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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.  
 

Menurut Cindy Yulia Rezki, dkk. (2020), Perbedaan 
suasana belajar menyebabkan perbedaan motivasi 
belajar siswa pada saat proses pemebelajaran di masing-
masing pembelajaran tersebut. Ada di suatu mata 
pelajaran siswa akan semangat dan termotivasi untuk 
belajar, tetapi di mata pelajaran lain siswa sangat bosan 
dan tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 
Rendahnya motivasi belajar siswa ini tentu menjadi hal 
yang perlu diperhatikan, apa yang menyebabkan hal 
tersebut terjadi. 

Berdasarkan hasil pengamatan, motivasi belajar 
siswa rendah disebabkan beberapa hal berikut: 

1. Pembelajaran kurang menarik 
2. Pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada 

siswa. 
3. Guru monoton pada metode pembelajaran 
4. Kesiapan belajar siswa. 
Maka, praktik ini dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Dengan menerapkan model dan 
metode pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada 
siswa serta pemanfaatan media pembelajaran yang tepat, 
sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
terhadap materi dan akhirnya hasil belajar siswa dapat 
meningkat. Dari hasil kajian literatur dan wawancara, 
penulis mengatasinya dengan cara menerapkan model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Praktik ini penting untuk dibagikan supaya dapat 
menjadi referensi bagi rekan-rekan guru yang mengalami 
permasalahan yang sama dengan permasalahan yang 
saya alami, sehingga akan menjadi acuan perbaikan 
pembelajaran di kelas yang diharapkan dapat berdampak 
pada peningkatan motivasi, keaktifan dan hasil belajar 
siswa. 

Dalam praktik pembelajaran ini, penulis berperan 
sebagai guru yang bertindak membimbing dan 



mengarahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
Penulis membuat suatu pedoman dalam bentuk modul 
kegiatan pembelajaran sebagai penuntun terhadap apa 
yang harus dilakukan dalam hal membimbing dan 
mengarahkan siswa. Selain itu, penulis juga 
bertanggungjawab membuat perangkat pembelajaran 
lain seperti LKPD, media pembelajaran, materi ajar, 
instrumen penilaian, dll yang dikemas sedemikian rupa 
dengan permasalahan kontekstual untuk menunjang 
meningkatnya motivasi belajar siswa. 

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

Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada 
mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer 
dan telekomunikasi melalui model pembelajaran Problem 
Base Learning (PBL), penulis mengalami beberapa 
tantangan, diantaranya adalah: 

1. Ketersediaan alat yang belum mencukupi untuk 
menunjang pembelajaran pada mata pelajaran 
dasar-dasar teknologi jaringan komputer dan 
telekomunikasi. 

2. Sebagian besar siswa kurang aktif dalam proses 
pembelajaran. 

Dalam mencapai tujuan, penulis melewati beberapa 
tahap, seperti melakukan wawancara kepada beberapa 
narasumber untuk menentukan solusi dari masalah yang 
ditemukan. Beberapa narasumber diantaranya adalah 
dosen, pengawas, kepala sekolah, guru lain dan rekan 
sejawat sesama guru TIK. Tanggapan, kritik dan saran 
yang mereka berikan, penulis rangkum dan padukan 
dengan kajian literatur, sehingga menjadi dasar 
penentuan solusi dari masalah. Selain itu, siswa juga 
turut terlibat sebagai subjek dari masalah tersebut. 

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  
 

Dalam menghadapi keterbatasan alat serta   
rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran, maka 
langkah yang dilakukan adalah melakukan wawancara 
kepada beberapa narasumber kemudian hasil wawancara 
tersebut diolah dan dipadukan dengan beberapa kajian 
literatur yang memiliki orientasi pembahasan yang sama 
dengan permasalahan yang dihadapi. Setelah melalui 
proses analisis, penulis menentukan solusi dengan 
menggunakan media pembelajaran canva dan dikemas 
dalam pembelajaran berbasis masalah (PBL) diharapkan 
mampu meningkatkan keaktifan, pemahaman dan hasil 
belajar siswa dalam mata pelajaran dasar-dasar teknologi 
jaringan komputer dan telekomunikasi. 

Setelah menentukan solusi, kemudian penulis 
menyusun perangkat pembelajaran yang diperlukan 
untuk menunjang adanya perubahan positif  pada 
motivasi belajar siswa. Perangkat yang dimaksud adalah 
modul yang berisi kegiatan pembelajaran, lembar kerja 
peserta didik (LKPD) yang berbasis masalah, materi ajar, 
soal evaluasi dan perangkat pengumpulan data seperti 
lembar observasi guru, lembar observasi siswa, lembar 
wawancara siswa, kuesioner siswa, jurnal refleksi guru, 
jurnal refleksi siswa dan terakhir artefak hasil belajar. 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan tes. Observasi dilakukan 



untuk mengamati kondisi pembelajaran yang dilakukan 
sebelum penelitian. Sehingga, diketahui apa 
permasalahan yang menyebabkan rendahnya motivasi 
belajar siswa. Observasi juga dilakukan ketika 
pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini digunakan 
untuk mengetahui sejauh mana peserta didik 
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan kegiatan 
guru dalam mengajar. Kemudian melakukan wawancara, 
yakni wawancara kepada narasumber dan siswa. 
Wawancara kepada narasumber dilakukan untuk 
menentukan solusi dari masalah, sedangkan wawancara 
kepada siswa dilakukan untuk mengetahui apakah guru 
sudah menggunakan pembelajaran dan media yang tepat 
untuk menunjang motivasi belajar siswa. 

Sebelum kegiatan pembelajaran, guru telah 
memberikan materi ajar dalam bentuk slide dengan 
media canva dan video melalui grup whatsapp kelas. 
Tujuannya agar siswa memiliki pengetahuan umum 
terkait materi. Kemudian guru menyiapkan 
permasalahan terkait materi yang akan digunakan dalam 
pembelajaran. Setelah itu, dilakukanlah kegiatan 
pembelajaran sebagai berikut: 
1. Mengorientasi siswa terhadap masalah 

• Guru menayangkan sebuah slide yang 
menggambarkan seorang teknisi jaringan di 
sekolah yang akan membangun jaringan LAN pada 
sebuah laboratorium komputer dan harus 
menganalisa kebutuhan perangkat dan bahan yang 
diperlukan. 

• Selanjutnya guru memastikan siswa memahami 
permasalahan sehingga dapat tergambar alternatif 
solusi. 

2. Mengorganisasi siswa untuk belajar 
• Kelas dibagi menjadi kelompok kelompok kecil yang 

beranggotakan 4 sampai 5 siswa. 
• Guru membagikan LKPD berbasis masalah. 
• Guru memastikan siswa memahami tugas yang 

harus diselesaikan dalam LKPD  
3. Membimbing penyelidikan 

• Siswa diberikan penguatan materi sebagai referensi 
dalam menentukan solusi permasalahan. 

• Kemudian, secara berkelompok siswa diberikan 
kesempatan untuk mengumpulkan informasi. 

• Guru mendampingi dan memotivasi siswa dalam 
mengumpulkan informasi. 

• Secara berkelompok siswa berdiskusi dan 
menganalisis terkait solusi permasalahan. 

• Setelah itu, masing-masing kelompok membuat 
analisa kebutuhan peralatan dan bahan untuk 
membangun jaringan LAN yang dipandang dapat 
menjadi solusi permaslahan.  

4. Menyajikan hasil karya 
• Siswa membuat pelaporan dalam bentuk media 

persentasi. 
• Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

analisa kebutuhan peralatan dan bahan untuk 



membangun jaringan LAN yang digunakan sebagai 
solusi permasalahan. 

• Kemudian, masing-masing kelompok diberikan 
kesempatan untuk menanggapi presentasi.  

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 
masalah 

• Guru mengapresiasi proses presentasi kelompok 
dan pemecahan masalah. 

• Guru memberikan evaluasi dan tanggapan 
terhadap pemecahan masalah dari masing-masing 
kelompok. 

• Kemudian siswa bersama guru menyimpulkan 
solusi permasalahan berdasarkan materi dan 
proses persentasi. 

• Setelah itu, siswa diberikan soal evaluasi dalam 
bentuk google quiz. 

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  
 

Dari lembar observasi siswa baik kelompok maupun 
individu, diperoleh hasil 100% siswa terlibat aktif dalam 
pembelajaran sehingga pemahaman terhadap materi 
meningkat. Kemudian, dari hasil penilaian LKPD semua 
siswa dapat mencapai dan melebihi nilai KKM yaitu 75. 
Serta berdasarkan hasil dari soal evaluasi menunjukkan 
32 dari 35 siswa berhasil mencapai dan melebihi nilai 
KKM. Sementara itu, Hasil observasi guru pun 
menunjukkan bahwa penulis telah melaksanakan 
kegiatan pembelajaran inovatif dengan media yang tepat 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut 
observer, cara ini dapat dilakukan pada mata pelajaran 
lain khususnya materi kontekstual. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran problem based 
learning dan media canva efektif dilakukan untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran dasar-dasar teknologi jaringan komputer dan 
telekomunikasi karena seluruh siswa terlibat aktif dalam 
pemecahan masalah yang kontekstual. Hal yang juga 
menjadi faktor penting dalam membuat pemahaman 
siswa melekat kuat yaitu materi yang diorientasikan 
dengan permasalahan kontekstual serta dipadukan 
dengan media pembelajaran yang tepat. 

Pembelajaran dari praktik ini adalah bagaimana cara 
guru mencari dan menentukan permasalahan 
kontekstual yang berhubungan dengan materi 
pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan 
teknologi informasi. 

 
 

 

 

 

 



Lampiran : 

1. Pembelajaran berpusat kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang 
ditunjukan dengan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  

 
 

2. Siswa berkolaborasi bersama dalam tugas kelompok untuk mencari solusi sebuah 
permasalahan yang di berikan oleh guru. 

 
 

3. Guru membimbing dan memotivasi siswa dalam mencari informasi untuk mencari 
solusi. 

 
 
 
 



4. Siswa mempresentasikan hasil analisa solusi pemecahan masalah menggunakan media 
presentasi. 

 
 

5. Hasil dari soal evaluasi yang diberikan kepada siswa menunjukan hasil yang 
memuaskan dimana siswa secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata 82,4. 

 


