru sebagai 

pembimbing 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

guru dalam perannya sebagai pembimbing  

Orang tua 

sebagai 

pembimbing 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

orang tua/ wali dalam perannya sebagai 

pembimbing  

11 Guru sebagai 

teladan 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

guru dalam perannya sebagai teladan 

Orang tua 

sebagai teladan 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

orang tua/ wali dalam perannya sebagai 

teladan 

12 Guru sebagai 

pembiasa 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

guru dalam perannya sebagai pembiasa 

Orang tua 

sebagai 

pembiasa 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

orang tua/ wali dalam perannya sebagai 

pembiasa 

13 Guru sebagai 

pengontrol 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

guru dalam perannya sebagai pengontrol 

Orang tua 

sebagai 

pengontrol 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

orangtua/wali dalam perannya sebagai 

pengontrol 

14 Guru sebagai 

fasilitator 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

guru dalam perannya sebagai fasilitator 

Orang tua 

sebagai 

fasilitator 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

orangtua/wali dalam perannya sebagai 

fasilitator 

15 Guru sebagai 

motivator 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

guru dalam perannya sebagai motivator 

Orang tua 

sebagai 

motivator 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

orang tua/ wali dalam perannya sebagai 

motivator 

16 Guru sebagai 

inovator 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

guru dalam perannya sebagai inovator 

Orang tua 

sebagai 

inovator 

Deskripsikan tindakan yang dilakukan oleh 

orang tua/ wali dalam perannya sebagai 

inovator 

17 Lain-lain Deskripsikan keunikan-keunikan selain 

aspek-aspek yang telah disebutkan 

sebelumnya berkaitan dengan aktivitas 

nonmengajar oleh guru/ sekolah  

Lain-lain Deskripsikan keunikan-keuniikan selain 

aspek-aspek yang telah disebutkan 

sebelumnya berkaitan dengan aktivitas 

nonmengajar oleh orang tua/ wali 

 

 

 



BAGIAN 3 

INSTRUMEN OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASA PANDEMI (PLP I) 

Item Observasi jika Guru yang Mengajar (TIPE A) 

(Bisa di Sekolah / di Rumah Guru / di Rumah Siswa) 

*Observasi dapat dilengkapi dengan wawancara, angket, dan dokumentasi 

 

No Butir Pengamatan 

Item Observasi jika Guru yang 

Mengajar 

(Bisa di Sekolah/ di Rumah Guru/ di 

Rumah Siswa) 

Hasil Observasi 

1 Perencanaan/ 

prakondisi 

pembelajaran 

Deskripsikan mengenai perencanaan 

pembelajaran oleh guru (misalnya, 

RPP dan/ atau proses mengawali 

pembelajaran apa yang disampaikan 

ke siswa? atau apa yang dilakukan 

oleh guru?). 

 

2 Implementasi 

model/ pendekatan/ 

strategi/  

metode/ teknik/ 

taktik pembelajaran  

 

Deskripsikan langkah-langkah 

implementasi model/ pendekatan/ 

strategi/ metode/ teknik/ taktik 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru selama pembelajaran. 

 

3 Pemilihan dan 

pengembangan 

materi/ sumber 

belajar 

 

Deskripsikan bagaimana guru memilih 

sumber belajar dan mengembangkan 

materi selama pembelajaran 

(misalnya, bagaimana guru 

mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari) 

 

4. Penyusunan dan 

pengembangan 

Lembar Kerja 

Peserta Didik 

(LKPD) 

Deskripsikan LKPD yang disusun dan 

dikembangkan guru dalam 

pembelajaran 

 

 



(* Catatan: Konsep LKPD yang benar: 

Menemukan konsep, latihan terkontrol 

berkelompok, latihan terkontrol 

mandiri) 

5 Pemilihan dan 

pengembangan 

media 

pembelajaran 

Deskripsikan media pembelajaran 

yang dipilih dan dikembangkan guru 

dalam pembelajaran 

 

6 Penilaian 

 

Deskripsikan bagaimana bentuk 

penilaian pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru (kognitif, afektif, 

psikomotorik) 

 

(misalnya bentuk tes dan nontes serta 

instrumen dan rubrik penilaiannya) 

 

7 Lainnya  Deskripsikan keunikan-keunikan yang 

saudara temui berkaitan dengan 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dan murid selama pandemi  

 

(Misalnya penggunaan bahasa) 

 

 

 

 

  



BAGIAN 4 

INSTRUMEN OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASA PANDEMI (PLP I) 

AKTIVITAS MENGAJAR  (TIPE B) 

Item Observasi jika Orang Tua/ Wali yang Mengajar (Di Rumah) 

*Observasi dapat dilengkapi dengan wawancara, angket, dan dokumentasi 

 

No 
Butir 

Pengamatan 

Item Observasi jika Orang 

Tua/ Wali yang Mengajar 
Hasil Observasi 

1 Perencanaan/ 

prakondisi 

pembelajaran 

Deskripsikan mengenai cara 

orang tua merencanakan 

pembelajarannya (misalnya, 

bagaimana orangtua/ wali 

melakukan pengondisian 

sebelum pembelajaran dalam 

aspek membentuk suasana 

belajar, tempat belajar atau 

materi yang akan diajarkan). 

 

2 Implementasi 

model/ 

pendekatan/ 

strategi/  

metode/ teknik/ 

taktik 

pembelajaran  

Deskripsikan langkah-langkah 

implementasi pembelajaran 

yang dilakukan orang tua/ wali. 

 

 

3 Pemilihan dan 

pengembangan 

materi/ sumber 

belajar 

 

Deskripsikan bagaimana orang 

tua/ wali memilih sumber 

belajar dan mengembangkan 

materi (misalnya dengan 

mengaitkan dengan lingkungan 

sekitar) 

 

4. Penyusunan 

dan 

pengembangan 

Deskripsikan lembar kerja/ 

kegiatan anak belajar di rumah 

(semacam LKPD) yang 

 



Lembar Kerja 

Peserta Didik 

(LKPD) 

disusun dan dikembangkan 

orang tua dalam pembelajaran 

 

(*Catatan: sebelum dipelajari, 

saat belajar, setelah dipelajari, 

serta tindak lanjut) 

5 Pemilihan dan 

pengembangan 

media 

pembelajaran 

 

Deskripsikan media 

pembelajaran yang dipilih dan 

dikembangkan orang tua/ wali 

dalam memberikan materi 

pelajaran kepada putra/ 

putrinya (misalnya 

menggunakan alat/ benda  yang 

ada di rumah/ sekitarnya) 

 

6 Penilaian 

 

Deskripsikan bagaimana 

bentuk penilaian yang 

dilakukan oleh orang tua/ wali 

untuk mengukur aspek 

pengetahuan, sikap, 

keterampilan, kedisiplinan/ 

kehidupan anak lainnya 

 

7 Lainnya  Deskripsikan keunikan-

keunikan yang saudara temui 

berkaitan dengan aktivitas 

pembelajaran oleh orangtua/ 

wali dan anak selama pandemi 

 

(Misalnya penggunaan bahasa)  

 

 

 

 

 



BAGIAN 5 

INSTRUMEN OBSERVASI BUDAYA BELAJAR MASA PANDEMI (PLP I) 

AKTIVITAS NONMENGAJAR  (TIPE A) 

(Di Sekolah) 

*Observasi dapat dilengkapi dengan wawancara, angket, dan dokumentasi 

 

No 
Butir Pengamatan 

di Sekolah 
Item Observasi di Sekolah Hasil Observasi 

1. Pengamatan kultur 

persekolahan 

Deskripsikan budaya sekolah 

yang diterapkan (misalnya 

kebiasaan warga sekolah pada 

pagi hari, saat istirahat, atau 

saat kegiatan ekstrakurikuler). 

 

2 Pengamatan 

manajemen/ tata 

kelola/ struktur 

organisasi sekolah/ 

penyesuaian peran 

guru dan tendik 

(pilih salah satu). 

Deskripsikan sistem 

manajemen/ tata kelola/ 

penyesuaian peran pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

 

3 Pengamatan 

peraturan dan tata 

tertib sekolah  

Deskripsikan penerapan 

peraturan dan tata tertib sekolah  

 

4 Pengamatan 

kegiatan-kegiatan 

seremonial-formal di 

sekolah  

Deskripsikan bagaimana 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

seremonial-formal di sekolah 

(misalnya: upacara bendera, 

rapat, apel). 

 

 

 

5 

Pengamatan 

kegiatan-kegiatan 

rutin berupa 

kokurikuler dan 

ekstrakurikuler 

Deskripsikan berbagai kegiatan 

rutin yang dilakukan dan 

bagaimana kegiatan 

kokurikuler (misal: les 

tambahan jam) dan 

 



ekstrakurikuler (misal: 

pramuka, HW, tapak suci). 

6 Gerakan literasi 

sekolah (GLS) 6 

literasi dasar (literasi 

baca tulis, numerasi, 

sains, digital, 

finansial, budaya dan 

kewargaan)  

Deskripsikan gerakan literasi 

sekolah  

 

*Catatan:  

wajib (literasi baca-tulis dan 

numerasi) 

pilihan (salah satu dari literasi 

sains, digital, finansial, atau 

budaya dan kewargaan) 

 

7 Pola komunikasi 

warga sekolah  

Deskripsikan pola komunikasi 

warga sekolah secara 

horizontal, vertikal, dan 

diametral. 

 

*Catatan:  

horizontal: sesama 

vertikal: ke atas/ ke bawah 

diametral: warga sekolah 

dengan orang tua/ wali/ 

stakeholder dan sebaliknya 

 

8 Bentuk intenalisasi 

PPK (Penguatan 

Pendidikan 

Karakter) 

Deskripsikan penguatan 

karakter yang dilakukan oleh 

sekolah/ guru dalam proses 

pendidikan yang dilakukan oleh 

guru/ sekolah kepada peserta 

didik dan/ atau sesama guru. 

 

Misal: jujur, tanggung jawab, 

disiplin 

 



9 Guru sebagai 

pendidik 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam 

perannya sebagai pendidik 

 

10 Guru sebagai 

pembimbing 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam 

perannya sebagai pembimbing  

 

11 Guru sebagai teladan Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam 

perannya sebagai teladan 

 

12 Guru sebagai 

pembiasa 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam 

perannya sebagai pembiasa 

 

13 Guru sebagai 

pengontrol 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam 

perannya sebagai pengontrol 

 

14 Guru sebagai 

fasilitator 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam 

perannya sebagai fasilitator 

 

15 Guru sebagai 

motivator 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam 

perannya sebagai motivator 

 

16 Guru sebagai 

inovator 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam 

perannya sebagai inovator 

 

17 Lain-lain Deskripsikan keunikan-

keunikan selain aspek-aspek 

yang telah disebutkan 

sebelumnya berkaitan dengan 

aktivitas nonmengajar oleh 

guru/ sekolah  

 

 

 

 



BAGIAN 6 

INSTRUMEN OBSERVASI BUDAYA BELAJAR MASA PANDEMI (PLP I) 

AKTIVITAS NON MENGAJAR (TIPE B) 

(Di Rumah) 

*Observasi dapat dilengkapi dengan wawancara, angket, dan dokumentasi 

 

No 

Butir 

Pengamatan di 

Rumah 

Item Observasi di Rumah Hasil Observasi 

1. Pengamatan 

kultur suasana/ 

tempat di rumah 

Deskripsikan bagaimana suasana 

belajar, tempat belajar dan 

kebiasaan-kebiasaan yang 

disepakati selama belajar di 

rumah, bagaimana cara 

berpakaian, dan lain sebagainya 

 

2 Pengamatan peran 

keluarga/ 

komunitas/ dalam 

pembelajaran 

(misal: siapa yang 

mengajar di 

rumah) 

Deskripsikan peran anggota 

keluarga dan/ atau komunitas 

belajar selama siswa belajar di 

rumah 

 

3 Pengamatan 

peraturan dan tata 

tertib. 

Deskripsikan peraturan dan tata 

tertib yang diterapkan di rumah 

selama proses belajar di rumah 

 

4 - -  

 

 

5 

Pengamatan 

kegiatan-kegiatan 

rutin berupa 

kokurikuler dan 

ekstrakurikuler 

Deskripsikan bagaimana orangtua/ 

wali membimbing siswa dalam 

kokurikuler dan ekstrakurikuler 

 



6 Gerakan literasi 

keluarga (GLK)/ 

gerakan literasi 

masyarakat 

(GLM)  

Deskripsikan gerakan literasi 

keluarga / gerakan literasi 

masyarakat  

 

*Catatan:  

wajib (literasi baca-tulis dan 

numerasi) 

pilihan (salah satu dari literasi 

sains, digital, finansial, atau 

budaya dan kewargaan) 

 

7 Pola komunikasi 

anggota keluarga 

Deskripsikan pola komunikasi 

anggota keluarga secara 

horizontal, vertikal, dan diametral. 

 

*Catatan:  

horizontal: anak dengan anak/ 

bapak dengan ibu 

vertikal: orang tua dengan anak 

dan sebaliknya 

diametral: orang tua kepada pihak 

sekolah, atau orang tua dengan 

orang tua, atau anak dengan anak 

dan sebaliknya. 

 

8 Bentuk 

intenalisasi PPK 

(Penguatan 

Pendidikan 

karakter) 

Deskripsikan penguatan karakter 

yang dilakukan oleh orang tua 

dalam proses pendidikan di 

rumah. 

 

Misal: jujur, tanggung jawab, 

disiplin 

 

9 Orang tua sebagai 

pendidik 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh orang tua/ wali 

dalam perannya sebagai pendidik 

 



10 Orang tua sebagai 

pembimbing 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh orang tua/ wali 

dalam perannya sebagai 

pembimbing  

 

11 Orang tua sebagai 

teladan 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh orang tua/ wali 

dalam perannya sebagai teladan 

 

12 Orang tua sebagai 

pembiasa 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh orang tua/ wali 

dalam perannya sebagai pembiasa 

 

13 Orang tua sebagai 

pengontrol 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh orangtua/wali 

dalam perannya sebagai 

pengontrol 

 

14 Orang tua sebagai 

fasilitator 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh orangtua/wali 

dalam perannya sebagai fasilitator 

 

15 Orang tua sebagai 

motivator 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh orang tua/ wali 

dalam perannya sebagai motivator 

 

16 Orang tua sebagai 

inovator 

Deskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh orang tua/ wali 

dalam perannya sebagai inovator 

 

17 Lain-lain Deskripsikan keunikan-keuniikan 

selain aspek-aspek yang telah 

disebutkan sebelumnya berkaitan 

dengan aktivitas nonmengajar oleh 

orang tua/ wali 

 

 

 

 

 

 



TUGAS, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB PLP-I 

MAHASISWA 

BENTUK  

DP-PLP PENGELOLA OPP-OBB 

DI SEKOLAH 

(TIPE A) 

OPP-OBB 

DI RUMAH 

(TIPE B) 

1. Memahami Pedoman dan 

Petunjuk Teknis PLP 1 

yang telah disesuaikan 

dalam kondisi pandemi. 

2. Survei lapangan sekaligus 

izin ke sekolah. 

3. Konsultasi dengan Dosen 

Pembimbing PLP. 

4. Melakukan observasi, 

analisis dokumen, dan 

wawancara. 

5. Mendokumentasikan 

kegiatan PLP 1 dalam 

bentuk foto dan video. 

6.  Menyusun artikel hasil 

keluaran PLP 1. 

7.  Mengunggah artikel ke 

www.siapdik.fkip.ums.ac.id   

1. Memberi izin 

pelaksanaan 

PLP 1. 

2. Memberikan 

informasi 

pelaksanaan 

pembelajaran 

dan aktivitas 

nonmengajar 

kepada 

peserta PLP 1. 

1. Memberi izin 

pelaksanaan 

PLP 1. 

2. Memberikan 

informasi 

pelaksanaan 

pembelajaran 

dan aktivitas 

nonmengajar 

kepada 

peserta PLP 

1. 

1. Mengkoordinasi

kan pelaksanaan 

PLP 1 kepada 

mahasiswa 

bimbingan. 

2. Membimbing 

mahasiswa 

menyusun 

artikel hasil 

keluaran PLP 1. 

3. Memandu dan 

menilai 

presentasi hasil 

pelaksanaan 

PLP 1 

mahasiswa. 

1. Mengkoordinasikan 

dengan pimpinan 

Prodi. 

2. Menyosialisasikan 

kepada mahasiswa 

dan DPL. 

3. Menyiapkan surat 

pengantar dan/ atau 

surat izin. 

4. Menyiapkan dan 

mengembangkan 

sistem pelaporan, 

penilaian, dan 

keluaran. 

 

 

 

http://www.siapdik.fkip.ums.ac.id/

