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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.  
 

1. Kondisi yang menjadi latar belakang 
Dalam melaksanakan pembelajaran harus 
dilaksanakan dalam suasana yang kondusif dalam 
arti kegiatan pembelajaran haruslah bersifat aktif, 
efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. 
Untuk menciptakan suasana belajar yang 
kondusif, salah satu peran guru  yang sangat 
penting adalah memilih model dan media yang 
tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 
dengan optimal. Seorang guru juga harus mampu 
membuat pembelajaran lebih menarik dan 
bervariasi sehingga siswa aktif dan tidak bosan 
ketika di dalam pembelajaran. 
Indra (2017:33) menyatakan bahwa minat belajar 
peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 
merupakan sesuatu yang penting dalam 
kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik 
yang mempunyai minat belajar tinggi dalam proses 
pembelajaran dapat menunjang hasil belajar 
semakin baik, begitupun sebaliknya minat belajar 

peserta didik yang rendah maka kualitas 
pembelajaran akan menurun dan akan 
berpengaruh pada hasil belajar peserta didik. 
Larlen (2012:56) berpendapat bahwa peserta didik 
yang memiliki minat belajar yang rendah bisa 
dikenali dari tingkah laku sebagai berikut: Tidak 
fokus dalam belajar dan tidak sungguh-sungguh 
dalam belajar, cepat bosan dalam belajar, malas-
malasan dalam belajar, berusaha menghindar dari 
kegiatan-kegiatan belajar, sering mengobrol 
dengan temannya, dan tertidur dikelas. 
Dalam proses mengajar guru harus mempunyai 
keahlian dalam menggunakan berbagai macam 

pendekatan, media dan model pembelajaran yang 
digunakan dalam proses mengajarnya, sehingga 
mampu membuat aktivitas belajar menjadi lebih 
aktif sehingga berpengaruh positif pada motivasi 
belajar.  



Dengan menerapkan model pembelajaran Problem 
Based Learning  (PBL) menurut Kamilah (2019:71) 
dan Barrow dalam Huda (2003:271) memberikan 
dampak dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena 
melibatkan siswa sebagai pemeran utama 
dalam proses pembelajaran 

2. Mampu meningkatkan kepekaan siswa dalam 
melihat permasalahan dan merumuskannya 
pada sebuah materi pelajaran 

3. Fokus pembelajaran pada siswa bukan kepada 
pengajaran guru 

4. Hasil belajar siswa semakin meningkat 
2. Praktik ini penting untuk dibagikan 

Praktik baik ini penting untuk dibagikan karena 
permasalahan ini masih banyak ditemukan 
dilapangan, terutama pembelajaran pasca 

penutupan sekolah sebagai dampak peyebaran 
covid-19. Sehingga dengan praktik baik 
pembelajaran ini diharapkan selain memotivasi 
diri saya sendiri dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran juga diharapkan dapat 
menginspirasi serta dapat dijadikan referensi bagi 
guru lain. Penggunaan model pembelajaran yang 
lebih bervariasi sehingga peserta didik lebih fokus 
dan aktif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 
sesuai apa yang direncanakan. 

3. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik 
ini adalah : 
1) Sebagai motivator dan fasilitator siswa dalam 

bentuk pelayanan guna memberikan 
kemudahan terhadap siswa pada kegiatan 
pembelajaran. 

2) menciptakan proses pembelajaran yang 
berpusat pada peserta didik dengan kreatif, 
inovatif, menarik, dan menyenangkan 

menggunakan metode, media dan model model 
pembelajaran yang tepat sehingga tujuan dan 
hasil pembelajaran siswa dapat tercapai secara 
optimal 

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

Dari hasil kajian literatur dan wawancara penyebab 
masalah kurangnya minat belajar siswa pada materi 
teks cerita inspiratif adalah sebagai berikut :  
1. Siswa terlihat pasif (tidak aktif) dalam mengikuti 

proses pembelajaran 
2. Siswa tidak fokus dalam mengikuti  pembelajaran 

sehingga membuat siswa tidak bersemangat dan 
mudah mengantuk. 

3. Daya serap peserta didik terhadap materi rendah. 

Dari penyebab diatas beberapa tantangan yang 
dihadapi guru adalah :  

1. Pemilihan model pembelajaran belum inovatif 
dan belum sesuai dengan karakteristik siswa.  



2. Penggunaan media pembelajaran belum 
inovatif dan bervariasi. 

3. Kegiatan pembelajaran masih berpusat kepada 
guru 

Tantangan-tantangan itu yang menyebabkan seorang 
guru harus melewatinya dengan berbagai cara 
seperti: 
1. Menerapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL). 
2. Pemilihan media pembelajaran yang lebih inovatif 

dan bervariasi 
3. Menerapkan pendekatan student centered 

(pembelajaran berpusat pada peserta didik) 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  
 

Langkah-langkah yang dilakukan guru untuk 
menghadapi tantangan tersebut adalah : 
1. Menerapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL). 
1) Strategi yang dilakukan guru dalam penerapan 

model pembelajaran inovatif adalah memahami 
karakteristik materi dan karakteristik siswa, 
kemudian guru memilih model Problem Based 
Learning (PBL) 

2) Proses penerapan model inovatif ini dimulai 
dengan guru mempelajari bagaimana langkah-
langkah atau sintaks dari model Problem Based 
Learning (PBL). Kemudian, guru mempelajari 
bagaimana aktivitas guru dan siswa pada setiap 
sintaks. Setelah itu, guru mulai menyusun 
perangkat model pembelajaran baik RPP, LKPD, 
Bahan ajar, dan media presentasi.  

3) Sumber daya yang diperlukan untuk 
melaksanakan model ini adalah pemahaman, 
kemampuan dan keterampilan guru terkait 
model pembelajaran PBL yang akan diterapkan, 
kemampuan guru dalam mendesain aktivitas 

kegiatan belajar setiap sintaks PBL serta 
kemampuan guru dalam menguasai materi 
pembelajaran. 

2. Pemilihan media pembelajaran yang lebih inovatif 
dan bervariasi 
1) Strategi yang digunakan guru dalam 

penggunaan media pembelajaran yang tepat 
dan bervariasi adalah memilih media 
pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai 
dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu, 
media pembelajaran dibuat dengan kreatif dan 
semenarik mungkin. Dalam proses 
pembelajaran ini guru menggunakan media 

power point untuK presentasi, Lembar kerja 
peserta didik (LKPD) agar proses pembelajaran 
menjadi terarah. 



2) Proses Penggunaan media pembelajaran yang 
tepat dan bervariasi dimulai dengan 
memetakan kebutuhan media yang akan 
digunakan. Selanjutnya, guru membuat media 

yang akan digunakan. Media yang akan 
digunakan dibuat semenarik mungkin terkait 
konten maupun tampilannya. 

3) Sumber daya yang diperlukan adalah 
keterampilan guru dalam menggunakan IT, 
serta kelengkapan sarana seperti laptop dan 
infokus. 

3. Menerapkan pendekatan student centered 
(pembelajaran berpusat pada siswa) dalam 
kegiatan pembelajaran. 
1) Strategi yang dapat digunakan guru untuk 

meningkatkan keaktifan siswa adalah dengan 
melakukan pembelajaran yang berpusat 

kepada siswa sehingga pembelajaran dapat 
berlangsung dengan menyenangkan dan tidak 
membosankan 

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai materi yang belum 
dipahami dan juga memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengerjakan tugas secara 
mandiri. 

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 langkah-langkah yang dilakukan :  
1. Penerapan model Problem Based Learning (PBL) 

dapat meningkatkan minat belajar siswa dan 
kualitas pembelajaran yang berpusat pada siswa, 
sehingga siswa lebih aktif dalam berinteraksi dan 
berkolaborasi dalam diskusi kelompok serta 
menumbuhkan keterampilan berfikir kritis  

2. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan 
bervariasi dapat menjadikan siswa lebih tertarik 
dan termotivasi dalam mengikuti proses 
pembelajaran.  

4. Menerapkan pendekatan student centered 
(pembelajaran berpusat pada siswa) dalam 
kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan 
keaktifan siswa sehingga pembelajaran 
berlangsung dengan menyenangkan dan tidak 
membosankan. 

Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini 
adalah siswa merasa bahwa pembelajaran dengan 
model PBL dan media pembelajaran yang bervariasi 
sangat menyenangkan dan membuat siswa aktif 
dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini terlihat 
selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung 
serta saat kegiatan refleksi diakhir pembelajaran. 
Faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran ini 
sangat ditentukan oleh kemampuan dan ketrampilan 
guru dalam menerapkan model Problem Based 



Learning (PBL) dan penggunaan media pembelajaran 
yang tepat dan bervariasi.  
Pembelajaran dari keseluruhan proses ini adalah 
sebagai seorang guru harus senantiasa melakukan 

perbaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. 
Selain itu, sangat penting dalam memahami 
kebutuhan dan kesiapan siswa sebelum memberikan 
pembelajaran di kelas. Harus berani dalam 
menerapkan hal baru dalam proses pembelajaran 
agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan 
menari sehingga minat belajar siswa akan bertambah 
dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

 


