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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. 

Berdasarkan hasil analisis permaslahan yang telah dilakukan 

di sekolah, Kondisi yang menjadi latar belakang masalah 

dari praktik pembelajaran ini adalah : 

1. Guru belum maksimal menggunakan metode 

pembelajaran sesuai kemampuan pemahaman siswa. 

2. Guru Belum menerapkan model pembelajaran 
yang sesuai sehingga siswa kurang aktif 
dalam pembelajaran 

 

Praktik pembelajaran yang telah dilakukan ini penting untuk 

di bagikan karena: 

1. Penerapkan model pembelajaran problem based 

learning (PBL) dengan menggunakan metode, media, 

serta strategi pembelajaran yang inovatif dapat 

meningkatkan motivasi serta pemahaman materi 

siswa. Pembelajaran lebih berpusat kepada siswa 

sehingga siswa lebih aktif dan mampu berfikir kritis 

dalam pembelajaran. Hal ini juga akan berdampak 

pada hasil belajar siswa yang mengalami 

peningkatan. 

2. Dengan adanya praktik pembelajaran ini diharapkan 

dapat menjadi sarana dan referensi bagi rekan – rekan 

guru yang mengalami permasalahan yang sama serta 

dapat saling berbagi informasi untuk dapat mencari 

solusi atas permasalahan yang di hadapi. 



 Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu: 

Peran saya sebagai pendidik yaitu bertanggung jawab dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dengan cara 

menggunakan media, metode, serta model pembelajaran 

yang menarik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Tantangan : 

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

Yang menjadi tantangan saya dalam pelaksanaan praktik 

pembelajaran tersebut yaitu: 

1. Belum maksimal dalam penggunaan media 

pembelajaran yang menarik. 

2. Penggunaan metode yang monoton dan kurang 

bervariasi 

3. Keterbatasan pengetahuan dan wawasan tentang 

penerapan model – model pembelajaran yang 

inovatif. 

 

Dalam praktik pembelajaran yang dilakukan, saya 

melibatkan rekan guru satu jurusan, pihak sekolah, dan siswa 

untuk membantu ketercapaian pelaksanaan 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 untuk menghadapi 

tantangan tersebut adalah: 

1. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan 

menarik. Dalam hal ini saya menggunakan media 

pembelajaran powerpoint berbasis animasi dan audio 

visual. Hal ini dilakukan agar motivas belajar siswa 

meningkat karena penggunaan media yang tidak 

monoton. 

2. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam 

praktik pembelajaran yaitu metode diskusi, 

demonstrasi, dan praktik. Beberapa metode tersebut 

di gunakan agar siswa lebih berperan aktif di dalam 

proses pembelajaran. Jika hanya mengandalkan 

metode ceramah saja tanpa adanya metode lain maka 

siswa akan mudah merasa jenuh dan bosan dalam 

proses pembelajaran. 

3. Langkah – Langkah yang saya lakukan untuk 

mengatasi keterbatasan pengetahuan dalam 

penerapan model – model pembelajaran yaitu 

mencari kajian literatur tentang model pembelajaran 

PBL. Serta bertanya dengan rekan – rekan guru yang 

lebih memahami tentang model pembelajaran PBL. 

Hal ini di lakukan agar penyusunan sintak PBL di 

perangkat pembelajaran lebih terarah. 
 

Guru terlibat penuh dalam pembelajaran mulai dari 

pembuatan media, perangkat pembelajaran sampai akhir 

proses pembelajaran. 



 Praktik pembelajaran dengan model PBL yang harus 

dilakukan yaitu: 

1. Orientasi peserta didik pada masalah 

2. Mengorganisasikan peserta didik 

3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

5. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah 

 

Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi 

ini adalah kemampuan guru dalam menguasai materi, 

penggunaan media dan metode yang teapt dan di dukung 

dengan pemanfaatan teknologi yang optimal. Jaringan 

internet juga di butuhkan dalam melaksanakan strategi ini. 

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 dari aksi yang saya lakukan adalah menunjukan 

hasil yang efektif terlihat dari keaktifan siswa. Siswa lebih 

tertarik terhadap materi yang diberikan sehingga 

pemahaman materi siswa meningkat. Siswa juga terlihat 

aktif dalam kegiatan diskusi dan praktik. Dengan model 

PBL, siswa mulai berfikir kristis dan dapat mencari solusi 

atas permasalahan yang di berikan. 

 

Respon siswa dalam kegiatan pembelajaran ini adalah sangat 

senang. Siswa tertarik dalam kegiatan pembelajaran, hal ini 

bisa di lihat diakhir proses pembelajaran yaitu pada saat 

melakukan refleksi, siswa memberikan respon yang positif 

terhadap pertanyaan refleksi yang diberikan guru. 

 

Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh: 

1. Kemampuan guru dalam menguasai materi, metode 

penguasaan kelas serta kemampuan guru dalam 

memahami sintak – sintak pembelajaran. 

2. Kemampuan guru dalam membuat media 

pembelajaran yang menarik baik itu powerpoint, 

bahan ajar, dan LKPD. 

3. Keaktifan siswa dalam setiap proses pembelajaran. 
 

Pembelajaran yang diambil dari proses secara keseluruhan 

adalah guru sebagai pendidik harus memiliki strategi, 

metode, model, dan media yang kreatif dan inovatif dalam 

melaksanakan proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai sesuai dengan yang diinginkan. 

 
 


