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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 5 Kota Sukabumi 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Menengah Atas 

Tujuan yang ingin dicapai Implementasi Metode pembelajaran ceramah dan 
diskusi serta model pembelajaran Problem Based 
Learning untuk meningkatkan keaktifan  peserta 
didik  dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 5 

Sukabumi Tahun Ajaran 2022/2023 pada sub tema 

Pelaku Ekonomi dengan berbantuan Media Video 
pembelajaran 

Penulis  Anny Septiani, SE., MM 

Tanggal  09 Desember 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.  

 

1. Kondisi yang menjadi latar belakang belakang 
masalah : 

a. Guru 
1. Strategi pembelajaran yang sering diterapkan 

masih berpusat pada guru (Teacher center 
Learning) 

2. Metode ceramah merupakan metode yang 

paling sering digunakan guru dalam 
menyampaikan materi mulai dari awal sampai 

akhir pembelajaran. Metode ini tentunya cara 
yang kurang efektif untuk menumbuhkan 

kreatifitas dan keaktifan peserta didik selama 
proses pembelajaran karena bersifat satu arah 

dan tidak variatif. 

3. Model pembelajaran yang diimplementasikan 
belum mampu melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran baik dalam 
bertanya, mencari informasi, membentuk 

jejaring, maupun  mengkonstruksikan 
pengetahuannya dari pengetahuan-

pengetahuan lama yang telah diperoleh peserta 

didik sebelumnya. 
4. Kemampuan guru dalam berinovasi msh belum 

optimal, terlihat dalam membuat media ajar 
yang berbasis TPACK dan STEAM sebagai alat 

bantu dalam menyampaikan informasi atau 
materi kepada peserta didik masih dalam 

bentuk tampilan sederhana dan belum variatif 
serta kreatif, sehingga lambat dalam proses 

pencapaian konsep materi yang diberikan. 

 
 

 
 



b. Siswa 

1. Siswa kurang aktif didalam proses pembelajaran 

dikarenanakan kurang faham konsep dasar 

materi yang diberikan tentunya dikarenakan 

guru tidak menjelaskan materi dengan cara 

yang kurang kreatif dan monoton. 

2. Siswa memiliki pola pikir cenderung sempit 

disebabkan kurangnya rasa keingintahuan 

peserta didik yang artinya kemampuan bertanya 

siswa kurang. 

3. Siswa merasa bosan didalam kelas dan sering 
mengantuk dikarenakan harus mendengarkan 

banyak materi dari guru (metode yg digunakan 

guru msh konvesional) 

 

4. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, 

untuk menunjukan praktik baik yang sudah 
dilakukan, berbagi pengalaman kepada orang lain 

dan memotivasi guru lain untuk berbuat yang 

terbaik bagi para siswa. 

 

5. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab 

Anda dalam praktik ini. 

Sebagai guru tanggung jawab Saya adalah 

terutama dalam merancang perangkat 

pembelajaran (RPP) dengan metode dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa serta materi yang diajarkan, menyiapkan 

bahan, media, LKPD, membuat dan menyusun 

evaluasi atau instrumen penilaian dan 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak 

dari perangkat pembelajaran yang dibuat. 

 

Tantangan :  
Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 
tujuan tersebut? Siapa saja 

yang terlibat, 

 

A. Tantangan yang Saya alami untuk mencapai 
tujuan tersebut adalah : 

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, 
dikarenakan terbatasnya biaya dari sekolah 

dan bantuan dari pemerintah untuk dapat 

memenuhi kebutuhan siswa dan guru dalam 
mendukung proses KBM. 

2. Siswa belum terbiasa dengan cara dan gaya 
mengajar guru yang sedikit kaku serta belum 

terbiasa mengikuti dan beradaptasi setiap 
kegiatan didalam proses pembelajaran. 

3. Guru belum banyak memiliki pengalaman 
didalam mengajar yang sesuai dengan 

perangkat pembelajaran 

4. Terbatasnya pengetahuan guru dalam 
penggunaan teknologi informasi sehingga 



mengalami kendala atau kesulitan dalam 

mengaplikasikannya di dalam kelas. 
B. Siapa saja yang terlibat ? 

1. Rekan, memberikan saran/masukan serta 
berbagi pengalaman tentang bagaimana 

seharusnya mengatasi permasalahan yang 
ada di siswa dan juga dari guru-guru demi 

terciptanya perbaikan ke depannya dalam 

melayani siswa sebaik mungkin   
2. Guru, memberikan masukan dan saran 

tentang permasalahan dan kendala yang 
terjadi dilingkungan sekitar sekolah, dari 

guru dan juga siswa berdasarkan 
pengamatan langsung  

3. Kepala Sekolah, memberikan masukan 
dan saran membangun tentang 

permasalahan yang timbul dari diri siswa 

dan juga guru-guru sebagai bahan 
evaluasi kedepannya demi tercapainya visi 

misi sekolah 
4. Orang tua siswa, memberikan dukungan 

moril maupun saran juga pendapat demi 
kemajuan sekolah dan perkembangan 

belajar putra putri nya 

5. Siswa, sebagai peserta didik  
 

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. Metode  yang  digunakan  guru  harus  yang 
menyenangkan siswa  sehingga  siswa  lebih  

tertarik dan  bersemangat  untuk  mengikuti  
pembelajaran dikelas.  

2. Guru sebagai fasilitator harus lebih kreatif  

memilih model pembelajaran inovatif   
3. Guru harus selalu berinovatif agar siswa 

tidak jenuh dengan suasana pembelajaran 

yang ada. 
   

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  pembelajaran  yang  telah  

dilaksanakan  pada hari  Jumat, 09 Desember 2022,  
adalah  siswa  bersemangat mengikuti  pembelajaran  

karena  guru  tidak  hanya berceramah  ,  hasil  

cukup  efektif  untuk  mencapai  tujuan 
pembelajaran. Adapun respon orang lain terhadap 

kegiatan yang  sudah  dilaksanakan  adalah  
menanggapi  positif  dan berharap pembelajaran 

selanjutnya guru dapat lebih kreatif dalam 
membangun keaktifan siswa. Yang menjadi faktor 

keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah 

adanya dukungan dari pihak sekolah, perangkat 
pembelajaran(RPP, alat/media, instrumen penilaian 

dll) yang digunakan serta keaktifan dan semangat 
siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran 



dari keseluruhan proses tersebut adalah dapat 

membantu siswa agar dapat belajar dengan baik 
serta memahami materi yang disampaikan guru. 
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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.  

 

2. Kondisi yang menjadi latar belakang belakang 
masalah : 

a. Guru 
1. Strategi pembelajaran yang sering diterapkan 

masih berpusat pada guru (Teacher center 
Learning) 

2. Metode ceramah merupakan metode yang 

paling sering digunakan guru dalam 
menyampaikan materi mulai dari awal sampai 

akhir pembelajaran. Metode ini tentunya cara 
yang kurang efektif untuk menumbuhkan 

kreatifitas dan keaktifan peserta didik selama 
proses pembelajaran karena bersifat satu arah 

dan tidak variatif. 

3. Model pembelajaran yang diimplementasikan 
belum mampu melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran baik dalam 
bertanya, mencari informasi, membentuk 

jejaring, maupun  mengkonstruksikan 
pengetahuannya dari pengetahuan-

pengetahuan lama yang telah diperoleh peserta 
didik sebelumnya. 

4. Kemampuan guru dalam berinovasi msh belum 

optimal, terlihat dalam membuat media ajar 
yang berbasis TPACK dan STEAM sebagai alat 

bantu dalam menyampaikan informasi atau 



materi kepada peserta didik masih dalam 

bentuk tampilan sederhana dan belum variatif 
serta kreatif, sehingga lambat dalam proses 

pencapaian konsep materi yang diberikan. 
 

 
c. Siswa 

1. Siswa kurang aktif didalam proses 

pembelajaran dikarenanakan kurang faham 

konsep dasar materi yang diberikan tentunya 

dikarenakan guru tidak menjelaskan materi 

dengan cara yang kurang kreatif dan monoton. 

2. Siswa memiliki pola pikir cenderung sempit 

disebabkan kurangnya rasa keingintahuan 

peserta didik yang artinya kemampuan 

bertanya siswa kurang. 

3. Siswa merasa bosan didalam kelas dan sering 

mengantuk dikarenakan harus mendengarkan 
banyak materi dari guru (metode yg digunakan 

guru msh konvesional) 

 

4. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, 
untuk menunjukan praktik baik yang sudah 

dilakukan, berbagi pengalaman kepada orang lain 
dan memotivasi guru lain untuk berbuat yang 

terbaik bagi para siswa. 

 

5. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab 
Anda dalam praktik ini. 

Sebagai guru tanggung jawab Saya adalah 

terutama dalam merancang perangkat 

pembelajaran (RPP) dengan metode dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa serta materi yang diajarkan, menyiapkan 

bahan, media, LKPD, membuat dan menyusun 

evaluasi atau instrumen penilaian dan 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak 

dari perangkat pembelajaran yang dibuat. 

 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 
tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja 
yang terlibat, 

 

C. Tantangan yang Saya alami untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah : 
1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, 

dikarenakan terbatasnya biaya dari sekolah 
dan bantuan dari pemerintah untuk dapat 

memenuhi kebutuhan siswa dan guru dalam 
mendukung proses KBM. 

2. Siswa belum terbiasa dengan cara dan gaya 

mengajar guru yang sedikit kaku serta belum 
terbiasa mengikuti dan beradaptasi setiap 

kegiatan didalam proses pembelajaran. 



3. Guru belum banyak memiliki pengalaman 

didalam mengajar yang sesuai dengan 
perangkat pembelajaran 

4. Terbatasnya pengetahuan guru dalam 
penggunaan teknologi informasi sehingga 

mengalami kendala atau kesulitan dalam 
mengaplikasikannya di dalam kelas. 

D. Siapa saja yang terlibat ? 

1. Rekan, memberikan saran/masukan serta 
berbagi pengalaman tentang bagaimana 

seharusnya mengatasi permasalahan yang 
ada di siswa dan juga dari guru-guru demi 

terciptanya perbaikan ke depannya dalam 
melayani siswa sebaik mungkin   

2. Guru, memberikan masukan dan saran 
tentang permasalahan dan kendala yang 

terjadi dilingkungan sekitar sekolah, dari 

guru dan juga siswa berdasarkan 
pengamatan langsung  

3. Kepala Sekolah, memberikan masukan 
dan saran membangun tentang 

permasalahan yang timbul dari diri siswa 
dan juga guru-guru sebagai bahan 

evaluasi kedepannya demi tercapainya visi 

misi sekolah 
4. Orang tua siswa, memberikan dukungan 

moril maupun saran juga pendapat demi 
kemajuan sekolah dan perkembangan 

belajar putra putri nya 
5. Siswa, sebagai peserta didik  

 

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. Metode  yang  digunakan  guru  harus  yang 
menyenangkan siswa  sehingga  siswa  
lebih  tertarik dan  bersemangat  untuk  
mengikuti  pembelajaran dikelas.  

2. Guru sebagai fasilitator harus lebih kreatif  

memilih model pembelajaran inovatif   
3. Guru harus selalu berinovatif agar siswa 

tidak jenuh dengan suasana pembelajaran 

yang ada. 
   

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 

Dampak  dari  pembelajaran  yang  telah  

dilaksanakan  pada hari  Kamis, 12 Januari 2023,  
adalah  siswa  bersemangat mengikuti  pembelajaran  

karena  guru  tidak  hanya berceramah  ,  hasil  
cukup  efektif  untuk  mencapai  tujuan 

pembelajaran. Adapun respon orang lain terhadap 

kegiatan yang  sudah  dilaksanakan  adalah  
menanggapi  positif  dan berharap pembelajaran 

selanjutnya guru dapat lebih kreatif dalam 
membangun keaktifan siswa. Yang menjadi faktor 



ketidakberhasilan dari 

strategi yang dilakukan? Apa 
pembelajaran dari 

keseluruhan proses tersebut  
 

keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah 

adanya dukungan dari pihak sekolah, perangkat 
pembelajaran(RPP, alat/media, instrumen penilaian 

dll) yang digunakan serta keaktifan dan semangat 
siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran 

dari keseluruhan proses tersebut adalah dapat 
membantu siswa agar dapat belajar dengan baik 

serta memahami materi yang disampaikan guru. 

 

❖ Dokumentasi kegiatan 

 

 


