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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 

kurangnya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau 

HOTS (Higher Order Thinking Skill) peserta didik 

adalah guru belum maksimal dalam menerapkan 

pembelajaran yang berbasis HOTS di kelas sehingga 

peserta didik kurang terlatih kemampuan HOTS nya.  

Untuk dapat membuat peserta didik mampu 

menyelesaikan soal-soal HOTS maka harus 

diterapkan terlebih dahulu pembelajaran HOTS 

sehingga siswa terbiasa untuk berpikir tingkat tinggi. 

Guru perlu menerapkan model pembelajaran inovatif 

seperti Problem Based Learning (PBL) yang melatih 

kemampuan menganalisis suatu masalah sehingga 

kemampuan berpikir tinggkat tinggi peserta didik 

juga akan terlatih.  

Praktik pembelajaran ini penting untuk 

dibagikan karena permasalahan yang menjadi latar 

belakang praktik ini bisa jadi dihadapi juga oleh guru-

guru lainnya. Sehingga dapat menjadi referensi bagi 

guru yang menghadapi permasalahan yang sama. 

Selain itu praktik ini diharapkan dapat memotivasi 

saya dan guru lainnya untuk mendesain 

pembelajaran yang inovatif dan meninggkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas. 

Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik 

pembelajaran ini adalah mendesain perangkat 

pembelajaran inovatif yang sesuai dengan 

karakteristik materi dan peserta didik, dimulai dari 

pemilihan model, metode, media, menyusun RPP, 

melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan baik 



dan pengelolaan pembelajaran. Sehingga diharapkan  

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja 

yang terlibat, 

 

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan, 

yaitu: 

1. Membuat peserta didik semangat dan antusias 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Membuat peserta didik aktif dalam kegiatan 

diskusi dan percobaan  

3. Melatih peserta didik untuk bisa berpikir kritis 

terhadap masalah yang diberikan 

4. Membuat peserta didik mampu meyelesaikan 

soal-soal yang berbasis HOTS 

5. Merancang perangkat, strategi, metode, model 

dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan yaitu dapat melatihkan kemampuan 

HOTS peserta didik 

Yang terlibat: 

1. Guru sebagai fasilitator pembelajaran 

2. Peserta didik sebagai subyek pembelajaran 

3. Teman sejawat sebagai observer terhadap 

kegiatan pembelajaran 

4. Kepala sekolah sebagai pengamat dalam kegiatan 

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  

 

Berdasarkan kajian literatur, model pembelajaran 

inovatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan 

pada aksi ini yaitu Problem Based Learning (PBL) 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1. Orientasi masalah 

Pada kegiatan ini guru melakukan demonstrasi 

dengan alat peraga dan menayangkan video sebagai 

masalah yang akan diselesaikan oleh peserta didik 

dengan bantuan LKPD dan percobaan menggunakan 

simulasi virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengorganisasi peserta didik 

 Guru membagi peserta didik dalam beberapa 

kelompok, kemudian mengarakhan pengisian 

LKPD.  

 Peserta didik berkumpul bersama 

kelompoknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Membimbing penyelidikan individu dan 

kelompok 

 Peserta didik melakukan penyelidikan melalui 

percobaan dengan simulasi virtual dan 

mengisi LKPD 

 Guru membimbing peserta didik dalam 

penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Mengembangkan dan menyakijan hasil karya 

 Peserta didik berdiskusi untuk menjawab 

dan menganalisis permasalah yang diberikan 

pada LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

 Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusinya 

 Guru memberikan penguatan dan 

menyimpulkan bersama-sama peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Berdasarkan hasil analisis, kegiatan yang telah 

dilakukan membawa dampak positif yaitu: 

1. Adanya peningkatan keaktifan peserta didik 

dalam berdiskusi dan memecahkan masalah di 

dalam kelompok 

2. Peserta didik lebih senang belajar dengan 

melakukan praktikum atau percobaan 

3. Penggunaan model PBL dapat melatih peserta 

didik dalam menganalisis dan memecahkan 

permaslaahan yang diberikan. 

4. Penggunakan model PBL juga efektif untuk 

melatih peserta didik berpikir tingkat tinggi dan 

menyelesaikan soal HOTS yang diberikan. 



pembelajaran dari 

keseluruhan proses tersebut  

 

  

Penerapan pembelajaran dengan model PBL ini 

juga mendapat respon positif dari rekan sejawat yang 

termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran 

inovatif juga.  

Berdasarakan hal diatas secara umum 

penerapan pembelajaran dengan model PBL ini dapat 

dikatakan berhasil dan dan dapat melatih kemapuan 

HOTS peserta didik. Adapun faktor keberhasilan 

praktik pembelajaran ini adalah kompetensi guru 

dalam melakukan pengelolaan pembelajaran yang 

baik, pemilihan model, metode, media dan strategi 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi 

peserta didik di sekolah.  

Berdasarkan praktik yang telah dilaksanakan, 

pembelajaran dan pengalaman yang dapat diambil 

adalah guru harus mampu menguasai dalam 

mengelola pembelajran mulai dari memilih dan 

merancang model serta melakukan pembelajaran 

yang tepat dan sesuai dengan peserta didik, sehingga 

dapat berdampak positif dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

 

 


