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LK 3.1 Menyusun Best Practices 

 

Menyusun Cerita Praktik Baik (Best Practice)  Menggunakan Metode Star (Situasi, 

Tantangan, Aksi, Refleksi Hasil Dan Dampak) 

Terkait Pengalaman Mengatasi Permasalahan Siswa Dalam Pembelajaran 

 

Lokasi  SMA NEGERI 1 SIMPANG KANAN, Kec. Simpang 

Kanan, Kab. Rokan Hilir, Prop. Riau 

Lingkup Pendidikan  SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan motivasi  belajar peserta didik kelas XI MIA 

pada mata pelajaran Biologi materi sistem pernafasan pada 

manusia dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan media pembelajaran 

inovatif 

Penulis  SAURMA SIBARANI, S.Si 

Tanggal   Januari 2023 

Situasi:  

Kondisi yang menjadi latar 

belakang masalah, mengapa 

praktik ini penting untuk 

dibagikan, apa yang menjadi 

peran dan tanggung jawab anda 

dalam praktik ini.  

 

Kondisi yang menjadi latar belakang masalah 

1. Rendahnya motivasi belajar peserta didik  dalam 

pembelajaran biologi pada materi sistem pernafasan manusia 

2. Peserta didik kurang fokus pada kegiatan pembelajaran 

(misalnya sering mengantuk bahkan tidur dan melakukan 

aktivitas lain) 

3. Guru masih belum optimal menggunakan media dalam 

proses pembelajaran 

4. kurangnya pemanfaatan TPACK karena fasilitas belajar 

disekolah yang terbatas jumlahnya 

5. Kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

inovatif masih rendah kurang optimal dan kurang bervariasi 

sehingga guru cenderung menggunakan metode ceramah 

yang monoton dan pembelajaran masih berpusat pada guru 

sehingga belum mendorong peserta didik berpikir kritis pada 

mata pelajaran sistem pernafasan pada manusia 

6. Peserta didik masih kurang percaya diri berkomunikasi 

didepan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi 

Berdarakan hasil analisis penyebab masalah di atas 

ditentukan bahwa akar penyebab masalah adalah 

pembelajaran yang di rancang dan diterapkan masih pola 

konvensional, guru belum menggunakan media inovatif, 

metode yang digunakan masih dominan ceramah. Dengan 

demikian seorang guru perlu merangcang kegiatan 

pembelajaran yang membuat peserta didik belajar lebih aktif. 

Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? 

Praktik pembelajaran inovatif menggunakan model PBL ini 

sangat penting dibagikan sebagai upaya perbaikan proses 



pembelajaran dikelas karena model pembelajaran inovatif 

ini merupakan model pembelajaran berbasi student center 

sehingga melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi 

dalam pemecahan masalah, penyelesaian proyek dan 

peserta didik dapat lebih memahami isi pelajaran maupun 

penguasaan materi yang diberikan karena pemecahan 

msalah mereka temukan sendiri sehingga lebih mudah 

dalam mengingat materi esensial yang sedang dipelajari. 

Model pembelajaran inovatif ini membantu peserta didik 

untuk memahami hakekat belajar sebagai cara berpikir 

bukan hanya sekedar mengerti pembelajaran oleh guru 

berdasarkan buku teks, model pembelajaran inovatif ini 

membantu peserta didik mengembangkan pengetahuannya 

dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri serta 

merangsang peserta didik untuk belajar secara kontinu. 

Praktik ini penting untuk dibagikan karena secara langsung 

akan berdampak pada hasil belajar peserta didik pada 

materi organ pernafasan manusia dan secara tidak langsung 

dapat berbagi pengalaman serta memotivasi rekan-rekan 

guru untuk berbuat yang terbaik bagi peserta didik dan 

sangat mengharapkan masukan serta saran untuk perbaikan 

mutu pembelajaran. Alasan mendasar dibagikannnya 

praktik ini : 

1. memberikan motivasi kepada pendidik dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran 

2. sebagai bahan referensi bagi pendidik yang mengalami 

masalah yang sama dengan yang saya hadapi 

3. Agar dapat meningkatkan profesionalisme kita sebagai 

pendidik diinstasi masing-masing 

 

 

Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab anda 

dalam praktik ini ?  

Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah 

sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

dan harus mampu memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi dan peserta didik serta 

membagikan praktik baik tersebut kepada guru-guru agar 

semua guru memiliki persepsi yang sama bahwa 

pembelajaran harus student oriented/student center bukan 

teacher center yang secara keseluruhan pembelajarannya 

masih berpusat kepada guru.  

Peran saya juga dalam praktik ini adalah  

1. sebagai guru yang bertanggung jawab dalam membuat 

RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, menyiapkan 

alat dan bahan, evaluasi dan melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan perangkat yang telah dibuat. 

2. memberi motivasi kepada peserta didik untuk lebih aktif 

dan semangat dalam pembelajaran 



3. membimbing peserta didik dalam menemukan dan 

menyelesaikan masalah yang ada di LKPD 

4. memfasilitasi peserta didik dengan menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik dan menyediakan media pembelajaran 

yang menarik serta mudah digunakan dan dipahami peserta 

didik 

 

 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

 

Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut?  

Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, 

wawancara guru, kepala sekolah dan para pakar,diperoleh 

beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu: 

1. persiapan teknis pembelajaran seperti alat, bahan dan 

media dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan 

sintaks PBL pertama harus menampilkan content video atau 

artikel dalam mempersiapkan masalah kepada peserta didik 

2. pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik 

peserta didik 

3. stigma negatif terhadap biologi yang terbangun di 

lingkungan masyarakat sebagai materi hapalan dan 

menggunakan bahasa ilmiah 

4. pembiasan guru dalam memberikan soal-soal kontekstual 

kepada peserta didik yang masih kurang sehingga peserta 

didik tidak terlatih untuk mengerjakan soal-soal kontekstual 

tersebut 

5. peserta didik belum terbiasa mengikuti pelajaran sesuai 

dengan perangkat pembelajaran yang mengharuskan peserta 

didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran 

 

 

Siapa saja yang terlibat? 

Yang terlibat dalam proses pembelajaran inovatif ini adalah 

Kepala sekolah SMA NEGERI 1 SIMPANG KANAN, 

rekan sejawat (guru) dan peserta didik kelas XI di SMA 

NEGERI 1 SIMPANG KANAN 

 

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 apa yang dilakukan untuk 

menghadapi tantangan tersebut/ strategi apa yang 

digunakan/ bagaimana prosesnya ? 

Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, wawancara 

dengan kepala sekolah serta menyiapkan kajian literatur, 

merumuskan solusi, membuat perangkat pembelajaran dan 

mengagendakan waktu pelaksanaan aksi. Tantangan yang 

ada di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh 

seorang guru profesional dengan menggunakan strategi di 

antaranya: 



1. Guru menggunakan media pembelajaran berbasis 

TPACK berupa aplikasi power point (PPT) yang 

dikombinasikan dengan video pembelajaran 

2. Guru menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik dan materi, yaitu 

menggunakan model pembelajaran problem based learning 

(PBL) pada aksi 1 dan aksi 2 

 Keefektifan model pembelajaran PBL adalah 

peserta didik lebih aktif dalam berpikir dan 

memahami materi secara berkelompok dengan 

melakukan investigasi terhadap permasalahan di 

sekitarnya sehingga mereka mendapatkan kesan 

yang mendalam dan lebih bermakna tentang apa 

yang mereka pelajari sintaks atau proses dalam PBL 

Berkaitan dengan kondisi ruangan 

Sebelum memulai praktek pembelajaran inovatif guru 

seharusnya merancang sebaik mungkin seperti 

membersihkan ruangan kelas agar peserta didik merasa 

nyaman dan senang bisa berada di kelas untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik 

 

Strategi apa yang digunakan? 

 

A. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan   : Saintific dan TPACK 

 Model Pembelajaran  :  Problem Based 

learning (PBL) 

 Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya 

jawab, diskusi, presentasi, unjuk kerja 

 

 

 

B. ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 Laptop dan LCD (infokus) 

 Bahan tayang (PPT) struktur dan fungsi organ 

pernafasan dan organ yang rusak akibat 

merokok, mekanisme pernafasan manusia 

 Modem/wifi/teatering provider 

 Alat tulis dan LKPD  

 Video struktur dan fungsi organ pernafasan 

pada manusia dan organ yang rusak akibat 

merokok dan mekanisme pernafasan 

  Bahan ajar guru system pernafasan manusia 

 

SUMBER BELAJAR 

 

1. Campbell., et al. 2008. Biology Eighth 

Edition. San Francisco: Benjamin Cummings 



2. Buku paket biologi Jilid 2. Untuk SMA kelas 

XI. Penerbit Erlangga 

3. Buku paket Biologi. Untuk SMA kelas XI: 

Penerbit Grafindo 

4. BSE Biologi lainnya yang dimiliki peserta 

didik 

5. INTERNET 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

Organ pernafasan manusia 

1. srtuktur dan fungsi organ pernafasan manusia 

2. mekanisme pernafasan manusia 

3. frekuensi pernafasan manusia 

4. volume dan kapasitas paru 

 

D. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Sikap          : keaktifan peserta 

didik dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan 

diskusi kelompok 

b.  Penilaian Pengetahuan   : Tes tertulis dan 

Penugasan dari LKPD 

c.  Penilaian Keterampilan  : Unjuk kerja kegiatan 

presentasi kelompok  

 

 2. Bentuk Penilaian 

 

a. Observasi : Cek list aktivitas peserta didik  

b. Tes tertulis : Uraian dan pilihan ganda 

c. Tugas (Otentik) : Analisis kasus pada LKPD 

d. Praktik / Investigasi : Laporan  

 

 3. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

(terlampir). 

 

Bagaimana prosesnya? 

A. PENDAHULUAN 

1. Melakukan salam pembuka dan berdoa bersama untuk 

memulai pembelajaran 

2. Memeriksa kehadiran peserta didik 

3. Motivasi 

4. Menanyakan materi pembelajaran sebelumnya yaitu 

sistem peredaran darah serta memberikan pertanyaan yang 

ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan yaitu 

organ sistem pernafasan manusia. 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

6. Pre test dengan scan QR Code 

 



B. KEGIATAN INTI 

1. Orientasi peserta didik dengan guru menanyangkan video 

materi organ sistem pernafasan manusia 

2. Mengorganisasikan peserta didik 

3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok dalam 

mengerjakan LKPD 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (presentasi) 

5. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

2. Refleksi dan manfaat 

3. Post test (Quiziz) 

4. Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 

5. Motivasi 

6. Doa dan salam penutup 

 

 

Siapa saja yang terlibat / Apa saja sumber daya atau 

materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi 

ini ? 

Yang diperlukan dalam melaksanakan strategi tersebut 

adalah  

1. fasilitas yang ada disekolah seperti laptop, ruang kelas 

dan infocus/proyektor, speaker, LCD 

2. buku panduan materi/buku teks, bahan ajar yang 

menarik, HP android, kamera,tripod 

3. kameramen 

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  

 

Bagaimana dampak dari aksi dari Langkah-langkah 

yang dilakukan?  

Berdasarkan hasil observasi serta penilaian yang dilakukan 

adapun dampak dari penerapan model pembelajaran PBL 

dengan bantuan LKPD serta menggunakan media 

pembelajaran berbasis TPACK pada aksi 1 dan aksi 2 

adalah  

1. Meningkatnya minat/motivasi belajar peserta didik, rasa 

kerjasama/diskusi peserta didik dalam mengerjakan 

tugas/LKPD. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan sikap 

peserta didik yang sebelumnya pasif, kurang bersemangat, 

enggan bertanya dan cenderung bermain dengan teman saat 

proses pembelajaran menjadi lebih bersemangat dan 

antusias dalam pembelajaran. Peserta didik juga lebih aktif 

bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya 

mengerjakan LKPD, bisa melatif peserta didik untuk 

berpikir kritis serta bisa mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

2. kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dalam 

menyelesaikan soal biologi pada materi sistem pernafasan.  



3. Peserta didik menjadi lebih aktif merespon pertanyaan 

dari guru dan mengajukan pertanyaan pada guru maupun 

temannya.  

4. Aktivitas pembelajaran yang dirancang sesuai sintak 

PBL yang mengharuskan peserta didik aktif selama proses 

pembelajaran.  

5. Pembelajaran pada materi sistem pernafasan manusia 

yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran 

PBL dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

melakukan transfer pengetahuan.  

6. Setelah membaca, mengisi dan memaparkan LKPD 

peserta didik tidak hanya memahami permasalahan 

kontekstual (pengetahuan konseptual) dan bagaimana 

membuat penyelesaian permasalahan kontekstual  

(pengetahuan prosedural), tetapi juga keterampilan dalam 

menyelesaian permasalahan pada materi sistem pernafasan 

manusia. 

7. peserta didik terlihat antusias dan bersemangat serta aktif 

selama pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil penilaian 

sikap peserta didik yang mana rata-rata nilai sikap disiplin 

adalah 80, tanggung jawab 85, kerjasama 85. Peserta didik 

secara berkelompok menyelesaikan permasalahan pada 

LKPD dengan baik dan benar dengan menggunakan 

berbagai literatur 

8. hasil nilai diskusi peserta didik juga terlihat meningkat 

dengan mampu memperoleh nilai tertinggi 96 dan terendah 

85 

 

Langkah penerapan PBL dimulai tahap orientasi peserta 

didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, 

membimbing penyelidikan, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya serta menganalisa dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 

Apakah hasilnya efektif? Atau tidak efektif?  Mengapa?  

Hasil dari pelaksanaan model PBL, efektif dalam 

meningkatkan kemampuan pembelajaran kolaboratif pada 

peserta didik . dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang 

menerapkan PBL peserta didik mendapatkan nilai yang 

bagus atau meningkat 

 

Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi 

yang dilakukan? 

1. Respon dari peserta didik : peserta didik sangat antusias 

dan semangat mengikuti proses pembelajaran karena 

mereka bisa menyaksikan video pembelajaran sebelum 

melakukan diskusi sehingga pada saat praktek tujuan 

pembelajaran dapat dicapai. 

 



2. Respon rekan sejawat (guru) terkait model pembelajaran 

inovatif yang dilakukan pada aksi 2 sangat positif dan 

tertarik mengadopsi keberhasilan dalam pelaksanaan aksi 

praktik pembelajaran inovatif ini. Rekan guru menyambut 

baik dengan apa yang sudah dilakukan terkait strategi ini 

karena secara tidak langsung memberikan motivasi kepada 

mereka untuk melakukan hal yang sama demi tercapainya 

tujuan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik 

 

Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau 

ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa 

pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? 
1. Meningkatkan aspek kerjasama peserta didik dalam 

mengerjakan tugas/LKPD 

2. Persiapan yang cukup dalam merancang pembelajaran, 

membuat RPP,media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, 

serta kisi-kisi instrumen dan rublik penilaian sehingga 

pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan 

adanya dukungan dari kepala sekolah,rekan sejawat guru 

dalam memotivasi serta tersedianya sarana dan prasarana 

yang mendukung pembelajaran. Selain itu juga dukungan 

dari dosen dan pamong dalam membimbing penyusunan 

perangkat pembelajaran serta praktik pembelajaran. 

Antusiasme peserta didik dalam pembelajaran karena 

menggunakan model PBL dan adanya menampilkan video 

pembelajaran yang jarang diterapkan karena keterbatasan 

sarana dan prasarana disekolah 

3. perangkat pembelajaran yang lengkap sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

4. fasilitas yang ada disekolah cukup memadai 

5. kerja sama yang baik yang ditunjukkan oleh peserta didik 

6. dukungan dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah 

7. kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dalam 

menyelesaikan soal LKPD pada materi sistem pernafasan 

manusia dikarenakan model pembelajaran inovatif ini 

merupakan pembelajaran student oriented , pembelajaran 

dirancang sesuai kebutuhan belajar peserta didik meliputi 

kesiapan belajar peserta didik, minat belajar serta profil 

belajar. Hal yang dilakukan adalah dengan memberikan 

apersepsi terlebih dahulu di awal pembelajaran, 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

 

Ada beberapa kekurangan antara lain 

1. pengelolaan waktu terutama saat pendahuluan perlu 

ditingkatkan karena yang direncanakan dalam RPP kegiatan 

pendahuluan 10 menit namun saat pembelajaran 

menghabiskan waktu hampir 20 menit 

2. pengelolaan kelas perlu ditingkatkan sehingga suasana 

pembelajaran tetap kondusif baik saat bekerja dalam 

kelompok maupun saat kegiatan presentasi. 



 

Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses 

aksi adalah saya mendapatkan feedback positif dari peserta 

didik dan guru lain serta kepala sekolah dengan adanya 

penerapan model PBL dalam pembelajaran. Selain itu 

semakin memahami bahwa guru merupakan pembelajar 

sepanjang hayat yang harus terus mengembangkan diri 

untuk kemajuan proses pemelajaran baik dari segi model, 

media,metode, sistem penilaian dll agar dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.  Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang baik maka perlu 

dilakukan analisis permasalahan yang dialami oleh peserta 

didik, menganalsisi dan membuat perencanaan dengan baik 

dan matang serta pada saat aksi dilakukan sesuai dengan 

perencanaan. 

 

 

 

 

 

 

RENCANA TINDAKAN LANJUT 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

1. Menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif dan kreatif yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan konsep yang akan diajarkan bukan dari 

hasil download dan yang diedit identitas dan tanggal pembuatannya saja. 

2. menerapkan pembelajaran inovatif dalam setiap pembelajaran 

3. pembelajaran sebaiknya dibuat kontekstual dan siambil dari fenomena yang ada disekitar 

peserta didik sehingga peserta didik msmpu berpikir kritis, kreaktif dalam memecahkan 

permasalahan yang dimunculkan dalamsetiap topik pembelajaran 

4. membuat media pembelajaran yang kreatif menarik dan interaktif berbasis TPACK  

disesuaikan dengan konsep pembelajaran dan perkembangan zaman dari generasi sekarang 

4. belajar membuat LKPD berbasis digital dan online (live worksheet) supaya bisa diakses 

kapan pun dan dimanapun serta menghemat penggunaan kertas 

6. mengikuti berbagai wawasan dan keterampilam sebagai guru profesional 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


