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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.  

 

Latar belakang dari praktik pembelajaran ini adalah peserta didik 

kelas VIII-8 belum mampu menelaah unsur-unsur teks eksposisi dan 

menyimpulkan isi teks eksposisi secara tepat. Hal ini tampak pada 

kemampuan dasar peserta didik dalam pemahaman terhadap materi 

yang masih rendah.  

Masalah lain dalam proses pembelajaran selama ini yaitu : peserta 

didik kurang dilibatkan untuk belajar bersama kelompok, media 

yang kurang menarik karena selama ini proses pembelajaran hanya 

berfokus pada buku paket, kurang memanfaatkan TPACK dalam 

pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang berpusat kepada 

peserta didik, peserta didik lebih banyak mendengar penjelasan dari 

guru. Selama ini juga proses pembelajaran masih berfokus  pada 

penguasaan pengetahuan kognitif masih rendah  yaitu: level C1 

(mengingat) dan level C2 (memahami) 

Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai 

peneliti yaitu meneliti tentang permasalahan yang terjadi selama 

proses belajar mengajar di kelas dan menyelesaikan masalah-

masalah khusus pembelajaran yang dihadapi. 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk 

mencapai tujuan 

tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

 

1. Peserta didik masih kurang aktif dalam kegiatan diskusi karena 

kegiatan diskusi cenderung didominasi oleh peserta didik yang 

lebih pandai dan pintar yang banyak menyelesaikan atau 

mengerjakan soal sebagai bahan diskusi 

2. Peserta didik belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil 

laporannya di depan kelas 

3. Peserta didik memiliki anggapan bahwa belajar menelaah unsur-



unsur teks eksposisi serta menyimpulkan isi sebuah bacaan  itu 

sulit sehingga membuat peserta didik kurang aktif dalam 

menerima pelajaran 

4. Penggunaan media pembelajaran belum inovatif sehingga 

keaktifan peserta didik saat pembelajaran belum maksimal, hal 

ini mengakibatkan pemahaman akan materi pembelajaran tidak 

terserab secara maksimal 

Warga sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini adalah peserta didik 

kelas VIII, pendidik (peneliti), tiga teman sejawat yang bertugas 

menjadi observer serta juru rekam video, dan kepala sekolah.  

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, solusi, dan strategi, yang dilakukan dan diperlukan: 

1. Peserta didik masih kurang aktif dalam kegiatan diskusi 

karena kegiatan diskusi cenderung didominasi oleh peserta 

didik yang lebih pandai dan pintar yang banyak 

menyelesaikan atau mengerjakan soal sebagai bahan diskusi 

Saya lebih aktif dan intens dalam memberikan pendampingan 

kepada peserta didik di masing-masing kelompok, terutama pada 

peserta didik yang masih pasif dalam kegiatan diskusi. Hal ini 

tercermin pada kegiatan di sintak 3, pada saat peserta didik 

melakukan pengumpulan data guru melakukan pembimbingan 

kepada peserta didik baik dalam kelompok juga memotivasi 

secara individu 

 

2. Peserta didik belum percaya diri untuk mempresentasikan 

hasil laporannya di depan kelas 

Saya membimbing kegiatan presentasi dengan mendampingi 

serta memberikan contoh kepada peserta didik baik individu 

maupun kelompok bagaimana cara mempresentasikan hasil 

laporan kelompok dan tetap memberikan semangat serta 

apresiasi kepada peserta didik atau kelompok yang sudah tampil. 

(Sesuai sintaks 4 dan 5) 

 

3. Peserta didik memiliki anggapan bahwa belajar menelaah 

unsur-unsur teks eksposisi serta menyimpulkan isi sebuah 

bacaan  itu sulit sehingga membuat peserta didik kurang 

aktif dalam menerima pelajaran 

Pada kegiatan pendahuluan pembelajaran saya memberikan 

motivasi dan apersepsi yang bisa membuat peserta didik lebih 

bersemangat dalam belajar teks eksposisi. 

Langkah-langkah yang lain juga diambil antara lain: 

1. Model pembelajaran yang digunakan 



Pada materi teks eksposisi, model pembelajaran yang 

digunakan adalah Discovery learning. Model 

pembelajaran Discovery Learning terdiri dari 6 sintaks 

pembelajaran yaitu: 

Sintaks 1: Stimulation (Stimulasi atau Pemberian 

Rangsangan) 

Sintaks 2: Problem Statement (Pernyataan atau Identifikasi 

Masalah) 

Sintaks 3: Data Collection (Pengumpulan Data) 

Sintaks 4: Processing (Pengolahan Data) 

Sintaks 5: Verification (Pembuktian) 

Sintak 6: Generalitation (Menyimpulkan) 

Dari model pembelajaran yang dipilih dari mulai tahap satu 

sampai tahap akhir yang dituangkan dalam kegiatan 

pembuka, inti dan penutup. 

2. Bahan ajar dan media 

Saya menggunakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

untuk mengukur ketercapaian belajar peserta didik dan saya 

juga menggunaakan video tentang teks eksposisi yang 

ditampilkan lewat LCD proyektor, dengan berbantuan 

salindia dan aplikasi power director secara konkrit 

dikolaborasikan dengan berbasis TPACK sehingga siswa 

lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Selain 

penggunaan LKPD sebagai bahan penugasan untuk 

berdiskusi, saya juga memberikan tes akhir berupa soal 

pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman siswa terkait 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

 

4. Penggunaan media pembelajaran belum inovatif sehingga 

keaktifan peserta didik saat pembelajaran belum maksimal, 

hal ini mengakibatkan pemahaman akan materi 

pembelajaran tidak terserab secara maksimal 

Selama ini proses pembelajaran hanya terpusat pada guru dan 

penggunaan buku paket siswa, sehingga peserta didik 

kukurangan sumber informasi tambahan, proses kreatif dan 

keaktifan peserta didik kurang maksimal  serta materi tidak 

terserap maksimal, karena itu jalannya pembelajaran terasa 

monoton. Untuk itu dalam siklus 1 kali ini saya menggunakan 

media pembelajaran LCD Proyektor dalam menyampaian 

materi, LCD Proyektor juga digunakan untuk menayangkan 

video yang berkaitan tentang materi teks eksposisi, juga saya 

menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan gambar-



gambar guna memberikan contoh atau memberikan rangsangan 

kepada peserta didik. Hal ini sangat memberikan dampak bagi 

peserta didik, jalannya pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan bagi peserta didik dan keaktifan peserta didik 

selama proses pembelajaran semakin 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 penggunaan model pembelajaran Discovery  

Learning dapat membuat pemahaman peserta didik lebih baik dan 

peserta didik lebih termotivasi terhadap materi menelaah unsur-

unsur teks eksposisi dan membuat kesimpulan dari isi teks eksposisi 

kelas VIII-8 SMP Plus Al-Fatimah Bojonegoro. Peserta didik 

bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran, karena 

pada saat pembelajaran peserta didik di bagi menjadi beberapa 

kelompok serta per kelompok menyelesaikan tugas diskusi yang 

diberikan oleh pendidik. Hasil yang didapatkan selama proses 

pembelajaran sangat efektif karena pemilihan model dan media 

pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan 

langkah-langkah tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu 

teman sejawat dan kepala sekolah memberikan respon positif. 

Faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah 

dilakukan berhasil adalah dengan pemahaman peserta didik dalam 

belajar dan hasil belajar. Oleh karena itu, dengan model 

pembelajaran Discovery Learning yang dipadukan dengan diskusi 

kelompok, penayangan video dan gambar-bambar yang berkaitan 

dengan teks eksposisi dan media pembelajaran yang menarik, akan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik 

 
 

 

 

 


