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Menyusun Cerita Praktik Baik (Best Practice)  Menggunakan Metode Star  

(Situasi, Tantangan, Aksi, Refleksi Hasil Dan Dampak) 

Terkait Pengalaman Mengatasi Permasalahan Peserta didik Dalam Pembelajaran 

 

Lokasi  SMP Negeri 01 Taebenu 

Jl. Th. Humau Desa Baumata Timur  kab. Kupang 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Menengah Pertama 

Tujuan yang ingin dicapai PPL Rencana Aksi 1: 

Mengatasi rendahnya pemahaman peserta didik 

dalam   menerima pelajaran melalui Model 

Pembelajaran Problem Bassed Learning (PBL) pada 

materi macam-macam norma dalam kehidupan 

bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara dengan 

media PPT dan tayangan video pembelajaran 

melalui  youtube. 

 

PPL Rencana Aksi ke 2: 

Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam  

mata pelajaran PPKn dengan Menerapkan 

model pembelajaran inovatif   berbasis proyek 

(PjBL), pada materi, keberagaman suku, Agama, 

Ras dan Antargolongan dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika dengan menggunakan media PPT dan 

tanyangan Video pembelajaran melalui youtup. 

Penulis  Olfiana Mahoet Taunu, S.Pd 

Hari/Tanggal  Aksi 1 

Pertemuan 1: 09 Desember 2022 

Pertemuan 2: 10  Desember 2022 

 
Aksi 2 
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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 masalah praktik 
pembelajaran ini adalah : 
 
1. Guru kurang menggunakan metode yang 

bervariasi dan lebih banyak menggunakan 
metode yang berpusat pada guru ( metode 
ceramah) 
 

2. Guru kurang menyiapkan Media pembelajaran 
yang menarik.  

3. Guru kurang melatih siswa untuk literasi 
(membaca satu dua paragraf sebelum kegiatan 
inti pembelajaran) 

4. Guru kurang memanfaatkan TPACK dalam 
pembelajaran. 

5. Selama ini juga proses pembelajaran  
berfokus  pada penguasaan pengetahuan 
kognitif masih rendah  yaitu: level C1 
(mengingat), level C2 (memahami) dan C3 
(Aplikasi). Guru kurang terbiasa melaksanakan 
pembelajaran yang berorientasi pada 
keterampilan berpikir tingkat tinggi HOST 
(higher order thinking Skills C4 (Menganalisis), 
C5 (Mengevaluasi), C6 (Menciptakan). 

6. Guru kurang membuat bahan ajar yang 
menarik dan LKPD belum memuat materi 
kontekstual 

7. Guru kurang mengaitkan materi dengan 
contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

8. Guru jarang menggunakan Analogi dalam 
pembelajaran 

9. peserta didik dalam  kelas tidak aktif, 
kreatif, inovatif dan tidak mampu berpikir 

kritis 
 
Faktor-faktor inilah yang menjadi 
penyebab sehingga proses pembelajaran 
menjadi kurang efektif sehingga berimbas 
pada rendahnya kemampuan peserta didik 
dalam menerima pelajaran yang diberikan 
oleh guru.. 

 
Praktik pembelajaran ini penting untuk 
dibagikan karena : 
1. Dengan menerapkan model pembelajaran 

PBL yang disesuaikan dengan 
karakteristik peserta didik, akan 

memudahkan peserta didik untuk 
menguasai konsep-konsep yang 
dipelajari, dapat meningkatkan motivasi 
dan aktivitas pembelajaran peserta didik, 
mengembangkan kemampuan berpikir 
kritis serta meningkatkan kemampuan 
peserta didik dalam menerima pelajaran 
yang di sampaikan oleh guru yang akan 
berdampak pada keaktifan peserta didik 
pada pembelajaran, yang dilakukan
 melalui berbagai kegiatan seperti 



diskusi, tanya jawab, dan presentase 
hasil kerja oleh peserta didik sehingga 
berdampak pula pada meningkatnya 
penguasaan materi dan hasil belajar 
peserta didik. 

 
 
2. Praktik pembelajaran ini dapat memotivasi 

guru lain (yang tidak sedikit mengalami 

permasalahan yang sama) dalam mendesain 

pembelajaran yang inovatif serta menjadi 

referensi dan inspirasi dalam hal mengatasi 

permasalahan pembelajaran diatas. 

 

Adapun peran dan tanggung jawab saya 
dalam praktik pembelajaran ini adalah 

sebagai guru saya harus bertanggung jawab 
dalam mendesain dan menerapkan 
pembelajaran yang interaktif, dengan cara 
memfasilitasi peserta didik dengan bahan 
a j a r  serta media yang menarik serta 
berbasis teknologi, menerapkan pendekatan 
saintifik serta model pembelajaran PBL yang 
diimplementasikan dengan kecakapan abad 
21 serta Pendidikan Penguatan Karakter 
(PPK), sehingga pembelajaran di kelas lebih 
efektif. 

 
 

Tantangan :  
Apa saja yang menjadi 
tantangan untuk mencapai 
tujuan tersebut? Siapa saja 
yang terlibat, 
 

Berdasarkan analisis masalah, maka 

tantangan yang ditemukan yaitu: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan guru 

masih monoton (ceramah) 
2. Guru jarang menyediakan bacaan menarik 

dan jarang membiasakan peserta didik 

untuk membaca sebelum kegiatan ini 
pembelajaran dimulai. 

3. Guru kurang terampil menerapkan sintak- 
sintak yang ada dalam model pembelajaran. 

4. Guru jarang merumuskan IPK dan  tujuan 

pembelajaran pada level HOTS. 
5. Guru jarang mengaitkan atau 

menghubungkan materi esensial dengan 

kehidupan sehari- hari dan guru jarang 
menyiapkan wacana terkaiat materi 

kontekstual 
6. Guru jarang menjelaskan dengan rinci 

istilah-istilah asing yang digunakan dalam 

pembelajaran. 
7. Guru jarang menggunakan analogi dalam 

menjelaskan materi  

8. Guru jarang menggunakan media digital 
seperti membuat bahan ajar dalam bentuk 

power point, video pembelajaran, dan  
aplikasi yang bisa membuat peserta didik 



mengakses materi. 

 
Berdasarkan tantangan tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi guru 
terkait dengan kompetensinya yakni kemampuan 
pedagogik dan profesional sedangkan dari peserta 
didik yakni motivasi belajar. 

Yang terlibat dalam terlaksananya best practice ini 
antara lain: 

1. Dosen dan Guru Pamong sebagai pembimbing, 
fasilitator dan penilai praktik pembelajaran 

2. Kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana 
pembelajaran dengan memberikan ijin untuk 
melakukan PPL  

3. Rekan guru sebgai observer dan mendukung 
pelaksaan Praktik pembelajaran dan juga 
sebagai cameramen yang merekam video 

4. Saya sendiri sebagai guru yang merancang dan 
melaksanakan praktik pembelajaran 

5. Peserta didik sebagai subjek proses 

pembelajaran. 

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  
 

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan 

oleh  guru sesuai tantangan yang 

dihadapi antara lain: 

a. Perencanan 

 Membuat perangkat pembelajaran yang 

lengkap 

 Merumuskan IPK yang berlevel HOTS 

 Merumuskan tujuan pembelajaran yang 

memuat 4 unsur didalamnya (ABCD) 

 Menyiapkan media pembelajaran berupa 

video, bahan ajar, LKPD,PPT yang bisa 

diakses menggunakan link 

 Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

pada saat pembelajaran sesuai dengan model 

pembelajaran yang digunakan (PBL dan PjBL)  

b. Pelaksanaan 

 Mengunakan model pembelajaran PBL 

dan PjBL 

 Melakukan perekaman 

 Melakukan pembelajaran sesuai dengan 

sintak-sintak yang ada dalam model 

pembelajaran  PBL dan PjBL 

 Mejelaskan kepada peserta didik 

langkah-langkah menyelesaikan masalah 

dalam LKPD untuk model pembelajaran 

PBL dengan materi Norma dan keadilan 

dan langkah-langkah pembuatan Proyek 

(Kliping dan Slogan) untuk model 

pembelajaran PjBL. 



 Guru dan peserta didik bersama-sama 

membuat kesimpulan dan refleksi 

diakhir pelajaran 

 Peserta didik mengakses Link bahan 

ajar, LKPD, Video pembelajaran. 

 

2. Strategi, proses dan sumber daya yang 

diperisiapkan oleh guru: 

Penggunaan metode dan model pembelajaran 

a. Strategi yang dilakukan guru yaitu memilih 

untuk menggunakan model pembelajaran PBL 

atau PjBL sedangkan untuk metodenya 

berupa ceramah variasi, diskusi kelompok, 

membuat proyek dan tanya jawab. 

b. Proses yang dilakukan yaitu dengan 

memahami sintaks model apakah sesuai 

dengan indikator, tujuan pembelajaran, juga 

materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. 

c. Sumber daya yang diperlukan yaitu guru 

harus memahami sintaks model pembelajaran 

PBL dan PjBL dan juga memiliki pengetahuan 

tentang jenis-jenis metode yang dipakai dalam 

pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran yang menarik 

dan mudah dipahami oleh peserta didik 

a. Strategi yang dilakukan guru yaitu memilih 
media pembelajaran yang mudah dipahami 
peserta didik dengan memanfaatkan gambar 
gambar, video Youtube yang sesuai dengan 
cakupan materi yang ditayangkan dalam 
bentuk slide powerpoint. 

b. Proses yang dilakukan yaitu dengan mencari 
gambar atau video yang relevan dengan materi 
yang akan dipelajari oleh peserta didik. 

c. Sumber daya yang diperlukan yaitu 
kemampuan guru dalam mengaitkan atau 
menghubungkan apakah gambar atau video 
tersebut sudah sesuai dengan materinya. 
 

Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 

a. Strategi yang dilakukan guru yaitu dengan 
melakukan kegiatan pembelajaran yang 
menyenangkan dan berpusat pada peserta 
didik. Dimana tahapan-tahapan kegiatan 
tersebut telah disesuaikan dengan sintaks 
model pembelajaran yang dipilih dan 
dirancang oleh guru dalam RPP. 

b. Proses yang dilakukan yaitu merancang 
kegiatan pembelajaran dalam RPP sesuai 
dengan model pembelajaran yang terpilih. 

c. Sumber daya yang diperlukan yaitu 
kemampuan guru dalam merancang dan 
menyusun setiap kegiatan pembelajaran yang 
menyenangkan bagi peserta didik agar lebih 
termotivasi dan aktif sehingga hasil belajarnya 



akan meningkat. 
Yang terlibat dalam terlaksananya best practice ini 
antara lain: 

1. Dosen dan Guru Pamong sebagai pembimbing, 
fasilitator dan penilai praktik pembelajaran 

2. Kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana 
pembelajaran dengan memberikan ijin untuk 
melakukan PPL  

3. Rekan guru sebgai observer dan mendukung 
pelaksaan Praktik pembelajaran dan juga 
sebagai cameramen yang merekam video 

4. Saya sendiri sebagai guru yang merancang dan 
melaksanakan praktik pembelajaran 

5. Peserta didik sebagai subjek proses 

pembelajaran. 
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 
dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat 
dilihat dari :  
 
Dari hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan 
semua kegiatan sudah dilakukan dengan baik. 
Dalam kegiatan aksi 1 dan 2 saya menggunakan 
model PBL dan PjBL membuat siswa bersemangat 
dan termotivasi dalam proses pembelajaran 
Apakah hasilnya efektif Atau tidak efektif? 
Mengapa?  
Hasilnya sangat efektif, karena peserta didik sangat 
antusias dan sangat termotivasi saat proses 
pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan 
hingga proses pembelajaran selesai.  
Bagaimana respon orang lain terkait dengan 
strategi yang dilakukan:  

1. Respon peserta didik terhadap kegiatan 
pembelajaran ini adalah sangat senang, bisa di 
lihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran 
siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran 
sangat menyenangkan dan media 
pembelajarannya menarik juga mudah 
dipahami.  

2. Respon teman sejawat dan Kepala Sekolah : 
secara keseluruhan sudah dapat 
mengkondisikan kelas dan terarah, peserta 
didik dapat terlibat aktif dan kegiatannya 
menyenangkan.  

 
Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat 
ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model 
pembelajaran, media pembelajaran dan langkah 
langkah pelaksanaan rencana pembelajaran yang 
telah dibuat .Pembelajaran yang bisa diambil dari 
proses dan kegiatan yang sudah dilakukan guru 
tentunya dapat menjadikan guru lebih kreatif dan 
inovatif dalam memilih dan mengembangkan model- 
model pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran 
dapat tercapai dengan baik 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


