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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.  
 

Kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 
1. Guru belum menerapkan model pembelajaran 

inovatif di kelas 
2. Peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran 
 
Praktik ini penting untuk dilaksanakan karena 
permasalahan yang saya alami kemungkinan juga 
dialami oleh bapak ibu guru di sekolah lain, 
sehingga diharapkan praktik ini bisa memberikan 
alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut. 
 
Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam 
praktik ini yaitu sebagai praktikan dan sekaligus 
guru dimana saya harus memastikan supaya 
kegiatan pembelajaran bisa berjalan efektif dan 
efisien serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

Tantangan :  
Apa saja yang menjadi 
tantangan untuk mencapai 
tujuan tersebut? Siapa saja 
yang terlibat, 
 

Tantangan: 
1. Waktu pelaksanaan PPL aksi 1 yang bertepatan 

dengan jadwal libur peserta didik, sehingga sulit 
untuk melakukan koordinasi dengan peserta 
didik 

2. Aplikasi editing video yang cenderung baru 
dipelajari 

3. Kemampuan dalam proses pengambilan gambar 
sekaligus suara selama kegiatan pembelajaran 

4. Jaringan internet yang kurang stabil cukup 
menghambat saat kegiatan sit in dan upload 
video 

5. Menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan 
kemampuan peserta didik serta tujuan 
pembelajaran agar kegiatan pembelajaran 
berjalan dengan efektif 

 
Yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu: 
1. Guru sebagai fasilitator 
2. Peserta didik sebagai subjek proses 

pembelajaran 



3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing 
pelaksanaan pembelajaran 

4. Rekan sejawat dan kepala sekolah yang telah 
membantu kelancaran kegiatan 

5. Tim movie maker yang telah membantu 
merekam video pembelajaran 

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 dilakukan : 
1. Menggunakan metode dan model pembelajaran 

inovatif 
Strategi yang dipilih ysitu dengsn menerapkan 
model pembelajaran PjBL dan PBL serta 
menggunakan metode diskusi untuk membuat 

peserta didik lebih aktif 
Prosesnya yaitu dengan melakukan konsultasi 
dengan dosen dan guru pamong terkait 
perangkat serta rencana pelaksanaan 
pembelajaran. Kemudian setelah perencanaan 
sudah matang, melakukan kegiatan 
pembelajaran sesuai sintaks tiap model yang ada 
dalam perangkat pembelajaran. 
Sumber daya yang diperlukan yaitu 
pengetahuan dan kemampuan guru dalam 
memahami sintaks, perangkat pembelajaran, 
tujuan pembelajaran dan karakter peserta didik  

2. Penyesuaian jam mengajar dengan jam PPL 
Strategi yang dilakukan yaitu dengan 
menyampaikan kepada kepala sekolah dan 
teman sejawat terkait penggunaan jam pelajaran 
dari guru lain menyesuaikan kondisi peserta 
didik 
Proses yang dilakukan yaitu dengan memberikan 
informasi terkait waktu pelaksanaan PPL kepada 
peserta didik dan pihak sekolah serta 
menyiapkan perangkat-perangkat yang 
diperlukan 
Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan 

untuk mengkondisikan kelas agar lebih kondusif 
daripada biasanya 
 

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  

Refleksi 
Dampak dari aksi yang dilakukan yaitu : 
1. Penggunaan model pembelajaran PBL dan PjBL, 

dimana kegiatannya berpusat pada peserta 
didik, menjadikan peserta didik lebih aktif, dapat 
berpikir analisis dan kreatif dibandingkan 
dengan saat masih menggunakan model dan 
metode yang monoton.  

2. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis 
TPACK dalam bentuk video dan slide power point 
memudahkan peserta didik dalam mempelajari 
dan memahami materi, serta tidak cepat bosan, 
sehingga keaktifan dan kemampuan berpikir 
analisis peserta didik dapat ditingkatkan. 



 Respon terhadap strategi yang dilakukan yaitu: 
1. Peserta didik merasa senang dengan proses 

pembelajaran yang berlangsung karena mereka 
dapat terlibat secara aktif dan kegiatannya 
menarik, menyenangkan, serta mudah 
dipahami. Hal tersebut dibuktikan dengan 
kegiatan refleksi saat kegiatan pembelajaran 
berlangsung serta dapat ditunjukkan dari 
instrumen penilaian kognitif, afektif, dan 
psikomotor yang  

2. Dari teman sejawat, secara keseluruhan sudah 
dapat mengkondisikan kelas dengan baik dan 
menjadikan peserta didik terlibat secara aktif. 

 
Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan 
dari penguasaan guru terhadap model dan metode 
pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah 
pelaksanaan dalam rancangan RPP yang telah dibuat 
 
Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan 
kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru yakni 
dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif 
dalam memilih dan menggunakan model 
pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran 
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
baik. 

 

 


