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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 :  

PPL 1 : 

1. Peserta Didik tidak terlibat aktif dalam diskusi 

berdasarkan identifikasi masalah dilapangan banyak 

Peserta Didik kelas XII di SMKS Harapan Bangsa 

masih pasif dalam dalam diskusi, hal ini bisa 

diamati dari aktifitas diskusi yang cenderung sepi 

dan yang memberikan hanya Peserta Didik tertentu 

2. Peserta Didik tidak berkontribusi dalam sesi diskusi 

3. Selanjutnya dalam pengamatan lapangan terdapat 

Peserta Didik hanya diam dan tidak memberikan 

pendapat dan hanya duduk memperhatikan temanya 

berdiskusi 

4. Peserta Didik tidak punya inisiatif dalam bertanya 

maupun menjawab  

 

Dan berikutnya peserta didik sebagian besar tidak 

memiliki inisiatif untuk menyampaikan pendapat 

maupun menjawab pertanyaan, sehingga hanya 

peserta didik tertentu yang punya inisiatif menjawab 

maupun bertanya 

 

Dari identifikasi dan analisis diatas pembelajaran 

dikelas belum efektif dilaksanakan hal ini guru 

harus mencari akar masalah yang tepat terutama 

dalam melakukan pendekatan pembelajaran dan 

metode yang dapat mengubah cara belajar peserta 

didik, pendekatan scientifik dengan metode diskusi 



menjadi alternatif menyelesaikan masalah hal ini 

dapat menumbuhkan partisipasi Peserta Didik dalam 

berdiskusi 

 

PPL 2 :  

1. Peserta didik masih kurang berperan dalam kegiatan 

bermain sosio drama. 

Dari identifikasi masalah yang ada peranan peserta 

didik dalam pembelajaran PPKn masih belum 

nampak sesuai tujuan pembelajaran sedang dalam 

tujuan pembelajaran yang mutakhir guru harus 

mampu mengintegrasikan sistem pembelajaran High 

Thinking Order Sistem (HOTS) dalam pelaksanaan 

pembelajaranya yang diantanya peserta didik harus 

bisa mengaplikasikan dan mempraktekan hasil 

belajar 

 

2. Peserta didik masih malu-malu dalam kegiatan 

drama 

3. Dalam praktek peserta didik kelas XII adalah 

peserta didik sikap malu malu kebanyakan muncul 

karna kegiatan drama memunculkan gerakan dan 

prilaku secara sepontan. 

4. Peserta didik kurang percaya diri 

5. Sebagian peserta didik kurang percaya diri akibat 

belum memahami konsep drama nya, dan kegiatan 

drama ditonton secara langsung teman-temanya, 

apalagi apabila drama kelompok lain lebih bagus 

terkadang sering muncul sikap tidak percaya diri 

Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan : 

1. PPL 1: Karna dengan pendekatan scientific 

dengan metode pembelajaran diskusi, Peserta 

didik dapat mengidentifikasi Hak Asasi Manusia 

berlaku dalam masyarakat, secara aktif, 

kontributif dan bertanggung jawab 

2. PPl 2 : Karna dengan pendekatan scientific 

metode sosio drama (bermain peran), Peserta 

didik dapat mempraktekan dan mengaplikasikan 

prilaku yang sesuai Hak asasi manusia berlaku 

dalam masyarakat 

 

Peran dan tanggung jawab : 

1. Mendapat bimbingan dan saran dari dosen 



pembimbing dan guru pamong 

2. Merencanakan rencana aksi 

3. Membuat RPP 1 dan RPP 2 

4. Mendokumentasikan kegiatan 

5. Membangun keyakinan kelas 

6. Membuat kesepatan kelas agar tercipta suasana 

belajar yang menyenangkan 

7. Membimbing keterampilan peserta didik untuk 

mengidentifikasi dan menyajikan materi 

8. Mengapresiasi peserta didik yang aktif selama 

pembelajaran, dan mengapresiasikelompok 

dengan kinerja terbaik 

9. Memberikan penguatan terhadap materi yang 

telah dipelajari 

 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

 

Tantangan : 

PPL 1 : 

1. Peserta didik belum terbiasa belajar dengan 

pendekatan scientific dengan model diskusi 

kelompok 

2. Peserta didik kurang berpartisipasi dalam 

kegiatan diskusi kelompok 

3. Komunikasi diantara guru dan peserta didik 

kurang terbina 

PPL 2 : 

1. Peserta didik masih kurang berperan dalam 

kegiatan bermain sosio drama 

2. Peserta didik masih malu-malu dalam kegiatan 

drama 

3. Peserta didik kurang percaya diri 

 

 

Pihak terlibat secara langsung guru : 

1. Kepala sekola (Drs.H. Hamdani, MAP) 

2. Dosen pembimbing (Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, 

S.Pd, M.Hum) sebagai pembimbing dalam proses 

diskusi dan penyempurna perangkat pembelajaran. 

3. Guru pamong (Tini Agustini, S.Pd) 

4. Teman sejawat para dewan guru. 

5. Siswa kelas XII 

 

Aksi :  

Langkah-langkah apa yang 

dilakukan untuk menghadapi 

tantangan tersebut/ strategi apa 

yang digunakan/ bagaimana 

prosesnya, siapa saja yang 

terlibat / Apa saja sumber daya 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi 

tantangan adalah : 

1. Penggunaan metode dan model pembelajaran 

 

➢ Strategi yang dilakukan guru yaitu memilih untuk 

menggunakan model pembelajaran PJBL sedangkan 



atau materi yang diperlukan 

untuk melaksanakan strategi ini  

 

untuk metodenya berupa ceramah variasi, diskusi 

kelompok dan tanya jawab. 

➢ Proses yang dilakukan yaitu dengan memahami 

sintaks model apakah sesuai dengan indikator, 

tujuan pembelajaran, juga materi yang akan 

dipelajari oleh peserta didik. 

➢ Sumber daya yang diperlukan yaitu guru harus 

memahami sintaks model pembelajaran PJBL dan 

juga memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis 

metode yang dipakai dalam pembelajaran. 

 

2. Penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL yang akan 

dilaksanakan 

 

➢ Strategi yang dilakukan guru dengan menggunakan 

jadwal mengajar di kelas pada jam terakhir agar 

tidak mengganggu jadwal mata pelajaran yang lain. 

➢ Proses yang dilakukan dengan memberikan 

informasi kepada peserta didik pada pertemuan 

tersebut akan dilakukan pengambilan video agar 

waktu pengambilan video tidak molor 

➢ Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan 

untuk mengkondisikan kelas agar lebih kondusif 

dari biasanya. 

 

3. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan 

mudah dipahami oleh peserta didik 

 

➢ Strategi yang dilakukan guru yaitu memilih media 

pembelajaran yang mudah dipahami peserta didik 

dengan memanfaatkan gambar gambar, video 

Youtube yang sesuai dengan cakupan materi yang 

ditayangkan dalam bentuk slide powerpoint. 

➢ Proses yang dilakukan yaitu dengan mencari 

gambar atau video yang relevan dengan materi yang 

akan dipelajari oleh peserta didik. 

➢ Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan 

guru dalam mengaitkan atau menghubungkan 

apakah gambar atau video tersebut sudah sesuai 

dengan materinya. 

4. Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 

 

➢ Strategi yang dilakukan guru yaitu dengan 



melakukan kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. 

Dimana tahapan-tahapan kegiatan tersebut telah 

disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

yang dipilih dan dirancang oleh guru dalam RPP. 

➢ Proses yang dilakukan yaitu merancang kegiatan 

pembelajaran dalam RPP sesuai dengan model 

pembelajaran yang terpilih. 

➢ Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan 

guru dalam merancang dan menyusun setiap 

kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi 

peserta didik agar lebih termotivasi dan aktif 

sehingga hasil belajarnya akan meningkat. 

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 dari langkah-langkah yang dilakukan 

antara lain : 

 

1. Penggunaan model pembelajaran PBL 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. 

Selain itu, karena pada saat pembelajaran peserta 

didik di bagi menjadi beberapa kelompok serta per 

kelompok menjawab soal yang diberikan oleh guru 

 

2. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis 

TPACK dalam bentuk video yang ditampilkan 

dalam slide powerpoint memudahkan peserta didik 

dalam mempelajari dan memahami materi, lebih 

bersemangat dan tidak cepat bosan. Sehingga 

keaktifan dan kemampuan berpikir analisis peserta 

didik dapat ditingkatkan. 

 

Dalam proses pembelajaran yang berlangsung, dengan 

menggunakan strategi tersebut respon dari lingkungan 

sekitar yaitu dari peserta didik dan teman sejawat 

memberikan respon positif diantaranya sebagai berikut: 

 

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 

dapat dibuktikan dengan kegiatan refleksi saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

2. Dari teman sejawat, secara keseluruhan sudah dapat 

mengkondisikan kelas dengan baik dan menjadikan 

peserta didik dapat terlibat secara aktif. 



 

Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan dari 

penguasaan guru terhadap model dan metode pembelajaran, 

media pembelajaran dan langkah 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 

indikator materi pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik 

 
 

 


