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Situasi: 

Kondisi yang menjadi latar 

belakang masalah, 

mengapa praktik ini penting 

untuk dibagikan, apa yang 

menjadi peran dan 

Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran 

ini adalah: 

1. Siswa sulit mengikuti proses pembelajaran materi 

Kimia karbon, senyawa turunan alkana dengan 

baik 



tanggung jawab anda 

dalam praktik ini. 

2. Rendahnya minat siswa untuk membaca 

literatur pada materi senyawa karbon 

3. Rendahnya pemahaman siswa pada pelajaran 

kimia dengan materi senyawa gugus fungsi 

turunan alkana 

4. Proses pembelajaran dikelas belum berbasis 

HOTS pada materi Kimia Karbon 

 
Praktik ini Penting untuk dibagikan karena saya 

merasa masih banyak guru yang mengalami kendala 

yang hampir sama dengan pengalaman saya. Praktik 

pembelajaran ini sebagai upaya perbaikan proses 

pembelajaran di kelas, khususnya pada materi kimia 

karbon, senyawa gugus fungsi turunan alkana. 

 

Dengan menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif, dengan  model pembelajaran Problem 

Based Learning  (PBL), melalui penyediaan media LKPD, 

yang dikaitkan dengan kimia karbon turunan alkana 

dalam kehidupan sehari-hari, ternyata peserta didik 

menjadi lebih termotivasi, terarah dan memiliki rasa 

ingin tau yang lebih dalam.   

 
Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik 

pembelajaran ini adalah sebagai perencana, 

pelaksana dan penilai dalam proses pembelajaran. 

• Dalam hal perencana, saya bertanggung jawab 

mengidentifikasi masalah, mengeksplor faktor– 

faktor penyebab dan mencari akar penyebab 

masalah, mencari alternatif solusi hingga 

mennetukan solusi untuk memecahkan masalah 

yang ditemukan dalam pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakter siswa dan 

materi   dengan   cara   membuat   rencana 



 pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk 

RPP. 

• Dalam hal pelaksana, saya bertanggung jawab 

untuk menerapkan model pembelajaran inovatif 

seperti problem based learning, dengan metode 

diskusi, tanya – jawab dan presentasi hasil diskusi. 

Selain itu saya juga bertanggung jawab 

membuat suasana pembelajaran menjadi hidup 

dan menarik agar proses pembelajaran menjadi 

lebih berkesan. 

• Dalam hal penilaian, saya bertanggung jawab 

untuk menilai aktivitas pembelajaran baik 

penilaian sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan siswa. Dengan harapan bukan 

hanya pengetahuan siswa saja yang bisa 

meningkat sesuai capaian tujuan pembelajaran, 

namun sikap seperti disiplin, kejujuran, tanggung 

jawab dan kerja sama juga dapat dimiliki siswa 

serta siswa juga terbiasa dan terampil dalam 

berbicara didepan umum untuk presentasi. 

Tantangan : 

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja 

yang terlibat, 

Hal yang menjadi tantangan bagi saya untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah: 

1. Pengetahuan materi dasar siswa yang masih 

tergolong rendah 

2. Mencari bahan literasi atau sumber materi yang 

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan materi ajar yang akan di 

sampaikan kepada peserta didik. 

3. Memilih media pembelajaran yang menarik 

4. Mengorganisasikan siswa agar penyampaian 

materi melalui media, LKPD, dan bahan ajar 

dapat dimaksimalkan 

5. Kemampuan siswa dalam memahami bahan 

ajar dan LKPD yang disusun berbasis HOTS 



 Adapun pihak yang terlibat adalah peserta didik, 

guru, teman sejawat, kepala sekolah. 

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 adalah: 

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

kontekstual yang menarik dengan mencari 

Video di Youtube yang berkaitan dengan materi 

yang akan di ajarkan. 

2. Menggunakan media untuk menayangkan 

materi pembelajaran kepada siswa untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi 

3. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

disesuaikan dengan desain pembelajaran 

inovatif yang sudah direncanakan. 

4. Menekankan komitmen bahwa pembelajaran 

berpusat pada siswa. 

 
Strategi yang digunakan dalam praktik 

pembelajaran ini adalah berkolaborasi dengan rekan 

sejawat untuk penyusunan perangkat dan instrumen 

yang akan digunakan saat pembelajaran yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran inovatif 

serta memaksimalkan peran aktif peserta didik 

dalam proses pembelajaran di kelas. 

Selain itu, saya juga Melakukan pendekatan 

emosional kepada peserta didik untuk mengetahui 

kendala yang dihadapi peserta didik sehingga 

kedepannya ditemukan solusi agar peserta didik 

lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih senang 

terhadap pelajaran kimia 

 

Prosesnya adalah: 

1. Menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP, 

LKPD, Media pembelajaran, Instrumen penilaian 

dan Bahan ajar yang akan dilaksanakan dengan 

membuat secara maksimal. 

2. Menyiapkan video pembelajaran yang 

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari untuk 

bahan stimulus dan identifikasi masalah agar 

peserta didik bernalar Kritis. 



 3. Menerapkan LKPD dan bahan ajar yang sudah 

disiapkan pada saat proses pembelajaran. 

4. Membimbing peserta didik selama proses 

pembelajaran dalam diskusi kelompok untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam LKPD 

untuk menemukan jawaban dan konsep materi 

pelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini peserta 

didik dapat meningkatkan kemampuan 

berliterasi, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan 

komunikatif. 

5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

di depan kelas yang nantinya akan ditanggapi 

oleh kelompok lain. Dalam hal ini peserta didik 

belajar untuk berfikir kritis dan komunikatif 

dalam mengemukakan pendapat. 

6. Mengevaluasi hasil diskusi kelompok peserta 

didik serta memberikan penegasan dan 

penguatan jawaban terhadap konsep  yang telah 

ditemukan secara mandiri ataupun 

berkelompok oleh peserta didik sehingga 

diharapkan pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. 

7. Mengevaluasi materi yang sudah diberikan 

dengan memberikan soal evaluasi, untuk hasil 

belajar peserta didik. 

 
Pihak yang terlibat adalah peserta didik, guru, 

teman sejawat, kepala sekolah. 

 

Sumber daya dan Materi yang diperlukan : 

• Kemampuan TPACK dalam penggunaan laptop 

IFP kelas dan Google Class Room. 

• Video, Bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian 

yang terkait dengan materi  

Refleksi Hasil dan dampak 

Bagaimana dampak dari 

aksi dari Langkah-langkah 

yang dilakukan? Apakah 

hasilnya efektif? Atau tidak 

Dampak dari aksi-aksi yang telah dilakukan 

1. Siswa merasa lebih semangat dan aktif 

mengikuti proses pembelajaran 



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 

2. Siswa menjadi lebih aktif untuk membaca 

dengan diterapkannya model pembelajaran 

inovatif ini 

3. Siswa menjadi lebih memahami materi yang 

diajarkan karena siswa lebih aktif mencari 

materi yang dipelajari 

 
Hasilnya pembelajaran menjadi jauh lebih efektif: 

1. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik. 

2. Membantu meningkatkan konsentrasi belajar 

siswa sehingga dapat memahami materi dengan 

mudah. 

3. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

4. Peserta didik terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran 

5. Meningkatkan hasil belajar Peserta didik. 

 
Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan : 

1. Respon teman sejawat sebagai observer sangat 

setuju dengan strategi yang dilakukan karena 

model pembelajaran inovatif yang diterapkan 

sesuai dengan karakteristik peserta didik dan 

materi yang diajarkan. 

2. Respon peserta didik terhadap proses 

pembelajaran sangat menyenangkan dan lebih 

mudah memahami materi yang diajarkan, bisa 

dilihat dari refleksi akhir pembelajaran peserta 

didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran 

sangat menyenangkan dan media 

pembelajarannya juga menarik dan lebih 

memudahkan peserta didik memahami materi. 

 
Faktor yang mendukung keberhasilan strategi yang 

dilakukan: 

1. Faktor pembelajaran dengan Mengaitkan materi 

yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari 



 2. Dukungan pihak sekolah dan rekan sejawat 

yang turut membantu mempersiapkan alat 

dalam proses perekaman kegiatan 

pembelajaran. 

3. Faktor sarana dan prasarana yang memadai 

 
Pembelajaran dari keseluruhan proses 

1. Guru harus dan wajib membuat rancangan 

pembelajaran (RPP) terlebih dahulu sebelum 

mengajar agar pembelajaran lebih terarah dan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti 

yang diharapkan. 

2. Guru  harus   mampu   menggunakan   dan 

menerapkan berbagai model pembelajaran 

inovatif dalam pembelajaran 

 


