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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 Peserta didik Dalam Pembelajaran 

 

Lokasi  SMK Teuku Umar Semarang 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan keaktifan peserta didik Mapel Fisika Materi 

Hukum Archimedes Kelas X TKRO SMK Teuku Umar 

Semarang 

Penulis  Ana Sofiana 

Tanggal  Semarang, 7 Januari 2022 

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 menjadu latar belakang masalah : 

1. Banyaknya jumlah kompetensi yang harus dicapai 

oleh peserta didik serta kompleksnya materi Fisika 

serta ada beberapa kompetensi yang memerlukan 

praktikum dalam pembelajarannya  

2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran, meliputi kuranglengkapnya alat 

praktikum Fisika dan belum jadinya laboratorium 

Fisika 

3. Pembelajaran yang diadakan masih konvensional 

dengan menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab dengan hanya menggunakan PPT biasa tanpa 

animasi yang menjadi media kurang menarik untuk 

menyampaikannnya. 

4. Peserta didik SMK jurusan TKRO lebih menikmati 

pembelajaran dengan praktik langsung 

- Hal itu semua menyebabkan peserta didik kurang 

berminat dalam pembelajaran yang diadakan karena 

hanya cuman melihat dan mendengar saja sehingga 

peserta didik kurang kurang aktif dalam 

pembelajaran yang berdampak kurang memahami 

konsep pembelajaran dan memiliki nilai yang 

rendah. 

- Berdasarkan permasalahan yang terjadi, diperlukan 

praktik baik untuk dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan pada pembelajaran, salah satunya 

dengan menggunakan model, metode, dan media 

yang tepat sehingga pembelajaran inovatif dapat 

tercapai dengan baik. 

- Penerapan penggunaan PheT dengan menggunakan 

model discovery Learning mampu menfasilitasi 

peserta didik untuk melakukan praktikum secara 

virtual yang berbasis penemuan dan berpusat pada 

peserta didik sehingga mampu menciptakan 

pembelajaran yang inovatif , menyenangkan serta 

pembelajaran yang meningkatkan daya nalar peserta 



didik karena terdapat kegiatan menyelidiki dan 

penemuan sehingga peserta didik tidak hanya 

melihat dan  mendengarkan saja, tetapi melakukan 

praktik yang diharapkan mampu mengaktifkan 

peserta didik. 

 

 Alasan Praktik penting untuk dilakukan : 

Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, 

penulis yang berperan sebagai guru mendesain 

pembelajaran inovatif untuk meningkatkan keaktifan 

peserta didik dengan menggunakan PhET 

menggunakan model pembelajaran discovery learning. 

Selain berguna untuk mengatasi pembelajaran yang 

ada, praktik baik ini juga dapat dijadikan referensi bagi 

guru lain untuk menginovasi pembelajarannya. 

 

 Peran dan tanggung jawab dalam praktik baik ini 

yaitu  
Sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk 

melakukan proses pembelajaran PhET menggunkan 

model pembelajaran Discovery Learning ini secara tepat 

sesuai dengan sintaks yang ada dan efektif sehingga 

tujuan pembelajaran, hasil belajar Peserta didik, serta 

keaktifan peserta didik dapat tercapai sesuai yang 

diharapkan. 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

 

 Tantangan dalam mecapai tujuan: 

Guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran 

menggunakan PhET dengan model Discovery Learning 

yang merupakan pembelajaran inovatif, namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang 

harus diselesaikan, diantaranya : 

1. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran 

Fisika secara konvensional dengan dengan 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab 

dengan hanya menggunakan PPT biasa tanpa 

animasi sehingga penggunaan praktik dan model 

pembelajaran yang inovatif terasa asing bagi peserta 

sisik. Solusi yang dilakukan yaitu dengan 

memberikan pengarahan dan pembimbingan kepada 

peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran 

2. Peserta didik belum pernah menggunakan PhET 

dalam pembelajaran fisika. Solusi yang dilakukan 

yaitu dengan mengenalkannya terlebih dahulu serta 

membimbing peserta didik untuk mencoba 

menggunakannya 

3. Penyalahgunaan HP untuk membuka hal di luar 

pembelajaran yang mempengaruhi kefokusan peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran. Solusi yang 

dilakukan yaitu dengan pengawasan dalam 



pembelajaran 

4. Penggunaan aplikasi PhET yang berbayar yang 

membebani peserta didik. Solusi yang dilakukan 

yaitu menggunakan aplikasi PhET seara online 

5. Penggunaan aplikasi PhET secara online yang 

membutuhkan sinyal yang mampu mempengaruhi 

kelancaran pembelajaran. Solusi yang dilakukan 

yaitu dengan memastikan ketersediaan wifi serta wifi 

cadangan apabila terjadi masalah jaringan pada wifi 

yang disediakan 

6. Masih ada peserta didik yang belum percaya diri 

ketika mengemukakan pendapat. Solusi yang 

diberikan yaitu memberikan reward pujian bahwa 

jawaban yang diberikan bagus, kurang tepat, atau 

kurang lengkap serta reward pujian bagi Peserta 

didik aktif 

7. Masih ada peserta didik yang belum percaya diri 

dalam melakukan presentasi di depan kelas. Solusi 

yang diberikan yaitu dengan memberikan reward 

tepuk tangan serta reward pujian bagi kelompok 

aktif. 

8. Peserta didik terbiasa melakukan pembelajaran 

Fisika yang hanya mendengar dan mengamati 

sehingga kurang optimal dalam melatih kemampuan 

berpikir kritis peserta didik. Solusi yang dilakukan 

adalah dengan memberikan permasalahan yang 

kontekstual di lingkungan peserta didik 

9. Peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran 

yang bekerja secara berkelompok serta melakukan 

praktikum dengan layar HP yang berukuran kecil 

untuk satu kelompok sehingga kurang optimaldalam 

melatih kemampuan kolaborasi peserta didik. Solusi 

yang dilakukan yaitu membagi anggota kelompok 

yang berdiferensiasi sehingga terdapat pembagian 

tugas dalam kelompok 

 

 Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi: 

1. Guru sebagai pelaksana solusi dalam pelaksanaan 

pembelajaran 

2. kepala sekolah sebagai penanggung jawab 

3. Teman guru sebagai observer 

4. Peserta didiksebagai sample 

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 

 Langkah-langkah yang dilakukan untuk  

menghadapi tantangan: 

1. Melaksanakan sintaks pembelajaran dengan tepat, 

meliputi memberikan rangsangan; mengidentifikasi 

masalah; pengumpulan data; pengolahan data; 

pembuktian; dan kesimpulan 

2. Memberikan pengarahan dan pembimbingan kepada 

peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 



untuk melaksanakan strategi ini  

 

pembelajaran 

3. Memperkenalkan aplikasi PhET pada peserta didik 

dan mencobanya 

 

 Strategi yang dilakukan untuk  menghadapi 

tantangan: 

1. Melakukan pengawasan dalam pembelajaran agar 

peserta didik tetap fokus dalam aktifitas 

pembelajaran dan menggunakan gadged sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

2. Menggunakan aplikasi PhET secara online 

3. Memastikan ketersediaan wifi serta wifi cadangan 

apabila terjadi masalah jaringan pada wifi yang 

disediakan 

4. Memberikan reward bagi peserta didik 

5. Memberikan permasalahan yang kontekstual di 

lingkungan peserta didik 

6. Membagi anggota kelompok yang berdiferensiasi 

sehingga terdapat pembagian tugas dalam kelompok 

 

 Proses Pelaksanaan Praktik baik 

A. Pendahuluan 

Kegiatan guru: 

1. mengucapkan salam dan menanyakan kabar 

2. meminta salah satu peserta didik untuk memimpin 

berdoa sebelum belajar 

3. memeriksa kesiapan peserta didik dan mengecek 

kehadiran peserta didik. 

4. Mengecek kebersihan kelas 

5. Memberikan apersepsi tentang pertemuan 

sebelumnya yaitu berkaitan dengan tekanan 

hidrostatis dan hukum pascal  dan mengaitkannya 

dengan hukum Archimedes 

6. Memberikan motivasi ke peserta didik tentang 

penerapan peralatan yang prinsip kerjanya 

menggunakan Gaya Archimedes 

7. menyampaikan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang akan dicapai 

8. menyampaikan kriteria penilaian. 

B. Kegiatan Inti 

1. Fase 1 Pemberian Rangsangan ( Stimulation) 

a. Memberikan rangsangan peserta didik berupa 

tampilan video yang berisi pasar apung di banjir 

kanal barat 

2. Fase 2 Pernyataan / Identifikasi Masalah (Problem 

Statement) 

a. Peserta didik membuat pertanyaan berdasarkan 

stimulasi dengan dibimbing guru 

b. perwakilan tiap kelompok menyampaikan masing – 



masing pertanyaannya  

c. peserta didik memilih satu pertanyaan utama yang 

akan diselidiki yakni terkait dengan gaya archimedes 

dengan dibimbing guru 

d. Peserta didik mendapatkan LKPD dan mempelajari 

langkah – langkah penggunaan LKPD didampingi 

guru 

e. Peserta didik membaca LKPD dan melaksanakan 

kegiatan literasi yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran dari berbagai sumber belajar. 

f. Peserta didik secara berkelompok mencari informasi 

dari berbagai sumber belajar tentang hukum 

Archimedes 

g. Peserta didik dalam kelompoknya menyusun 

hipotesis   sebagai jawaban sementara berkaitan 

dengan permasalahan yang diajukan. 

3. Fase 3 Pengumpulan Data ( Data Collection ) 

a. Peserta didik dalam kelompoknya melakukan 

praktikum menggunakan PhET  tentang gaya 

archimedes sesuai dengan petunjuk yang ada di 

LKPD dan didampingi guru. 

b. Peserta didik dalam kelompok mengambil data melalui 

percobaan hukum Archimedes pada LKPD dan 

didampingi guru. 

c. Peserta didikaktif berdiskusi sesuai dengan 

kelompoknya masing – masing dan didampingi 

guru. 

d. Fase 4 Pengolahan Data ( Processing Data) 

1. Peserta didik dalam kelompoknya menjawab 

pertanyaan pada LKPD  sesuai hasil praktikum.  

e. Verification ) 

1. Peserta didik mencari dari berbagai informasi untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan utama.. 

2. Peserta didik dalam kelompok mengannalisis 

jawaban atas pertanyaan dan membuktikan hipotesa 

berdasarkan praktikum  

3. Peserta didik sesuai kelompoknya 

mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD di depan 

kelas dan ditanggapi peserta lain. 

f. Fase 6 Menarik Kesimpulan/ Generalisasi ( 

Generalization ) 

1. Peserta didik menarik kesimpulan (critical thinking). 

2. Peserta didik bersama guru menarik kesimpulan 

secara umum atas permasalahan yang ada 



C. Penutup 

Kegiatan guru: 

1. Guru memberikan penguatan terkait presentasi 

Peserta didik. 

2. Guru memberikan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru melakukan penilaian kepada peserta didik 

dengan mengklik link yang dibagikan 

4. guru menyampaikan memberikan pengayaan 

kepada peserta didik yang belum mencapai nilai 

KKM dan yang belum tuntas melakukan remidi 

dengan mengerjakan dengan mengklik link yang 

dibagikan 

5. Guru memberikan pesan moral  

6. Guru menyampaikan materi untuk pertemuan 

selanjutnya  

7. Guru menyuruh perwakilan peserta didik untuk 

memimpin do’a 

8. Guru mengucapkan salam penutup 

 

 Pihak yang terlibat: 

1. Guru sebaagai pelaksana 

2. Kepala sekolah sebagai penanngung jawab 

3. Waka Sarpra dalam penyedia wifi 

4. Teman Guru sebagai observer 

5. Peserta didik sebagai sample 

 Sumber daya atau materi yang diperlukan: 

1. Kompetensi dan kreativitas guru dalam penyiapan 

RPP dan lampiran pendukung (PPT, LKPD, Modul 

pembelajaran, dsb) yang berpusat pada Peserta didik 

2. Penyiapan TPACK yang digunakan seperti link 

pembelajaran 

3. Sarana dan prasarana yang mendukung seperti 

Penyiapan ICT seperti LCD dan proyektor serta 

ketersediaan dan kesiapan  wifi dan wifi cadangan, 

Buku Paket Fisika SMK 

4. Peserta didik yang fokus melaksanakan 

pembelajaran  

5. Rekan guru sebagai observer 

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 

 Dampak dari aksi  

1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

memahami konsep hukum Archimedes 

2. Meningkatkan keaktifan peserta didik: 

a. Peserta didik aktif dalam pembelajaran, aktif 

bertanya, aktif mengemukakan pendapat, aktif 

menjawab pertanyaan 

b. Peserta didik aktif presentasi di kelas 



menjadi faktor keberhasilan atau 

ketidakberhasilan dari strategi 

yang dilakukan? Apa 

pembelajaran dari keseluruhan 

proses tersebut  

 

c. Peserta didik aktif dalam diskusi kelompok 

3. Peserta didik senang dan aktif melakukan praktikum 

dengan PhET berdasarkan hasil pengamatan dan 

hasil refleksi diri yang diisi peserta didik 

4. Hasil belajar Peserta didik meningkat  

 

 Keefektifan hasil dari aksi: 

1. Efektif mengaktifkan peserta didik dalam 

pembelajaran terlihat pada hasil observasi 

pembelajaran dan angket respon Peserta didik 

2. Efektif meningkatkan hasil pembelajaran  

 

 Respon orang lain terkait dengan strategi yang 

digunakan: 

1. Respon peserta didik: peserta didik senang 

menikmati pembelajaran menggunakan PhET karena 

bisa praktik dan menggunakan HP yang sesuai 

dengan kesukaan dan miant mereka 

2. Respon obeserver : 

- aksinya bisa mengaktifkan peserta didik dalam 

pembelajaran  

- guru kreatif menggunakan phet dalam mengatasi 

ketidaksediaan alat praktikum dan laboratorium 

fisika 

- guru inovatif dengan menggunakan model 

pembelajaran discovery learning 

- guru sudah memanfaatkan ICT dan TPACK 

dalam pembelajaran 

 

 Faktor pendukung keberhasilan dari strategi yang 

digunakan : 

1. Penyajian masalah yang mampu menganalogikan 

seperti penggunaan video serta yang kontekstual 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik mampu 

menarik rasa ingin tahu dan memantik peserta didik 

secara tidak langsung untuk berpikir kritis dalam 

mengidentifikasi masalah 

2. Pengadaan pembelajaran penyelidikan pengetahuan 

mampu mengaktifkan peserta didik karena 

melibatkan semua anggota tuubuh peserta didik 

tidak hanya mendengar dan melihat saja.  

3. Pemberian pembelajaran yang memudahkan peserta 

didik dalam menggunakannya seperti akses modul, 

LKPD, evaluasi yang menggunakan link, serta 

kemudahan dalam mengoperaasikan PhET 

4. Penyediaan wifi dan wifi cadangan yang stabil   

mempengaruhi kelancaran melalukan praktikum 

5. Pembagian kelompok yang berdiferensiasi mampu 

meningkatkan dalam melatih kemampuan 

kolaborasi peserta didik sehingga ada pembagian 



tugas yang mampu menjaga kefokusan peserta didik 

dalam pembelajaran sehingga mampu meningkatkan 

keaktifan peserta ddik 

6. Kefokusan peserta didik melakukan langkah 

pembelajaran dari guru 

 

 Pembelajaran yang didapatkan : 

1. Perencanaan pembelajaran yang matang dan 

ketepatan Pemilihan model, metode pembelajaran 

sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan 

tercapainya tujuan pembelajaran 

2. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan esesuai 

sintaksnya dan kebenaran ruh model pembelajaran 

sangat mempengaruhi keterberhasilan tujuan 

pemnelajara  dalam melaksanakan pembelajaran 

3. Dalam mengajarkan pencapaian kompetensi pada 

materi materi hukum Archimedes sangat cocok 

melalui praktikum, salah satunya dengan praktikum 

virtual yaitu PhET 

4. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan 

kesenangan Peserta didik seperti penggunaan HP 

yang dialihkan sebagai sumber belajar, mampu 

menarik minat peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran 

5. Pembelajaran yang berpusat pada Peserta didik, 

bahkan mengaktifkan Peserta didik untuk menggali 

pengetahuan sendiri mampu memberikan 

pemahaman konsep materi yang lebih lama 

tersimpan dalam memory Peserta didik 

6. Pembelajaran yang berpusat pada Peserta didik, 

bahkan mengaktifkan Peserta didik untuk menggali 

pengetahuan sendiri mampu mengaktifkan peserta 

didik dalam pembelajaran 

7. pengadaan sarana belajar yang memudahkan peserta 

didik dalam mengaksesnya seperti penggunaan 

media praktikum menggunakan media PhET yang 

melalui link, link LKPD, link Modul, link hasil 

evaluasi, llink pengayaan yang tinggal langsung klik, 

mampu menarik minat peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran 

8. penyajian masalah yang kontekstual dan dekat dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik mampu 

memancing peserta didk untuk aktif berpikir kritis 

dan berkomunikasi  

9. pengadaan pembelajaran yang menfasiitasi siswa 

dalam melakukan kolaborasi seperti penyelidikan 

pengetahuan melalui diskusi kelompok mampu 

melatih kemampuan berpikir kritisa, kolaborasi dan 

kemamuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

 


