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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.  

 

 Kurangnya pemahaman konsep terhadap 

mata pelajaran matematika merupakan salah satu 

masalah yang saya hadapi disekolah. Berdasarkan 

kajian literatur dan hasil wawancara dengan kapala 

sekolah maupun teman sejawat bahwa masalah itu 

timbul salah satunya disebabkan oleh model 

pembelajaran yang digunakan masih monoton atau 

kurang bervariasi sehingga tidak dapat 

meningkatkan gairah atau motivasi belajar bagi 

siswa yang bisa menyebabkan kurangnya hasil 

belajar siswa. Ditambah lagi dengan kegiatan 

pembelajaran daring yang dilakukan pada saat 

pandemi, memberikan dampak yang kurang baik 

untuk siswa. Pembelajaran daring mengakibatkan 

banyak perubahan sikap pada siswa yang 

berdampak kurang baik juga terhadap kegiatan 

pembelajaran tatap muka di sekolah saat ini. 

 Salah satu dampak nyata yang terjadi yaitu 

hasil belajar siswa belum memenuhi KKM pada 

mapel matematika materi prisma. 

Masalah-masalah tersebut terlihat dari sikap siswa 

saat mengikuti pembelajaran di kelas yang di 

tandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Siswa malas mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru 

2. Siswa sering mengobrol pada saat kegiatan 

pembelajaran 

3. Siswa kesulitan memahami materi 

yang disampaikan oleh guru 

4. Siswa tidak memperhatikan ketika 

guru sedang menjelaskan 

5. Motivasi belajar siswa rendah 

6. Hasil ulangan siswa pada beberapa mata 

pelajaran belum memenuhi KKM 



 

 Setelah dilakukan identifikasi masalah, 

permasalahan minat belajar siswa dan hasil belajar 

siswa rendah tersebut, disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya seperti : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan guru 

kurang tepat 

2. Media pembelajaran yang digunakan guru 

kurang menarik, serta 

3. Model pembelajaran yang digunakan guru 

kurang inovatif 

 

 Sebagai seorang guru, saya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi tersebut agar tujuan 

pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah  

masalah rendahnya hasil belajar siswa pada mapel 

Matematika, saya melakukan kegiatan praktik 

pembelajaran dengan mengimplementasikan model 

pembelajaran yang inovatif (problem based 

learning) dengan metode pembelajaran yang 

variatif serta media pembelajaran berbasis IT yang 

menarik.  

 Praktik pembelajaran ini menurut saya sangat 

penting dilakukan. Karena menurut saya banyak 

rekan guru lain yang memiliki permasalahan yang 

sama dengan apa yang saya alami. Sehingga praktik 

pembelajaran ini selain bisa memotivasi diri saya 

sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau 

inspirasi untuk rekan guru yang lain. 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

 

Untuk mencapai sebuah tujuan, tentunya kita tidak 

terlepas dari sebuah tantangan. Begitupun yang saya 

alami ketika saya  melakukan praktik 

pembelajaran  di kelas saya. Pada praktik 

pembelajaran 2 saya  mendapatkan beberapa 

masalah dan tantangan. 

Beberapa tantangan yang saya hadapi 
diantaranya seperti : 

1. Membuat perangkat pembelajaran lengkap 

mulai dari RPP, bahan ajar, LKPD yang 

menarik, media pembelajaran inovatif dan 

soal evaluasi. 

2. Menerapkan model pembelajaran inovatif 

3. Mengkondisikan ruangan kelas dan juga 

mempersiapkan semua perlengkapan yang 

dibutuhkan untuk kegiatan praktik 

pembelajaran mulai dari kamera, tripod dan 

perlengkapan penunjang lainnya. 



4. Menyesuaikan waktu praktik pembelajaran 

karena sering kali berbenturan dengan 

tugas sekolah. 

5. Mengkondisikan siswa, karena siswa 

belum terbiasa dengan

kegiatan praktik pembelajaran dan 

berhadapan dengan kamera. 

6. Beradaptasi dengan penggunaan media 

pembelajaran berbasis IT yang notabene 

merupakan sebuah alat baru di sekolah saya 

seperti smartboard. 

Dari beberapa tantangan dan masalah yang 

saya sebutkan diatas, ada satu tantangan yang 

paling menantang. Tantangan tersebut ialah 

bagaimana cara kita sebagai seorang guru mampu 

mengemas proses pembelajaran menjadi menarik 

perhatian siswa sehingga siswa terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. Selain itu, proses praktik 

pembelajaran yang kita terapkan harus mampu 

menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran 

yang terjadi dengan ketercapaian tujuan 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam kegiatan praktik pembelajaran 2, dalam 

kegiatannya tentunya saya tidak terlepas dari 

berbagai pihak yang turut andil dalam membantu 

dan mensukseskan kegiatan praktik pembelajaran 

tersebut. Kepala sekolah dan teman sejawat 

merupakan sosok yang terlibat aktif dalam 

memberikan saran dan masukan untuk perbaikan 

perbaikan dalam praktik pembelajaran yang saya 

lakukan. 

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  

 

Setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita 

masuk ke bagian kegiatan inti dimana pada kegiatan inti 

ini, model pembelajaran yang saya gunakan adalah 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Model pembelajaran ini menggunakan lima sintaks. 

1. Fase 1: Orientasi peserta didik kepada masalah  

Pada fase ini siswa mengamati video pembelajaran 

pembelajaran. Link: https://youtu.be/QEC8H7zKbQ0, 

Setelah mengamati video saya menanyakan kepada 

siswa apa mereka sudah faham tentang bagian-bagian 

prisma, karena tidak ada yang bertanya dan mereka 

sudah memahami melalui video ini maka saya 

melajutkan pembelajaran ke fase ke-2.  

https://youtu.be/QEC8H7zKbQ0


 
2. Fase 2: Mengorganisasikan peserta didik 

Pada fase ini siswa dibagi menjadi 3 kelompok yang 

heterogen yang sudah ditentukan oleh guru, sesudah 

membagi kelompok mereka dibagikan LKPD yang akan 

diskusikan dengan kelompok masing. Namun sebelum 

mengerjakan LKPD saya menjelasakan petunjuk 

pengerjaan LKPD menggunakan media PPT sehingga 

mereka mengerti apa yang akan mereka kerjakan. Ketika 

mereka sudah faham maka saya melanjutkan ke fase ke-

3. 

 
3. Fase 3: Membimbing penyelidikan individu dan 

kelompok  

Setelah mengamati video pembelajaran fase 1 tadi, pada 

fase ini setiap kelompok berdiskusi dengan bimbingan 

guru untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam 

LKPD. Mereka dengan kelompok masing-masing 

membuat model prisma menggunakan jaring-jaring 

prisma yang sudah disediakan pada LKPD. Melalui bagan 

jaring-jaring prisma itu mereka mengguntingnya 

kemudian merangkainya sampai terbentuk suatu prisma 

baik itu prisma segitiga, segi lima atau pun prisma segi 

enam dimana setiap kelompok mengerjakan satu model. 

Setelah terbentuk suatu prisma langkah selanjutnya 

mereka menyelidiki sisi alas, sisi atas jumlah titik sudut 

dsb. Dengan melakukan kegiatan ini siswa dengan 

sendirinya mengerti tentang prisma dan bagian-



bagiannya serta bisa membandingkan mana prisma segi 

tiga, prisma segi lima maupun prisma segi enam yang 

merupakan tujuan pembelajaran kali ini. Selain itu juga 

melalui kegiatan ini pembelajaran tidak lagi berpusat 

pada guru melainkan berpusat pada siswa atau student 

center. 

 
4. Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya  

Setelah melakukan praktik pembuatan model prisma 

selanjutnya, perwakilan kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi dan kemudian mengumpulkan hasilnya 

kepada guru. Pada kali ini masing-masing kelompok 

menunjuk 2 orang, satu orang membacakan hasil 

pengerjaan LKPD dan yang satu lagi menujukkan bagian-

bagian yang dijelaskan oleh temannya pada model 

prisma yang sudah dibuat. Meski mereka masih malu 

mempresentasikan hasil mereka, namun usaha mereka 

perlu diapresiasi. Hal ini disebabkan karena mereka 

belum terbiasa untuk mempersentasikan hasil diskusi 

mereka di depan kelas karena sebelumnya mereka tidak 

pernah melakukan kegiatan diskusi seperti ini. Dengan 

diterapkannya model pembelajaran ini siswa mulai 

terbiasa untuk berdiskusi serta memperentasikan hasil 

di depan kelas. 

 



 
 

5. Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

Pada fase ini siswa dan guru berdiskusi tentang hasil 

kegiatan siswa, mengevaluasi hasil diskusi yang sudah 

dilakukan oleh siswa, selanjutnya saya memberikan 

penguatan dengan menyampaikan secara ringkas materi 

prisma. 

 
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  

 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan berbantuan media pembelajaran berbasis IT 

memberikan dampak yang signifikan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika telihat dari hasil evaluasi yang 

sudah dilakukan. Disini saya membandingkan hasil 

evaluasi pada kegiatan pembelajaran sebelumnya 

yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional pada mata pelajaran IPS. Dari hasil 

evaluasi yang sudah dilakukan terlihat bahwa 

ketuntasan klasikal pada materi prisma lebih tinggi 

dari persentasi ketuntasan klasikal IPS KD: 3.4 

Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya 

mempertahankan kemerdekaan, dan upaya 

mengembangkan kehidupan kebangsaan yang 

sejahterogen yaitu 100 %:92,3 %. Pada mata 

pelajaran Matematika dari 13 siswa yang mengikuti 

pembelajaran ternyata semua siswa memperoleh 

nilai diatas KKM, dengan persentasi 100% 



sedangkan pada mata pelajaran IPS, dari 13 siswa 

terdapat 1 orang siswa mendapatkan nilai dibawah 

KKM sehingga persentasinya menjadi 92,3% 

Artinya PBL yang diterapkan pada materi prisma 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu 

gairah atau motivasi belajar siswa semakin 

meningkat. 

 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan berbantuan media pembelajaran inovatif 

berbasis IT ini dinilai sangat efektif dengan tingkat 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang sangat 

memuaskan. 

Hal ini ditandai pula dengan respon teman 

sejawat dan respon kepala sekolah yang 

memberikan komentar postif tentang pencapaian 

kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. 

Selain itu, dengan penggunaan model PBL dan 

media pembelejaran inovatif berbasi IT yang saya 

lakukan, berdampak pula pada meningkatnya 

motivasi belajar siswa yang ditandai dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa 

kepada guru seperti “pak kapan kegiatan praktik 

pembelajaran seperti ini akan dilakukan kembali 

pak?” 

Berdasarkan hasil dari refleksi diatas tindak 

lanjut yang akan saya lakukan adalah terus 

menerapkan model pembelajaran yang bervariasi 

lagi baik model pembelajaran PBL maupun model 

pembelajaran inovaif lainnya dan membuat media-

media pembelajaran yang lebih interaktif lagi 

sehingga menarik minat belajar siswa. 

 
 


