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Situasi:  

Kondisi yang menjadi latar 

belakang masalah, mengapa 

praktik ini penting untuk 

dibagikan, apa yang menjadi 

peran dan tanggung jawab anda 

dalam praktik ini.  

 

Minat belajar siswa  rendah pada muatan pelajaran sosial 

seperti Pendidikan Pancasila sehingga siswa merasa jenuh 

pada saat pembelajaran di kelas. 

Perubahan yang terjadi seperti : 

 

1. siswa sering mengobrol pada saat jam pelajaran 

2. Malu dalam mengungkapkan pendapat atau bertanya 

3. Beberapa siswa hanya diam di kelas dan kurang 

memperhatikan pelajaran 

4. Saat pembelajaran berlangsung siswa kurang 

bersemangat dan kurang fokus memperhatikan 

pelajaran 

5. Model pembelajaran yang digunakan guru belum 

inovatif dan masih berfokus kepada guru 

 

Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? 

Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk 

dibagikan karena banyak rekan guru yang mengalami 

permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya 

alami dan diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri 

dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru lain. 

Peran dan tanggung jawab 

Peran saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk 

melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan media 

pembelajaran berbasis TPACK sehingga tujuan 

pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan 



Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat? 

 

Tantangan 

Tantangan yang dihadapi adalah: 

1. Siswa kurang menyukai pelajaran sosial 

2. Guru belum mengaitkan pelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari yang sering dihadapi siswa. 

3. Penjelasan yang diberikan guru terlalu cepat 

4. Kurangnya penggunaan TPACK di kelas 

5. Model pembelajaran yang belum relevan dengan 

kebutuhan peserta didik 

 

Beberapa tantangan di atas yang menyebabkan seorang 

guru harus melewatinya dengan berbagai cara seperti 

menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar siswa 

serta model pembelajaran lainnya yang mendukung. 

Dari tantangan tersebut maka untuk mencapai tujuan pada 

praktik pembelajran ini tentunya melibatkan guru dan siswa 

itu sendiri. 

Aksi :  

Langkah-langkah apa yang 

dilakukan untuk menghadapi 

tantangan tersebut/ strategi apa 

yang digunakan/ bagaimana 

prosesnya, siapa saja yang 

terlibat / Apa saja sumber daya 

atau materi yang diperlukan 

untuk melaksanakan strategi ini  

 

Langkah-langkah yang akan digunakan untuk 

menghadapi tantangan tersebut adalah: 

 

1. Pengorganisasian siswa dalam pembelajaran kelompok 

mempengaruhi proses belajar. Pada praktek ini guru 

dapat membentuk kelompok heterogen yang bisa 

mewujudkan pembelajaran kolaboratif antara siswa 

dengan siswa dan siswa dengan guru, sehingga akan 

tercipta komunikasi 2 arah. 

2. Penggunaan media pembelajaran berbasis TPACK 

ternyata dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran yang baru disajikan. 

3. Penyajian masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

sehari-hari dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa 

dalam menyampaikan pendapat. 

 

Strategi yang digunakan 

Model yang digunakan pada pembelajaran ini adalah 

Project Based Learning, Guru memberikan pertanyaan 

mendasar melalui video. Setelah menonton video siswa 

diarahkan untuk menyelesaikan masalah secara 

berkelompok dalam LKPD yang disediakan. Selain 

LKPD berkelompok, setelah proses pembelajaran siswa 

diminta mengerjakan LKPD mandiri untuk mengukur 

pengetahuan yang telah dipahami. Penilaian yang 

dilakukan antara lain: 1. penilaian sikap dengan teknik 



observasi aspek sikap yang diobservasi adalah sikap 

religius, komunikatif, tanggung jawab, dan demokratis 

dengan mempertimbangkan kesesuaian capaian dan 

materi pembelajaran. 2. Penilaian pengetahuan 

dilakukan secara tertulis dan  3. penilaian keterampilan 

Penilaian keterampilan dilakukan untuk mengukur 

ketercapaian aspek keterampilan Cinta Tanah Air. 

Penilaian ini dapat dilakukan guru dengan melihat 

kemampuan peserta didik dalam kemampuan 

pembuatan poster menarik, presentasi, kemampuan 

bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau 

mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan 

dalam memberikan masukan/saran pada saat 

menyampaikan pendapat di kelompok atau saat 

presentasi. 

 

Proses Pelaksanaan 

Penentuan pertanyaan mendasar 

1. Guru menjelaskan materi melalui media power point 

(TPACK) 

2. Peserta didik menyimak materi power point yang 

ditampilkan melalui proyektor 

3. Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab sesuai 

dengan materi video yang disajikan. 

Mendesain perencanaan proyek 

4. Guru membagi peserta didik menjadi 7 kelompok, 

masing-masing kelompok berjumlah 4 orang  

5. Setiap peserta didik menempati tempat duduk sesuai 

dengan kelompoknya 

6. Peserta didik mempersiapkan Hp dan aplikasi canva 

yang akan di gunakan untuk pembuatan proyek tersebut 

7. Guru menjelaskan pembuatan proyek desain banner 

menggunakan canva yang akan dilaksanakan 

8. Peserta didik menerima LKPD yang diberikan 

Menyusun Jadwal 

9. Guru bersama siswa menyusun waktu pengerjaan 

proyek 

10. Menonton Video 5 menit 

11. Siswa menyusun Proyek Poster selama 30 menit  

Memonitor kemajuan proyek 

12. Peserta didik dalam kelompok melakukan mencari 

informasi  melalui Hp dan  menganalisis terkait hal-hal 



yang membahayakan keutuhan NKRI dan cara 

menunjukkan bangga pada kebudayaan Indonesia  

13. Peserta didik menyusun Poster menggunakan gambar-

gambar yang disediakan bersama kelompok 

14. Guru berkeliling ke meja kerja kelompok untuk 

monitoring keaktifan peserta didik dan memfasilitasi 

peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

mendeskripsikan tugas LKPD 

Penilaian Hasil 

15. Peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan 

desain banner melalui proyektor 

16. Peserta didik bersama guru memberikan penilaian dan 

masukan terhadap proyek yang sudah diselesaikan 

Evaluasi Pengalaman 

17. Guru bersama siswa memberikan refleksi pada 

pembelajaran proyek hari ini 

 

Orang-orang yang terlibat pada proses pembelajaran 

ini: 

1. Guru sebagai yang membuat perencanaan dan 

melaksanakan proses pembelajaran serta sebagai 

motivator 

2. Teman Sejawat sebagai yang memberi masukan dan 

saran pada saat proses pembelajaran berlangsung 

3. Kameraman sebagai yang membantu dokumentasi dan 

perekaman proses pembelajaran berlangsung 

 

Refleksi Hasil dan dampak  

Bagaimana dampak dari aksi 

dari Langkah-langkah yang 

dilakukan? Apakah hasilnya 

efektif? Atau tidak efektif?  

Mengapa? Bagaimana respon 

orang lain terkait dengan strategi 

yang dilakukan, Apa yang 

menjadi faktor keberhasilan atau 

ketidakberhasilan dari strategi 

yang dilakukan? Apa 

pembelajaran dari keseluruhan 

proses tersebut  

 

Dampak 

Adapun dampak dari langkah-langkah yang dilakukan 

adalah : 

1. Dampak bagi diri sendiri antara lain guru hanya sebagai 

fasilitator di kelas dikarenakan menggunakan model 

pembelajaran baru yaitu Project Based Learning (PJBL) 

2. Dampak bagi siswa yaitu semua siswa terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran di karenakan menggunakan 

media pembelajaran konkret, dan media berbasis 

TPACK seperti powerpoint, media gambar/ foto dan 

video pembelajaran sehingga pembelajaran lebih 

menarik. Hasil belajar siswa pun meningkat. 

3. Dampak bagi guru lain dan sekolah yaitu memotivasi 

teman sejawat dalam menggunakan media inovatif agar 

pembelajaran lebih menyenangkan 

 



Hasil  

Hasilnya terlihat sangat efektif ditunjukkan selama 

pembelajaran peserta didik terlihat antusias dan menikmati 

pembelajaran, serta hasil belajar peserta didik meningkat 

ditandai dengan ketuntasan belajar/hasil belajar siswa.  

 

 

Respon  

Respon baik yang ditunjukkan dari siswa yaitu mereka 

mengharapkan pembelajaran berikutnya akan seperti ini 

karena menarik dan menyenangkan, dibuktikan dengan hasil 

refleksi diri siswa. Kepala sekolah juga memberikan respon 

yang sangat baik karena dengan proses pembelajaran yang 

menarik disertai dengan TPACK akan meningkatkan 

motivasi dan pemahaman siswa dalam belajar. 

 

Faktor Keberhasilan 

 

Media gambar dapat digunakan pada pembelajaran 

Pendidikan Pancasila, didukung dengan penggunaan 

media berbasis TPACK seperti powerpoint dan media 

video pembelajaran dipadukan dengan model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) membuat 

siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam 

pembelajaran. Peserta didik mempresentasikan hasil 

jawaban soal didepan guru dan peserta didik lainnya 

agar terjalin komunikasi yang baik, membiasakan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi (penalaran), dan 

bebas mengeluarkan pendapat. Semua peserta didik 

memiliki hak yang sama. Siswa lebih termotivasi 

dalam belajar, hal ini terlihat dari indikator keaktifan 

belajar dan hasil belajar peserta didik yang meningkat 

 

Faktor Ketidakberhasilan 

Pada proses pembelajaran PJBL ini masih ada beberapa 

siswa yang belum berani mengungkapkan pendapatnya. 

Pada saat diskusi kelompok masih ada beberapa siswa yang 

mendominasi. Presentasi masih didominasi beberapa siswa 

saja, masih ada siswa yang tidak mau berbicara saat 

presentasi. 

 

Pembelajaran yang didapat dari proses pembelajaran 

Untuk mengajar dengan baik perlu menganalisis 

permasalahan yang dialami siswa, menganalisis solusi, 



membuat perencanaan dengan baik dan matang serta 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai perencanaan yang 

telah dibuat 

 

 

 

 

 


