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Menyusun Cerita Praktik Baik (Best Practice) Menggunakan Metode 

Star (Situasi, Tantangan, Aksi, Refleksi Hasil Dan Dampak) 

Terkait Pengalaman Mengatasi Permasalahan Siswa Dalam 

Pembelajaran 

 

Lokasi  SD Negeri 30 Woja 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Dasar 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan kompetensi numerasi peserta didik 
Kelas IV yang masih rendah pada materi Bilangan 
pecahan dengan menerapkan metode Problem Based 
Learning berbantuan Medi Audio Visual dan media 
Benda Konkrit 

Penulis  Ivan Nihayati, S.Pd 

Tanggal  16 Januari 2023 

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 letar belakang masalah adalah seperti  

telah diidentifikasi sebelumnya yaitu tentang kompetensi 

numerasi peserta didik yang masih rendah pada materi 

pecahan yang ditandai oleh beberapa faktor seperti: 

1. Peserta didik kurang antusias dalam mengikuti 

pelajaran matematika 
2. Peserta didik kerap kali tidak tuntas dalam 

mengerjakan tugas terkait numerasi yang diberikan 

guru 
3. Peserta didik membutuhkan pendampingan khusus 

terkait pembelajaran numerasi 
4. Peserta didik kurang aktif/ kurang terlibat ketika 

pembelajaran terkait numerasi 
5. Peserta didik selalu mencari alasan untuk menghidari 

tugas yang diberikan guru 
 

Setelah melakukan obeservasi, kajian literatur dan 

wawanacara dengan berbagai narasumber diperoleh bahwa 

akar penyebab masalah diatas adalah guru belum 

menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif terkait 

numerasi. 

   

Praktek baik atau Best Practice ini penting untuk dibagikan 

karena masih ada pendidik yang mengalami masalah yang 

sama dengan permasalahan yang saya alami sehingga perlu 

dicarikan solusi untuk mengatasi permasalah tersebut yaitu 

dengan menggunakan model dan media yang tepat sehingga 

pembelajaran inovatif dapat tercapai dengan baik.  Praktik ini 

diharapkan bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan 

pendidik lain dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa dengan kompetensi yang sama.  

 



Penulis yang berperan sebagai guru mendesain pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kemampuan 

numerasi peserta didik pada materi bilangan pecahan yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning berbantuan media Audio visual dan media  dengan 

mempertimbangkan bebrapa faktor seperti: 

1. Kelebihan model PBL, media audio visual dan media 

benda konkrit 
2. Karakteristik peserta didik, 
3. Kompetensi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PBL serta media Audio visual dan media 

benda konkrit 
4. Kesesuaian model dan media yang akan diterapkan 

dengan materi pembelajaran 
5. Sarana dan prasarana pendukung maka pendidik 

memperoleh solusi yang tepat untuk mengatasi masalah 

tersebut yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning berbantuan media Audio 

visual dan media benda konkrit.  
 

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

Dalam menerapkan model pembelajaran Problem 
Based Learning berbantuan media Audio visual dan 
media benda konkrit ini penulis memiliki beberapa 
tantangan seperti : 
1. Terbatasnya jangkauan jaringan Wifi disekolah 
2. Membutuhkan persiapan lebih untuk 

mempersiapkan alat, bahan, sarana, media serta 
persiapan lainnya yang menunjang pembelajaran 

3. Memerlukan waktu yang cukup lama dalam 
dalam proses pelaksanaanya 

4. Siswa belum terbiasa dengan metode ini sehingga 
masih terlihat kaku dan malu terutama saat 
mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya 
didepan kelas 

 

Yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini  
adalah : 
1. Kepala sekolah sebagai koordinator dan memberi 

izin untuk melakukan praktek pengalaman 
disekolah dan memberikan supervisi perangkat 
pembelajaran 

2. Guru penggerak yang bertindak sebagai observer, 
vasilitator dan motivator 

3. Peserta didik sebgai subjek dan objek dalam 
proses pembelajaran 

4. Rekan sejawat sebagai dokumentator/ 
kameramen 

5. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing 

serta rekan mahasiswa sebagai motivator 
 
 
 



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 guru lakukan Untuk 
mengatasi tantangan yang dihadapi adalah dengan 
melakukan tindakan sebagai berikut: 
1. Guru mendownload video, lagu,gambar, 

Powerpoint agar dapat ditayangkan secara offline. 
Guru juga menyiapkan paket data alternatif 
untuk mengantisipasi jika terjadi kendala 
jaringan 

2. Guru melakukan beberapa persiapan dengan 
memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada seperti, 
Layar proyektor, Wireless agar suara yang 
disajikan bisa maksimal dan terdengar jelas oleh 
siswa, Printer untuk mencetak LKPD yang 
disertai dengan gambar-gambar yang menarik, 
LCD Proyektor yang digunakan untuk 
menampilkan Powerpoint dan Video serta 
menyediakan alat dan bahan yang mudah 
diperoleh sebagai media benda konkrit seperti 
yang tertuang dalam LKPD 

3. Guru harus pandai memanfaatkan waktu sesuai 
dengan yang telah direncanakan misalnya Guru 
meminta masing-masing kelompok untuk 
menyampaikan hasil diskusi yang telah peserta 
didik lakukan dengan bahasa yang sederhana 

4. Guru membimbing peserta didik yang kesulitan 
dalam berbicara atau menyampaikan hasil 
diskusinya dengan bahasa yang sederhana dan 
mudah dipahami serta memberikan apresiasi 
sebagai bentuk penghargaan agar peserta didik 
tetap semangat dalam mengikuti proses 
pembelajaran 

 
Strategi yang digunakan adalah : 
1. Menyelesaikan dengan segera setiap tantangan 

atau kendala yang dihadapi 
2. Memaksimalkan peran aktif peserta didik dalam 

proses pembelajaran dikelas 
3. Membimbing dan memotivasi peserta didik untuk 

berperan aktif dalam melaksanakan tugas 
berkelompok serta memberikan apresiasi berupa 
tempelan bintang dan tepukan pujian 

 
Proses yang lakukan saat pembelajaran berlangsung 
adalah : 

1. Menyusun perangkat pembelajaran seperti: 
a. Modul ajar 
b. Bahan ajar 
c. LKPD 
d. Powerpoint 

e. Media pembelajaran 
f. Kisi-kisi, Instrumen serta rubrik penilaian 

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
rencana yang telah dibuat/ sesuai dengan 



langkah-langkah model PBL berbantuan media 
Audio visual dan media benda konkrit 
 

Adapun Langkah-langkah model pembelajaran 

Prablem Based Learning berbantuan media Audio 
visual dan media benda konkrit adalah sebagai 
berikut: 

1. Orientasi peserta didik pada masalah 

a. Guru menyajikan video yang berkaitan dengan 

masalah bilangan pecahan (media Audio visual) 

b. Guru minta siswa menyimak, mengamati dan 

memahami isi video yang disajikan,  

c. Setelah peserta didik menyimak, mengamati, dan 

memahami video, guru dan peserta didik bertanya 

jawab terkait isi video yang disajikan 

2. Mengorgnisasi peserta didik untuk belajar 

a. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok 

heterogen, masing-masing kelompok terdiri dari 

4 orang,  

b. Guru membagikan LKPD untuk didiskusikan 

berdasarkan kelompok yang telah di bagi,  

c. Guru juga membagikan bahan ajar yang dapat 

dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber 

informasi,  

d. Membagi alat dan bahan yang diperlukan dalam 

kegiatan pembelajar, karena ini adalah pertemuan 

pertama jadi guru belum menginformasikan 

kepada peserta didik tentang alat dan bahan yang 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran (Roti, 

pisau, piring, garpu, kertas origami, lem, spidol) 

sebagai media benda konkrit 

e. Melakukan tanya jawab tentang petunjuk/ cara 

kerja LKPD 

3. Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

bekerjasama dalam kelompok serta mengarahkan 

agar semua anggota kelompok mendapatkan 

bagian/tugasa sehingga semua anggota kelompok 

ikut terlibat dalam kegiatan diskusi.  

b. Guru membimbing peserta didik dalam 

melakukan kegiatan seperti membagi roti dengan 

bagian yang sama, melipat dan mengarsir kertas 

origami sesuai dengan bilangan pecahan yang 

disajikan,  

c. Membimbing peserta didik dalam mengurutkan 

bilangan pecahan yang diambil oleh masing-

masing anggota kelompok pada amplop yang 

disediakan guru  

 



d. Mengarahkan peserta didik untuk membaca bahan 

ajar yang telah dibagikan guru sebagai informasi 

tambahan 

4. Mengembangkan dan menyajikan haasil kerja 

kelompok 

a. Guru memantau peserta didik dalam mengerjakan 

LKPD 

b. Guru mengarahkan dan memberikan pemahaman 

lebih serta masukan kepada peserta didik dalam 

mengolah hasil diskusi kelompok mereka, 

kemudian peserta didik memperbaikai sesuai 

dengan arahan dan masukan dari guru. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi  

Peserta didik menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya didepan kelas untuk di tanggapi oleh 

kelompok lain, guru memberikan masukan serta 

apresiasi atas hasil yang telah mereka capai. 

 

Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi 

ini adalah : 

1. Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan dalam 

kegiatan ini seperti : Laptope, LCD Proyektor, Layar 

LCD untuk menampilkan video maupun powerpoint, 

wireless, alat perekam (Handphone, tripor) 

2. Sumber daya manusia yaitu pendidik yang berperan 

dalam merancang, mendesain proses pembelajaran, 

kepala sekolah sebagai koordinator, guru penggerak 

sebagai motivator, rekan sejawat sebagai perekam video, 

dosen dan guru pamong sebagai pembimbing 

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  
 

Setelah menerapkan model PBL berbantuan media Audio 

Visual dan media benda konkrit pada proses pembelajaran 

terlihat ada beberapa perubahan seperti : 

1. Peserta didik sangat antusias dalam belajar terlihat 

dalam partisipasi mereka saat belajar 

2. Peserta didik mengerjakan soal yang diberikan guru 

terkait numerasi (bilangan pecahan) dengan baik 

3. Peserta didik mulai mandiri dalam mengerjakan soal 

terkait numerasi (Bilangan Pecahan) 

4. Peserta didik terlibat aktif dalam setiap kegiatan 

terutama saat berdiskusi kelompok 

5. Peserta didik berani mencoba mengejakan soal tanpa 

takut salah  

 

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dalam aksi ini 

adalah: 

1. Dengan penerapan model pembelajaran PBL berbantuan 

media Audio visual dan media benda konkrit dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan masalah, berpikir kritis serta berpartisipasi 

aktif dalam kelompok 



2. Dengan penerapan media Audio visual dan media benda 

konkrit dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik 

seperti menayangkan video dengan gambar yang 

menarik serta suara yang jelas, menggunakan media 

menda onkrit yang mudah dipahami dan dijangkau 

peserta didik karena berkaitan dengan kehidupan peserta 

didik sehari-hari dapat merangsang minat serta aktivitas 

peserta didik dalam belajar  sehingga suasana belajar 

menjadi seru dan menyenangkan serta peserta didik 

menikmati setiap proses pembelajaran. 

 

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil penilaian siswa. Dari 

jumlah siswa keseluruhan yaitu 13 orang, 12 orang yang 

hadir dalam kegiatan pembelajaran terdapat 11 orang yang 

dikatakan tuntas karena mencapai KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 68 dan 1 orang yang tidak tuntas ditambah 

dengan 1 orang tidak hadir sehingga jumlah siswa yang tidak 

tuntas dalam kegiatan pembelajaran ini ada 2 orang. Dan 

akan dilakukan remidial dengan melaukan bimbingan 

perorangan. Dari hasil analisis tersebut diperoleh persentasi 

ketuntasan mencapai 84,6%. Dengan nilai tertinggi siswa 

adalah 100 dan nilai terendah adalah 60. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut kemampuan siswa dalam hal numerasi 

(Bilangan pecahan) dengan menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning berbantuan media audio visual 

dapat disimpulkan berhasil karena nilai ketuntasan klasikal 

mencapai 84, 6%  artinya ada peningkatan hasil belajar 

karena sebulumnya siswa yang mencapai KKM hanya 65 % 

dari jumlah siswa keseluruhan 

(Data hasil perolehan nilai siswa serta analisis hasil 

terlampir) 
 
Respon orang lain terkait strategi  yang saya 
dilakukan adalah : 

1. Respon kepala sekolah. Kepala sekoklah 
memberikan apresiasi serta berharap untuk 
dapat diimbaskan kepada rekan guru lain. 

2. Respon peserta didik. Peserta didik sangat 
antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. 
Respon peserta didik juga terlihat pada saat 
berdiskusi dan berpartisipasi dalam kelompok 

3. Respon rekan sejawat. Mereka ingin mencoba 
menerapkan model PBL dan belajar 
memanfaakan media Audio visual misalnya 
dengan membuat PPT interktif. 

 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran guru 

melakukan kegiatan refleksi guna mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang telah  dilakukan 

untuk diperbaiki atau dipertahankan guna mencapai tujuan 

yang diharapkan yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta 



didik yang masih rendah dengan melakukan tiga kegiatan 

refleksi yaitu : 

1. Mengisi jurnal refleksi (Terlampir) 

2. Lembar observasi pembelajaran (Terlampir) 

3. Melakukan wawancara dengan siswa (Terlampir) 

 
Dari rangkaian proses yang saya lakukan saya 

memperoleh pembelajaran bahwa seyogyanya guru 
harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model 
dan media untuk membuat proses pembelajaran lebih 
menarik, dalam memilih metode dan media 
pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan 
peserta didik serta kesesuaian dengan materi yang 
diajarkan. 
Setelah melakukan kegiatan ini saya juga memperoleh 
pengetahuan terkait penerapan model pembelajaran 

serta memilih media pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi 
pelajaranpembuatan PPT interaktif, membuat LKPD 
dengan memanfaatkan aplikasi canva yang akan saya 
imbaskan kepada rekan sejawat. 
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses 
pembelajaran inovatif dapat tercipta dengan model 
dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai 
dengan karakteristik materi dan sesuai kebutuhan 
siswa.  

 

 Lampiran-lampiran:  

1. Media Audio visual 

a. Video tentang bilangan pecahan : https://youtu.be/fyLs4-d9_TU  

b. Powerpoint: 

https://www.canva.com/design/DAFUpPXNSOg/_sZzXqM9Lk2e9rqtCny05w/vie

w?utm_content=DAFUpPXNSOg&utm_campaign=designshare&utm_medium=li

nk&utm_source=publishsharelink 

2. Lampiran proses 

 Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fyLs4-d9_TU
https://www.canva.com/design/DAFUpPXNSOg/_sZzXqM9Lk2e9rqtCny05w/view?utm_content=DAFUpPXNSOg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFUpPXNSOg/_sZzXqM9Lk2e9rqtCny05w/view?utm_content=DAFUpPXNSOg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFUpPXNSOg/_sZzXqM9Lk2e9rqtCny05w/view?utm_content=DAFUpPXNSOg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 Kegiatan inti 

a. Orientasi siswa pada masalah 

 

 

 

 

 

 

b. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

 

 

 

 

c. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

 

 

 

d. Mengmbangkan dan menyajikan hasil keja kelompok 

 

 

 

 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 

 

 

 

 

 

 



 Melakukan evaluasi individu 

 

 

 

 

 Contoh hasil pekerjan siswa : 

LKPD Kerja Kelompok 

 

 

 

 

Evaluasi Individu 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Refleksi 

 

 



DAFTAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 30 Woja 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Bilangan Pecahan 

KKM   : 68 

 

 

No 

 

Nama 
Uraian  

Skor 

Nilai 
 

Tuntas 

Tdk 

Tuntas 

 

Ket 1 2 3 

1 Ikhwanul Muslimin 3 2 2 7 70 √  2 siswa tidak 
tuntas 

2 Rendi Albiasyah 3 3 3 9 90 √  

3 Cantika Aira Ameliya 3 3 2 8 80 √  

4 M.Zidan 3 3 2 8 80 √  

5 Zunaidin 3 3 4 10 100 √  

6 Maudi Ayunda 3 3 3 9 90 √  

7 Nursahidah 3 3 2 9 80 √  

8 Zumliadin Ramadhan - - - - -   Tidak hadir 

9 Nurul Mutmainnah 3 3 4 9 100 √  

10 Khumairatun Nafiah 3 3 4 10 100 √  

11 Natisa 3 3 4 10 100 √  

12 Saniatul Wahdah 3 3 3 90 90 √  

13 Nuranim 3 2 1 60 60       √ 

 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
x 100 

 

Mengetahui,  

Guru Kelas IV 

 

 

Ivan Nihayati, S.Pd 

Nip.198709252022212018 

 



 

HASIL ANALISIS 

 

A. Ketuntasan Belajar 

1. Perorangan  

a. Banyak siswa yang mengikuti penilaian   =  13  orang 

b. Banyak siswa yang telah tuntas belajar  =   2 orang 

2. Persentase siswa yang telah tuntas belajar  =    84,61 % 

3. Klasikal        =   tidak 

 

B. Kesimpulan  

1. Perlu perbaikan secara klasikal (soal nomor)   

 

Tidak ada perbaikan secara klasikal dalam pembelajaran pertmuan ini karena 

dari 12 siswa yang ikut dalam proses pembelajaran 11 memiliki nilai lebih dari 

KKM  jadi 11 orang siswa tersebut diktakan tuntas dalam materi bilangan 

pecahan dan boleh melanjutkan pada materi berikutnya 

 

2. Perlu perbaikan secara individu (Nama siswa) ,  

1. Nuranim akan akan dilakukan perbaikan / remidial terutama pada soal no 3 

2. Zumliadin Ramadhan  

 

 

 

 

            

            Woja,  12 Januari 2023 

                              Guru Mata pelajaran 

 

 

 

 

                     Ivan Nihayati, S.Pd 

                               Nip :198709252022212018



JURNAL REFLEKSI 

 

IDENTITAS 

Nama Guru    : Ivan Nihayati 

Nama Sekolah    : SDN 30 Woja 

Bidang Studi/Muatan Pembel  : Matematika / Bilangan Pecahan 

Model/Media Pembelajaran  : Problem Based Learning/Audio Visual/Benda konkrit 

Hari, tanggal Pembelajaran  : Rabu, 11 Januari 2023 
 

DESKRIPSI 

1. Kelebihan-kelebihan pembelajaran. 

Pembelajaran dengan menerapkan model PBL berbantuan media Audio Visual dan benbenda 

konkrit sangat memabantu memotivasi siswa untuk belajar, pada awal pembelajaran 

menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu profil pelajar pancasila dengan memanfaatkan media 

Audio Visual. 

Di kegiatan pembelajaran juga menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan 

PPT yang mudah dipahami siswa serta  menampilkan video yang berisi masalah untuk siswa 

analisis, benda konkrit yang dapat siswa  jangkau dan juga LKPD yang dapat membuat siswa 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

 

 

2. Kekurangan-kekurangan pembelajaran. 

Peserta didik masih terlihat kaku dan malu saat mempersentasikan hasil diskusi kelompok 

didepan kelas 

 

 

3. Rencana tindakan untuk mempertahankan kelebihan pembelajaran. 

Guru akan terus memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung yang ada sesuai dengan 

karakteristik materi pelajaran terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan siswa 

sehari-hari. 

 

 

4. Rencana Tindakan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran. 

Guru akan membimbing siswa terutama dalam kecapan berbicara di depan umum 

 

 

5. Kesesuaian model/metode pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Sangat sesuai karena siswa mampu memahami materi dengan baik 

 

 

6. Praktek baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran. 

Pembelajaran ini sangat disenangi siswa terutama penggunaan media konkrit yang 

digunakan mudah diperoleh dan harga yang relatif murah 

 

 

 

 

 

Guru Kelas 

 

 

 

 

Ivan Nihayati, S.Pd 

Nip.198709252022212018 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

IDENTITAS 

Nama Guru    : Ivan Nihayati,S.Pd 

Nama Sekolah    : SDN 30 Woja 

Bidang Studi/Muatan Pembel  : Matematika/Bilangan Pecahan 

Model/Metode Pembelajaran  : Problem Based Learning/Audio Visual dan benda konkrit 

Hari, tanggal Pembelajaran  : Rabu, 11 Januari 2023 

 

 

PETUNJUK 

Berilah tanda centang pada masing-masing descriptor kegiatan pembelajaran berikut sesuai 

denga kenyataan yang terjadi. 

 

 

No 

 

Uraian Kegiatan 

Keterlaksanaan 

Maksima

l 

Kurang 

Maksim

al 

Tidak 

Maksim

al 

1. Kegiatan pendahuluan: apersepsi, penguatan 

karakter atau pesan moral, dan kontektualitas 

 

√ 

  

2. Kegiatan Inti:  √   

2a. Orientasi siswa pada masalah √   

2b. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar √   

2c. Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok 

√   

2d. Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja 

kelompok 

√   

2e. Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

√   

2f. Penggunaan media pembelajaran √   

3. Kegiatan Penutup: simpulan, evaluasi, 

refleksi, dan tindak lanjut pembelajaran 

√   

 Dst.    

 

Catatan tambahan (dapat berupa kelebihan dan kekurangan pembelajaran). 

Pembelajaran yang dilakukan sangat menarik dan inovatif, guru membantu siswa 

dengan baik sehingga siswa antusia dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Penggunan 

media pembelajaran juga sangat mnarik sehingga memudahkan siswa memahami materi 

 

 

 

Observer, 

 

 

 

 

 

Dewi Ayu Mulianti, S.Pd 

Nip.199112202015032002 



PENILAIAN PEMBELAJARAN MELALUI WAWANCARA 

 

IDENTITAS 

Nama Guru    : Ivan Nihayati, S.Pd 

Nama Sekolah    : SDN 30 Woja 

Bidang Studi/Muatan Pembel  : Matematika/Bilangan Pecahan 

Model/Media Pembelajaran  : Problem Based Learning/Audio Visual/Benda Konkrit 

Hari, tanggal Pembelajaran  : Rabu, 11 Januari 2023 

 

 

 

PETUNJUK WAWANCARA 

Wawancara dilakukan selama dan atau setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Wawancara 

dilakukan dengan pola wawancara terbuka. 
 

PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? 

 

Pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan 

 

 

2. Bagaimana pendapat kalian mengenai model, /cara yang ibu gunakan hari ini? 

Menyenangkan, karena bisa menonton video,bisa bernyanyi dengan iringan musik, bisa 

makan-makan, berdiskusi dalam kelompok, melakukan sesuatu secara bersama seperti saat 

memotong kue dan membagi kue, saat menggambar dan menempel kertas berwarna  

kemudian kami menyampaikan hasil kerja kami dll. 

Mendukung pencapaian kompetensi/ apakah kalian mudah dalam memahami materi hari ini? 

: iya karena kami melakukan kegiatan sendiri/ ikutterlibat dalam kegiatan belajar  

 

3. Bagaimana pendapat kalian mengenai media/alat dan bahan yang ibu gunakan hari ini? 

Kemenarikan: iya sangat menarik ada gambar-gambar yang menarik, ada video dengan 

gambar yang menarik dan juga suara yang  jelas, ada roti, kertas berwarna 

Mendukung pencapaian kompetensi/apakah kalian mudah dalam memahami materi?: iya 

 

4. Apa saran kalian untuk pembelajaran kita berikutnya? 

 

Semoga bisa selalu belajar seperti ini 

 

 

 

Guru Kelas 

 

 

 
 

Ivan Nihayati, S.Pd 

Nip.198709252022212018 
 

 


