




Karakteristik 
PBL

Masalah kompleks dan 
bersifat open ended

Siswa berkerja secara 
kolaboratif di grup untuk 

mengetasi masalah

Siswa menggunakan 
sumber, termasuk teknologi 
untuk bekerja bersama dan 

mengatasi masalah

Masalah-masalah biasanya 
merupakan real life problem

siswa untuk mengatasi 
masalah itu akan 

membelajarkan siswa untuk 
belajar tentang kegagalan

Siswa diberi waktu 
bersenang-senang dan 

memberikan waktu untuk 
bekerja sama sehingga 
akan meningkatkan dan 

mempersiapkan 
keterampilan abad 21 



















Langkah-Lan
gkah yang 
dilakukan 
oleh Guru 

Analisis KD yang sesuai

Membuat rancangan 
pelaksanaan pembelajaran 
yang sesuai dengan 
memasukkan real problem



KD



Sintaks Problem Based Learning

Orientasi Siswa 
Pada Masalah Perhatikan 

gambar/video/artikel berikut 
ini!

Menurut kalian apakah yang 
terjadi dengan 
gambar/video/arttikel 
tersebut? 



Orientasi peserta didik pada masalah

Apabila 
memungkinkan 
AR masker yang 
terdapat virus 
Covid-19



Orientasi peserta didik pada masalah



Bisa dikaitkan dengan AR 
sistem peredaran darah dan 
jantung



Sintaks Problem Based Learning

Mengorganisa
si peserta 
didik 

Mengorganisasi peserta didik untuk berkumpul 
Bersama teman kelompok dan memulai proses 
pemecahan masalah



Sintaks Problem Based Learning

Membimbin
g 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok

Memotivasi peserta didik untuk 
mengumpulkan informasi

Melaksanakan eksperimen 
untuk mendapatkan pemecahan 
masalah



Sintaks Problem Based 
Learning
Mengembangka
n dan 
menyajikan hasil 
karya

Merencanakan dan 
menyiapkan karya yang 
sesuai misal laporan, 
poster, LKPD



Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

• Setelah kalian mengamati dan membaca artikel  yang telah 
dibagikan oleh guru, kira-kira apa yang kalian pikirkan dan ingin 
lakukan mengenai limbah-limbah tersebut? Coba pikirkan, apa yang 
akan terjadi apabila limbah tersebut dibiarkan menumpuk begitu saja 
di lingkungan? Apa yang akan kalian lakukan untuk menangani 
limbah masker yang telah kalian temukan? 

1. Diskusikanlah akibat yang akan terjadi apabila terjadi penumpukan 
masker? 

2. Apabila limbah masker ditangani dengan cara dibakar, apakah 
proses pembakaran limbah merupakan salah satu pengelolaan 
limbah yang baik? Jelaskan jawaban kalian! Gunakan literature 
pendukung. 

3. Sebutkan gaya hidup yang mampu menyelamatkan 
lingkungan/bumi kita ini! 

4. Apabila limbah masker di daur ulang, kira-kira dapat menjadi 
produk apa saja? 



Secara sederhana pertanyaan memuat 
hal-hal berikut
• Kemukakan faktor penyebab timbulnya tindakan tersebut 
adalah... 

• Jelaskan dampak yang dapat timbul pada dari masalah yang 
sudah disampaikan!

• Kemukakan Langkah penanggulangan yang dapat dilakukan 
adalah ...



Sintaks Problem Based Learning

Menganalisa 
dan 
mengevalua
si proses 
pemecahan 
masalah 

Mengevaluasi materi 
yang telah dipelajari

Meminta kelompok 
presentasi hasil kerja


