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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 

 DAN TEAMS GAMES TOURNAMENT PADA MATA PELAJARAN KONSTRUKSI 

JALAN DAN JEMBATAN DENGAN METODE STARD  

(SITUASI, TANTANGAN, AKSI, REFLEKSI HASIL, DAN DAMPAK) 

 

Lokasi      : SMK N 2 Kebumen 

Lingkup Pendidikan     : Sekolah Menengah Kejuruan 

Tujuan yang ingin dicapai : Meningkatkan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran  

  Konstruksi Jalan dan Jembatan 

 

Kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 

1. Peserta didik tidak bisa menjawab pertanyaan guru dikarenakan kurang memperhatikan dan 

mendengarkan saat proses KBM berlangsung. 

2. Peserta didik malas mengikuti pembelajaran karena masih terbawa suasana pandemi covid 19 

dimana pembelajaran dilakukan secara daring tanpa bertatap muka secara langsung. 

3. Peserta didik belum bisa mengungkapkan pendapat dalam kegiatan berdiskusi karna karakter 

dari peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan pendapat di depan umum, baik di depan 

teman maupun guru di kelas. 

 

Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan: 

Karena banyak guru yang mengalami permasalahan serupa seperti yang saya alami. Sehingga 

praktik ini diharapkan selain dapat memotivasi diri juga bisa menjadi referensi atau inspirasi baru 

bagi rekan guru lainnya. 

 

Peran dan tanggung jawab saya dalam proses pembelajaran ini: 

Saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara 

efektif dengan menyusun RPP, menggunakan media dan model pembelajaran yang inovatif sesuai 

karakteristik peserta didik, mengevaluasi pembelajaran serta melakukan refleksi pembelajaran di 

setiap pertemuan KBM. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan hasil belajar peserta didik 

dapat memenuhi KKM. 
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Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala 

sekolah dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi adalah: 
 

Tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran: 

1. Beberapa siswa belum memahami langkah-langkah menggunakan aplikasi CANVA. 

2. Siswa masih kesulitan dalam menganalisa 18 seksi pekerjaan beton pada spesifikasi jembatan.  

3. Siswa kurang percaya diri dalam melakukan presentasi di depan kelas. 

4. Kekurangan waktu untuk menyelesaikan games tornament dalam satu pertemuan.  

5. Hasil belajar peserta didik 30% masih di bawah KKM. 

 

Siapa saja yang terlibat dalam proses pembelajaran: 

1. Saya sendiri sebagai Guru DPIB 

2. Peserta didik kelas XI DPIB 2 

3. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab 

 

Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut: 

1. Berkaitan dengan penggunaan media 

Guru harus kreatif dalam memilih media  yang baik dan tepat. Guru dapat menggunakan 

media pembelajaran berbasis TPACK (Technological Pedagogical Content Knowlage) 

berupa aplikasi CANVA, sehingga mampu memberikan pemahaman mengenai penggunaan 

aplikasi CANVA kepada peserta didik supaya mereka dapat membuat media presentasi yang 

menarik serta mudah dipahami. 

2. Berkaitan dengan keaktifan peserta didik 

Peserta didik masih terbawa suasana pandemi covid 19 dimana pembelajaran dilakukan 

secara daring tanpa bertatap muka secara langsung. Dimana pada saat PJJ dapat dilaksanakan 

dengan waktu yang fleksibel sedangkan PTM peserta didik dituntut untuk belajar dengan 

durasi waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan sehingga menjadikan suasana belajar lebih 

menjenuhkan. Untuk mengatasi masa adaptasi tersebut, dalam KBM dibuat suasana yang 

menyenangkan asik dan inovatif yaitu dengan mengadakan teams games tournament. 

Dimana guru membuat bagan tournament serta membuat 35 soal untuk 7 sesi tournament. 

Jumlah soal dan sesi tersebut ditentukan karena ketersediaan durasi waktu pembelajaran yang 

terbatas sehingga tournament dapat selesai dalam 1 pertemuan. 
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3. Berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran 

Guru melakukan pemetaan untuk mengetahui kesiapan, minat dan karakter peserta didik 

sehingga dapat ditentukan tindakan tepat yang membuat peserta didik mampu 

memaksimalkan kemampuannya dalam belajar. 

4. Berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran 

Dalam hal ini guru menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) yang terdiri dari 5 sintak yaitu: 

a. Mengorientasikan peserta didik dalam masalah 

b. Mengorganisasikan peserta didik 

c. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Penggunaan model pembelajaran PBL ini peserta didik dapat menganalisa 18 seksi pekerjaan 

beton pada spesifikasi jembatan dan peserta didik terlatih dalam berbicara di depan umum 

sehingga dapat percaya diri saat presentasi. 

5. Berkaitan dengan penilaian 

Guru harus melakukan penilaian secara keseluruhan baik dari ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang dituangkan dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi soal, 

indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian yang dituangkan pada LKPD. 

6. Berkaitan dengan suasana kelas atau laboratorium 

Guru dapat mendesain ruang laboratorium dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapihan, 

keindahan, serta posisi tempat duduk, sehingga peserta didik dapat merasa aman dan nyaman 

saat belajar. 

 

Dampak dari pelaksanaan aksi 

1. Dampak dari adanya kegiatan teams games tournament pada mapel Konstruksi Jalan dan 

Jembatan adalah peserta didik jadi lebih aktif dalam pembelajaran. Sebelum mengikuti 

games peserta didik belajar terlebih dahulu supaya dapat memenangkan turnamen tersebut. 

Karena apabila kalah dalam turnamen tersebut, peserta didik akan mendapatkan hukuman 

berupa tugas membuat gambar 3D potongan jalan dan membuat vidio bagian-bagian jalan. 

2. Dampak dari penggunaan media berbasis TPACK yaitu peserta didik dapat membuat media 
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presentasi menggunakan aplikasi maupun website CANVA yang diimplementasikan dalam 

bentuk  media presentasi yang ditayangkan saat presentasi, secara umum dapat dikatakan 

efektif dan sudah dapat membuat peserta didik lebih semangat sehingga tidak mudah bosan 

dalam mengikuti proses pembelajaran terutama saat berdiskusi. Di akhir pembelajaran guru 

dan peserta didik melakukan refleksi serta tanya jawab kemudian diakhiri dengan 

mengerjakan soal evaluasi pada LKPD yang harus diselesaikan    oleh    peserta didik,    dari    

hasil    evaluasi tersebut    diperoleh    hasil    peserta    didik    yang mendapatkan nilai 

melampaui KKM sebanyak 31 peserta didik atau sebesar 86% dari keseluruhan jumlah 

peserta. 

3. Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning membuat peserta didik lebih 

termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang 

selama ini sering digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang 

meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan model PBL. 

 

Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan strategi tersebut respon dari 

lingkungan sekitar yaitu peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah dan guru pamong 

memberikan respon positif, diantaranya: 

1. Kegiatan pembelajaran secara keseluruhan sudah sinkron antara RPP dengan kegiatan  

pembelajaran yang dilaksanakan. 

2. Penyajian materi sudah baik dan suara juga bagus.  

3. Ice breaking dibutuhkan agar peserta didik fresh kembali dan lebih fokus dalam pembelajaran. 

 

Pembelajaran penting apa (Lesson Learned) yang didapatkan dalam proses kegiatan yang 

sudah dilakukan: 

1. Dari kegiatan ini ternyata saya dapat mendesain pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran inovatif dan membuat media berbasis TPACK.  

2. Begitu besarnya dampak dari penggunaan model pembelajaran inovatif serta penggunaan 

media berbasis TPACK dalam kegiatan pembelajaran, hal itu dibuktikan dengan menggunakan 

model dan media tersebut aktivitas pembelajaran terasa lebih menyenangkan serta dapat 

meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kegiatan 

pembelajaran yang diberikan. Guru juga menyampaikan materi pembelajaran lebih mudah 

dibandingkan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DAN TEAMS GAMES TOURNAMENT PADA MATA 

PELAJARAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DENGAN METODE STARD (SITUASI, TANTANGAN, AKSI, REFLEKSI 

HASIL, DAN DAMPAK) │22 JULI 2022 

 

4 



 

 

 

 

  

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DAN TEAMS GAMES TOURNAMENT PADA MATA 

PELAJARAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DENGAN METODE STARD (SITUASI, TANTANGAN, AKSI, REFLEKSI 

HASIL, DAN DAMPAK) │22 JULI 2022 

 

5 

Penyampaian materi 

Hasil diskusi kelompok dalam 

media presentasi CANVA 

Bagan Teams Games 

Tournament 

Kegiatan Teams Games 

Tournament 

Presentasi Hasil 

Diskusi Kelompok 


