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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.  

 

Kompetensi abad 21 menjadi fokus utama bagi peningkatan 

kapasitas sumberdaya manusia memasuki abad 21. 

Kompetensi ini menjadi pedoman untuk membentuk 

manusia yang memiliki kemampuan untuk bersaing di 

dunia kerja. Pembelajaran abad 21 menjadi cara untuk 

mewujudkan terpenuhinya kompetensi tersebut untuk 

menyelesaikan masalah. 

Kompetensi abad 21 adalah kumpulan keterampilan yang 

diperlukan pada perkembangan zaman. Adapun kompetensi 

yang dimaksud meliputi keterampilan berpikir kreatif 

(creative thinking), berpikir kritis dan pemecahan masalah 

(critical thinking and problem solving), berkomunikasi 

(communication), dan berkolaborasi (collaboration). 

Kompetensi 4C tersebut mulai ditanamkan baik dalam 

proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran Fisika 

di sekolah. 

Dalam rangka mencapai kompetensi tersebut, pembelajaran 

menekankan pada  Higher Order Thinking (HOTS) yaitu 

proses pembelajaran dengan melibatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik dapat ditanamkan 

melalui serangkaian aktivitas dari kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh peserta didik. Diperlukan strategi yang 

tepat dalam pelaksanaannya agar selama kegiatan 

pembelajaran peserta didik terlibat aktif (student centered) 

sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna.  

Namun pada praktik pembelajaran sebelumnya, guru masih 

mendominasi kegiatan pembelajaran. Metode yang 

digunakan yaitu metode ceramah dimana guru 

menyampaikan informasi secara langsung terkait materi 

yang sedang dipelajari. Guru kurang memberi kesempatan 



kepada peserta didik untuk berpikir karena tidak 

mengaitkan konsep yang dipelajari dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hanya 

mengarah pada Low Order Thinking Skill (LOTS) sehingga 

kemampuan berpikit tiingkat tinggi/Higher Order Thinking 

Skill (HOTS)  peserta didik tidak terlatih. Dalam evaluasi 

pembelajarannya pun, guru jarang sekali memberikan soal-

soal HOTS. 

Akibatnya dala kegiatan pembelajaran sebelumnya peserta 

didik cenderung banyak diam selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung karena peserta didik hanya 

mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru 

terkait konsep yang dipelajari. Peserta didik tidak 

mendapatkan konsep berdasarkan pengalamannya sendiri 

sehingga kemampuan berpikir peserta didik tidak 

berkembang. Kondisi pembelajaran sebelumnya ini 

menyebabkanm kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik rendah. 

Adapun peran dan tanggung jawab guru dalam praktik 

pembelajaran adalah guru sebagai fasilitator yang 

bertanggungjawab untuk dan melaksanakan pembelajaran 

yang inovatif, dengan model, metode dan media 

pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai, salah satunya yaitu 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

 Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

 

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik diantaranya yaitu 

sebagai guru, saya merasa tertantang untuk mendesain 

pembelajaran yang inovatif, kreatif dan efektif. Penggunaan 

model dan metode pembelajaran yang tepat dapat 

meningkatkan aktivitas dan partisipasi peserta didik selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui kajian 

literatur, terdapat berbagai alternatif solusi model atau 

metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang 

tepat dan inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik 

dan karakteristik materi merupakan tantangan tersendiri 

untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik bagi 

peserta didik. 

Karakteristik peserta didik yang bervariasi juga merupakan 

tantangan bagi guru, dengan gaya belajar dan kemampuan 

awal peserta didik yang berbeda-beda, guru harus dapat 



memfasilitasi peserta didik agar tercipta pembelajaran yang 

menyeluruh yang dapat memfasilitasi semua peserta didik 

yang memiliki karakter yang berbeda, salah satunya adalah 

pembelajaran yang berdiferensiasi. 

Selain itu, fasilitas sekolah yang mumpuni untuk 

mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran saat ini, dapat digunakan dengan maksimal 

oleh guru. Seperti adanya chromebook yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembelajaran fisika dengan 

metode praktikum menggunakan virtual laboratorium. 

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik 

pembelajaran ini diantaranya adalah: 

1. Ibu Siti Mirah Saribanon, M.Sc. sebagai kepala sekolah 

SMAN 1 Jalancagak yang telah mengijinkan untuk 

mengikuti kegiatan praktik pembelajaran ini. 

2. Bapak Adeng Bustaman, S.Pd. dan Bapak Rustandi 

Envandriq sebagai koordinator IT dan staff IT SMAN 1 

Jalancagak yang turut membantu dalam penyediaan 

jaringan internet dan proses pengambilan video 

pembelajaran. 

3. Tim MGMP mata pelajaran Fisika SMAN 1 Jalancagak 

yang telah berkontribusi membantu pelaksanaan praktik 

pembelajaran dan memberi saran serta masukan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.   

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 untuk menghadapi 

tantangan diantaranya identifikasi masalah, eksplorasi 

penyebab masalah (kajian literatur), eksplorasi alternatif 

solusi, penentuan solusi, perencanaan aksi, pelaksanaan 

aksi, dan refleksi diri. 

Guru mengidentifikasi masalah dengan mengkategorikan 

jenis permasalahan terlebih dahulu seperti masalah 

pedagogik, literasi dan numerasi, kesulitan belajar siswa, 

materi terkait Higher Order Thinking Skill (HOTS), 

pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif 

berdasarkan karakteristik materi dan peserta didik dan 

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya 

guru menganalisis ciri-ciri atau indikator, kemungkinan 

penyebab dan dampaknya apabila masalah dibiarkan. 

Masalah yang terpilih yaitu rendahnya kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya menganalisis 

ekslporasi penyebab masalah rendahnya kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik. Berdasarkan kajian 



literatur dan wawancara yang telah dilakukan, maka 

penyebab rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS yaitu peserta 

didik tidak dilatih untuk berpikir tingkat tinggi selama 

proses pembelajaran. Instrumen tes yang diberikan kepada 

peserta didik tidak bukan tipe soal HOTS tetapi tipe soal 

LOTS. Peserta didik tidak terbiasa menyelesaikan 

permasalahan soal HOTS. Berdasarkan kajian literatur, 

alternatif solusi yang digunakan untuk mengatasi 

permaslaahan rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik yaitu dengan menggunaan Problem Based 

Learning atau pembelajaran berbasisis maslaah untuk 

mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

Selain itu, pengembangan instrumen tes yang berisi soal-

soal HOTS juga dilakukan agar peserta didik terlatih untuk 

berpikir tingkat tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap eksplorasi alternatif 

solusi, maka aternatif solusi yaitu penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based 

Learning (PBL) berbantuan LKPD untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah 

kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk 

belajar.  PBL adalah suatu model pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik untuk memecahkan     suatu     

masalah     melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga 

peserta didik dapat    mempelajari    pengetahuan    yang 

berhubungan  dengan    masalah  tersebut. 

Pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based 

Learning (PBL) melibatkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada 

peserta didik, yang mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang 

diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. 

Dalam prosesnya, pembelajaran berbasis masalah memiliki 

langkah-langkah pembelajaran yang mengarahkan peserta 

didik pada pemecahan masalah yang bersifat autentik 

dengan tujuan supaya peserta didik dapat memperoleh serta 

menyusun pengetahuannya sendiri. Problem Based 

Learning atau pembelajaran berbasis masalah dilaksanakan 

dengan lima langkah kegiatan. Adapun tahapan 

pembelajaran atau sintaks pembelajaran berbasis masalah 



adalah sebagai berikut: 1) Memberi orientasi tentang 

permasalahan kepada peserta didik. 2) Mengorganisasi 

peserta didik untuk meneliti. 3) Membantu investigasi 

mandiri dan kelompok. 4) Mengembangkan dan 

mempresentasikan artefak. 5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Kelebihan dari model pembelajaran berbasis masalah atau 

Problem Based Learning (PBL) diantaranya: 

1. Peserta didik lebih memahami konsep yang diajarkan 

sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. 

2. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

memecahkan masalah, dan membantu meningkatkan 

ketrampilan berpikir peserta didik yang lebih tinggi. 

3. Pengetahuan tertanam berdasakan skema yang dimiliki 

peserta didik sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

4. Peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran, 

sebab masalah-masalah yang diselesaikan berkaitan 

dengan kehidupan nyata. 

5. Proses pembelajaran melalui model Problem Based 

Learning dapat membiasakan para peserta didik untuk 

menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil, 

sehingga apabila menghadapi permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik sudah mempunyai 

kemampuan untuk menyelesaikannya. 

6. Dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka 

untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

Adapun kelemahan dari model pembelajaran berbasis 

masalah atau Problem Based Learning (PBL): 

1. Menentukan masalah yang tingkat kesulitanya sesuai 

dengan tingkat berpikir peserta didik, serta pengetahuan 

dan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa sangat 

memerlukan ketrampilan dan kemampuan guru. 

2. Pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu 

yang cukup lama. 

3. Mengubah kebiasaan peserta didik dari belajar dengan 

mendengarkan dan menerima informasi dari guru 

menjadi belajar dengan banyak berpikir untuk 

memecahkan masalah merupakan kesulitan tersendiri 

bagi peserta didik. 

Beberapa yang terlibat selama aksi atau praktik 

pembelajaran dalam upaya untuk meningkatkan penguasaan 

konsep peserta didik diantaranya adalah saya sendiri 



sebagai guru yang melaksanakan aksi, Dosen pembimbing 

dan guru pamong yang membimbing dan mengarahkan 

serta memberi masukan kepada saya untuk melaksanakan 

aksi. Serta rekan sejawat dari MGMP mata pelajaran Fisika 

di sekolah sebagai kameraman dan pemberi saran serta 

masukan. 

Adapun sumber daya yang digunakan yaitu jaringan 

internet, jurnal penelitian dan buku sumber untuk 

mendukung terciptanya desain dan media pembelajaran 

yang digunakan selama aksi. Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) berbasis Problem Based Learning digunakan 

sebagai lembar kegiatan yang dijadikan bahan ajar yang 

isinya mencakup komponen-komponen pembelajaran 

berbasis masalah dan menerapkannya dalam serangkaian 

kegiatan belajar dalam LKPD. LKPD berbasis Problem 

Based Learning memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran 

untuk menemukan dan memahami konsep-konsep yang 

dipelajari. LKPD berbasis masalah diharapkan dapat 

meningkatkan penguasaan konsep 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 

pembelajaran dari keseluruhan 

proses tersebut  

 

Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah 

dilakukan yaitu hasil yang dirasakan sangat positif. Hal ini 

dapat dilihat dari pemilihan model pembelajaran inovatif 

yaitu pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based 

Learning (PBL) dengan aktivitas pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik sangat membantu dalam 

meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, 

sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik yang juga meningkat.  

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah terbukti 

efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi 

yang menunjukkan bahwa peserta didik dapat 

menyelesaikan soal dengan baik Selama kegiatan 

pembelajaran peserta didik dilatih untuk berpikir, 

menganalisis, dan mengevaluasi proses berpikir melalui 

serangkaian kegiatan pembelajaran mulai dari orientasi 

masalah sampai pada pemecahan masalah. 

Sebagian besar respon peserta didik terhadap kegiatan 

pembelajaran ini adalah sangat senang jika pembelajaran 

fisika yang dilakukan di kelas menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based 

Learning dengan metode eksperimen. Hal ini terlihat dari 



hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh peserta 

didik. Rata-rata 75,86% peserta didik menyatakan sangat 

senang dan 24,14 % menyatakan senang setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah atau Problem Based Learning (PBL). 

Faktor keberhasilan pembelajaran ini terasa pada tahap 

orientasi pada masalah, kemampuan berpikir peserta didik 

sudah mulai dilatih untuk berpikir sampai pada tahap 

menganalisis pemecahan masalah, kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik terwujud. Faktor 

Ketidakberhasilan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik erat kaitannya dengan berpikir pada ranah 

kognitif. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang terukur 

hanya sampai pada tingkat menganalisis (C4) belum sampai 

pada tingkat yang paling tinggi yaitu mencipta (C6) 

Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah 

dilaksanakan guru, pembelajaran yang bisa diambil adalah 

guru harus lebih kreatif dan inovatif agar pembelajaran 

lebih menantang dan menyenangkan sehingga dapat 

mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran yang 

nantinya berdampak pada peningkatan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

 

 


