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LK 3.1 Menyusun Best Practices 

 

Menyusun Cerita Praktik Baik ( Best Practices ) Menggunakan Metode STAR 

(Situasi,Tantangan, Aksi, Refleksi Hasil dan Dampak) Terkait Pengalaman Mengatasi 

Permasalahan Siswa Dalam Pembelajaran 

 

Lokasi  SDN BABAKAN TIGARAKSA 

Lingkup Pendidikan  SEKOLAH DASAR 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatan  hasil belajar Siswa kelas 1 SDN Babakan 

Tigaraksa pada pelajaran  Bahasa Indonesia  tentang 

Ungkapan Pujian 

Penulis  Farida Halimi, S.Pd 

Tanggal  16 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.  

 

 Situasi 

 Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah: 

 

1. Kurangnya hasil belajar siswa kelas 1 tentang 

ungkapan pujian  pada membaca permulaan pelajaran 

Bahasa Indonesia 

2. Guru masih menggunakan metode yang konvensional 

3. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang 

variatif  sesuai dengan kebutuhan siswa 

4. Pembelajaran kurang aktif dan menyenangkan 

5. Media yang digunakan kurang variatif 

6. Guru kurang mengoptimalkan pendekatan TPACK 

(Tehcnological Pedagogical Content Knowledge) 

7. Minimnya fasilitas pembelajaran yang mendukung 

penggunaan teknologi pembelajaran 

8. Kurangnya dukungan orang tua untuk membimbing 

dan  mendampingi peserta didik dalam belajar 

membaca di rumah 

9. Guru masih menggunakan model pembelajaran yang 

bersifat Teacher Center(Berpusat pada guru) 

 

  Praktik ini sangat penting untuk dibagikan karena: 
 

1. Banyak rekan guru di kelas rendah  mengalami 

permasalahan yang sama  yang saya alami, sehingga 

rekan guru mendapatkan informasi mengenai 

penerapan model Problem Based Learning (PBL) dan 

bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran 

2. Menggunakan alat peraga  kartu kata yang berwarna-

warni serta  media yang inovatif dalam pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1 yang 

masih sangat senang bermain sehingga siswa 

mengalami pembelajaran bermakna dan termotivasi 

serta lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru 



3. Menggunakan model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL)  bisa meningkatkan hasil belajar siswa  

4. Pembelajaran lebih berpusat pada siswa(student 

center) sehingga membuat suasana belajar lebih aktif. 

 

 

 Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini  

 

Saya berperan sebagai guru yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dengan baik, mencari cara agar pembelajaran di 

dalam kelas mampu mencapai tujuan pembelajaran. Oleh 

sebab itu menggunakan media, metode serta model 

pembelajaran yang tepat kreatif dan inovatif. Dan saya 

membuat RPP, Bahan ajar, LKPD, Instrumen penilaian, 

Evaluasi dan pastinya melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana yang saya buat sehingga tujuan pembelajaran 

serta hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan 

yang diharapkan. Maka saya memilih solusi dari identifikasi 

masalah pembelajaran di kelas yang saya ajar adalah dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning(PBL) berbantu media kartu kata dan penggunaan 

pendekatan TPACK (Tehcnological Pedagogical Content 

Knowledge) 

 

 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

 

 Tantangan 

 

Dalam menggunakan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning(PBL) berbantu media kartu kata dan penggunaan 

metode TPACK, yang menjadi tantangan  untuk mencapai 

tujuan adalah: 

 

1. Terbatasnya ruang kelas yang bisa di pakai untuk 
pembelajaran karena kondisi kelas saya yang sedikit 

jendela sehingga kurang mendapatkan sinar matahari 

2. Membutuhkan persiapan yang lebih lama karena guru 

belum terbiasa menggunakan LCD Proyektor 

3. Jangkauan sinyal wifi yang terbatas di setiap kelas. 
 

Yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini adalah : 

1. Guru sebagai penyampai materi pembelajaran  

2. Dosen, guru pamong sebagai pembimbing guru yang 

merupakan mahasiswa PPG Daljab 

3. Kepala sekolah sebagai koordinator dan memberi izin 

unuk melakukan Praktek Pengalaman Lapangan   

4. Siswa kelas 1  sebagai subjek dan objek proses 

pembelajaran 

5. Rekan sejawat sebagai observer proses pembelajaran 

6. Rekan guru lain sebagai pengambil gambar melalui gawai 



untuk dokementasi berupa video dan foto 
 

 

 

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  

 

 Aksi 

 Langkah – langkah untuk menghadapi tantangan 

 

Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan dalam 

praktik pembelajaran adalah: 

1. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah  

mengenai fasilitas dan sarana sekolah, sekaligus 

meminta izin untuk melaksanakan praktik 

pembelajaran 

2. Menyiapkan siswa  agar dapat mengikuti pelajaran dan 

memahami materi pelajaran dengan baik 

3. Menggunakan model pembelajaran yang inovatif yaitu 

Problem Based Learning (PBL) 

4. Membuat media pembelajaran kartu kata dan   

pendekatan TPACK 

5. Memanajemen waktu pembelajaran dengan  baik 

6. Menyusun perangkat pembelajaran  (RPP, Bahan ajar, 

media, LKPD  dan instrumen) dengan baik  

 

 Strategi yang digunakan 

 

Strategi yang digunakan dalam praktik pembelajaran 

adalah: 

1. Menggunakan  media pembelajaran berupa kartu kata, 

PPT  dan  video pembelajaran untuk menarik minat 

belajar siswa 

2. Menggunakan model Problem based Learning (PBL) 

yang memiliki 5 sintaks sebagai berikut: 

1) Orientasi siswa pada masalah 

2) Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

3) Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil 

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

 

 Proses pelaksanaan pembelajaran 

Setelah melakukan pendahuluan  yang berupa 

memberikan salam,mengabsen siswa,menyanyikan lagu 

kebangsaan serta menyampaikan tujuan pembelajaran 

,maka saya mulai mengisi pembelajaran kepada kegiatan 

inti menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learnig(PBL) dengan langkah-langkah/sintak sebagai 

berikut: 

 

Sintak 1: Orientasi peserta didik pada masalah 



 

Guru memberikan apersepsi berupa menayangkan sebuah 

video ungkapan pujian  

https://youtube.com/watch?v=bvIAp5TQ108&feature=sha

re 

 

Peserta didik memperhatikan paparan materi dari video 

pembelajaran yang ditayangkan melalui LCD Proyektor 

(mengamati/saintifik) 

Guru mengajukan pertanyaan pertanyaan pemantik 

a. Apa yang dimaksud dengan kalimat pujian? 

b. Sebutkan contoh kalimat pujian!  

 

Sintak 2: Mengorganisasikan peserta didik untuk 

belajar. 

Guru membagi siswa ke dalam kelompok setiap  ,kelompok 

terdiri dari 5 siswa 

Peserta didik secara berkelompok ,mengamati alat dan bahan 

yang dibawa oleh guru berupa kartu kata dan LKPD berupa 

karton warna 

 

Sintak 3: Membimbing penyelidikan individu/kelompok 

Guru menjelaskan kepada siswa untuk berdiskusi mengenai 

gambar kegiatan yang ada pada LKPD,Setiap kelompok 

mengamati langkah kegiatan yang tertera pada LKPD,Siswa 

berdiskusi mengenai ungkapan pujian yang sesuai dengan 

gambar bersama dengan  teman kelompoknya kemudian 

menyusun kartu kata sehingga menjadi ungkapan pujian yang 

tepat. 

 

Sintak 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya: 

Siswa membagi tugas masing-masing anggota kelompok  

Guru meminta perwakilan kelompok untuk menempelkan 

susunan kartu kata yang sempurna menjadi ungkapan 

pujian.siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok  

mereka didepan kelas,guru memberikan reward kepada 

siswa yang sudah   maju didepan kelas untuk presentasi  

 

Sintak 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah: 

Guru mengoreksi hasil pekerjaan kelompok berupa susunan  

kata kata pada ungkapan pujian.siswa diminta untuk 

menyimpulkan hasil diskusi  kelompok masing-masing 

 

https://youtube.com/watch?v=bvIAp5TQ108&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bvIAp5TQ108&feature=share


 Pihak yang terlibat 

 

Pihak – pihak yang terlibat praktik pembelajaran adalah: 

1. Dosen dan guru pamomg PPG 

2. Kepala sekolah 

3. Guru kelas 

4. Teman sejawat 

5. Siswa  

 

 Sumber daya atau materi 

 

1. Guru  

2. Siswa 

3. Kartu kata 

4. Buku Guru   

5. Buku Siswa 

6. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari : 

o RPP 

o Bahan ajar 

o Media 

o LKPD 

o kisi-kisi soal dan instrumen penilaian, 

7. Jaringan internet 

8.  Laptop 

9. Printer 

10. LCD Proyektor 

11. Gawai 

 

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 

ketidak berhasilan dari strategi 

yang dilakukan? Apa 

pembelajaran dari keseluruhan 

proses tersebut  

 

 Refleksi Hasil dan dampak 

 Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang saya 

lakukan  sangat efektif . Hal ini dapat dilihat dari : 

 

1. Penggunaan media pembelajaran kartu kata dan media  

yang berbasis PPT serta video pembelajaran sangat 

membantu dalam pemahaman materi Bahasa indonesia 

pada peserta didik kelas 1 

2. Metode yang bervariasi dapat digunakan  secara 

bersamaan,misalnya metode tanya jawab, diskusi 

,ceramah dan penugasan sehingga terlihat dari 

pembelajaran peserta didik menjadi lebih aktif. 

3. Pemilihan model Problem Based Learning 

memberikan motivasi kepada peserta didik dan 

menumbuhkan pemikiran yang kritis dan percaya diri, 

terlihat dari suasana belajar yang kondusif dan 

menyenangkan , serta tanggapan siswa yang positif 

terhadap jawaban yang diberikan oleh guru.sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 

 

 



 Respon 
 

1. Respon positif dari peserta didik pada kegiatan 

pembelajaran ini adalah lebih termotivasi dan 

bersemangat, terlihat dari kegiatan refleksi diakhir 

pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi 

bahwa pembelajaran ini sangat menyenangkan karena 

mereka lebih memahami materi pembelajaran dengan 

mudah dibandingkan dengan metode pembelajaran 

yang selama ini diberika yaitu metode teacher center. 

2. Respon positif dari kepala sekolah dan teman sejawat 

ditunjukan setelah mengamati pembelajaran ketika 

proses praktik dimana siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran dan situasi kelas lebih terlihat kondusif. 

3. Respon positif juga diberikan oleh orang tua peserta 

didik, setelah mengetahui bahwa metode pembelajaran 

yang diberikan lebih bervariatif dari sebelumnya  

sehingga mereka menjadi lebih peduli dalam 

memperhatikan dan mempersiapkan pembelajaran 

yang akan diikuti oleh putra -putrinya di sekolah. 

  

 Faktor keberhasilan 

 

Faktor keberhasilan dari praktik Kegiatan  belajar mengajar 

ini adalah kemampuan guru dalam menguasai pemilihan 

media,metode, model pembelajaran dan melaksanakan 

rencana pembelajaran yang sudah dibuat dengan baik serta 

adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, seperti 

kepala sekolah, teman sejawat, pakar dan tentu berkat 

bimbingan dan arahan dari dosen juga guru pamong yang 

selalu mensupport kegiatan yang saya lakukan.  

 

 Pelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan yang 

sudah dilakukan adalah: 

1. Guru harus bekerja secara profesional, terus 

meningkatkan kompetensi dengan mencari informasi baru 

untuk meningkatkan  pengetahuan dan kualitas kita 

sebagai pendidik terutama dalam pembelajaran 

2.  Guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam  memilih 

media, metode dan model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa SD sehingga mereka 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran . Dengan 

demikian, maka guru dapat menciptakan pembelajaran 

yang bermakna bagi peserta didik dan mendapatkan hasil 

belajar yang sesuai dengan harapan. 

 

 

 

 

 



 

 
JURNAL REFLEKSI 

IDENTITAS 

Nama Guru    : Farida Halimi,S.Pd 
Nama Sekolah   : SD NEGERI BABAKAN TIGARAKSA 
Bidang Studi/Muatan Pembel : Bahasa Indonesia 
Model/Metode Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL) 
Hari, tanggal Pembelajaran : Jum’at.9 Desember 2022 
 
DESKRIPSI 

1. Kelebihan-kelebihan pembelajaran. 
 

 

 Menggunakan media pembelajaran  berupa Kartu kata. 

 Menggunakan Karton warna-warni sebagai LKPD yang merangsang 
ketertarikan siswa sesuai.  

 

 
2. Kekurangan-kekurangan pembelajaran. 

 

 Ada kegiatan pendahuluan yang terlewat yaitu mengecek kehadiran 
siswa 

 Siswa terlalu antusias sehingga ada yang naik ke meja. 
 

 

 
3. Rencana tindakan untuk mempertahankan kelebihan pembelajaran. 

 

 Akan menggunakan alat peraga yang sesuai dengan karakteristik siswa 
kelas 1. 

 Akan menggunakan karton sebagai LKPD. 

 

 

 
4. Rencana Tindakan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran. 

 

 Lebih berkonsentrasi lagi untuk melakasanakan pembelajara sesuia 
dengan langkah-langkah pada RPP yang telah dibuat. 

 Mengondisikan kelas dengan memberi pemahaman kepada siswa untuk 
tidak naik ke atas meja. 

 

 

 



5. Kesesuaian model/metode pembelajaran dengan pencapaian tujuan 
pembelajaran. 
 

 Model PBL sesuai untuk pembelajaran ungkapan pujian dalam membaca 
permulaan ,karena  tujuan PBL yaitu membantu siswa mengembangkan 
keterampilan  berpikir dan keterampilan mengatasi masalah dalam hal 
ini siswa mampu menganalisis ungkapan pujian apa yang harus diberikan   
sesuai dengan stimulus yang ada. 

 

 

 
6. Praktek baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran. 

 

 Siswa sangat tertarik dengan media pembelajaran berupa kartu 
kata. 

 Siswa senang dan dapat bekerjasama dalam pembelajaran 
berkelompok. 

 
7. Catatan tambahan. 

 

 Siswa sangat antusias dalam pembelajaran yang menggunakan LCD 
proyektor 

 

 

 
 
Guru Kelas 1, 
 
 
 
 
Farida Halimi,S.Pd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 LEMBAR OBSERVASI PEMELAJARAN 

IDENTITAS 

Nama Guru    : Farida Halimi,S.Pd 
Nama Sekolah   : SD NEGERI BABAKAN TIGARAKSA 
Bidang Studi/Muatan Pembel : Bahasa Indonesia 
Model/Metode Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL) 
Hari, tanggal Pembelajaran : Jum’at.9 Desember 2022 
 
 
 

PETUNJUK 

Berilah tanda centang pada masing-masing descriptor kegiatan pembelajaran 

berikut sesuai denga kenyataan yang terjadi. 

 

No 

 

Uraian Kegiatan 

Keterlaksanaan 

Maksima

l 

Kurang 

Maksim

al 

Tidak 

Maksim

al 

1. Kegiatan pendahuluan: apersepsi, 

penguatan karakter atau pesan moral, 

dan kontektualitas 

 

      V 

  

2. Kegiatan Inti: PBL    

2a. Fase 1: Orientasi peserta didik 

kepada masalah  

 Siswa mengamati video 

pembelajaran pembelajaran. Link:  

https://youtube.com/watch?v=bvIAp5TQ1

08&feature=share 

 

 

 

 

     V 

  

2b. Fase 2: Mengorganisasikan peserta 

didik  

 Siswa dibuat 4 kelompok diskusi 

dengan  5 anggota . 

 Guru membagikan LKPD  

 Siswa membaca petunjuk pada 

     

     V 

  

https://youtube.com/watch?v=bvIAp5TQ108&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bvIAp5TQ108&feature=share


LKPD. 

2c. Fase 3: Membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok  

 Guru menjelaskan petunjuk pengisian 

LKPD kepada siswa 

 Setiap kelompok berdiskusi untuk 

menyelesaikan soal yang terdapat 

pada bahan ajar kemudian 

menuliskan hasil diskusinya ke 

LKPD (Comunication –Critical 

Thinking - HOTs – Gotong 

Royong). 

 

      

 

 

 

     V 

  

2d. Fase 4: Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya  

 Perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

dan kemudian mengumpulkan hasil 

nya kepada guru. 

 

 

 

     V 

  

2e. Fase 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah  

 Siswa dan guru berdiskusi tentang 

hasil kegiatan siswa. 

(Comunication ) 

 Guru mengevaluasi hasil diskusi 

yang sudah dilakukan oleh siswa 

 Guru memberikan penguatan 

dengan menyampaikan secara 

ringkas materi prisma. 

 

 

 

 

     V 

  

2f. Penggunaan media pembelajaran 

- Link video  

https://youtube.com/watch?v=bvIAp5TQ1

08&feature=share 

 

 

    V   

https://youtube.com/watch?v=bvIAp5TQ108&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bvIAp5TQ108&feature=share


- PPT 

3. Kegiatan Penutup: simpulan, evaluasi, 

refleksi, dan tindak lanjut pembelajaran 

    V   

 

 

 

Catatan tambahan (dapat berupa kelebihan dan kekurangan pembelajaran). 

 

Siswa sangat menyukai pembelajaran yang melibatkan motorik halus ( menempel) 

 

 

 
Guru Kelas 1,      Teman Sejawat, 
 

  
Farida Halimi,S.Pd     Nuryanawati,S.Pd 

        NIP. 196912162008012005 
 



  

PENILAIAN PEMBELAJARAN MELALUI WAWANCARA 

 

IDENTITAS 

Nama Guru    : Farida Halimi,S.Pd 
Nama Sekolah   : SD NEGERI BABAKAN TIGARAKSA 
Bidang Studi/Muatan Pembel : Bahasa Indonesia 
Model/Metode Pembelajaran : Problem Based Learning 
Hari, tanggal Pembelajaran : Jum’at,9 Desember 2022 
 
 

PETUNJUK WAWANCARA 

Wawancara dilakukan selama dan atau setelah proses pembelajaran dilaksanakan. 
Wawancara dilakukan dengan pola wawancara terbuka. 
 
PERTANYAAN WAWANCARA 
1. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari 

ini? 

Menyenangkan dan membuat bersemangat 

 

 

 

 
2. Bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang Ibu Guru gunakan hari ini? 

Menyenangkan, kenapa karena siswa disajikan materi ungkapan pujian dari LCD 

, dibuat kelompok,diberikan kartu kata untuk ditempel di karton dan maju ke 

depan kelas untuk mempresentasikan hasil kelompok. 

Mendukung pencapaian kompetensi: Menganalisis kalimat ungkapan pujian  

dengan tepat(C4)  

 
3. Bagaimana pendapat kalian mengenai media yang bapak gunakan hari ini? 

Kemenarikan: menggunakan kartu kata dan karton dan menempel dan LCD 

proyektor 

Mendukung pencapaian kompetensi:4.8 Menentukan ungkapan Pujian dalam 

kehidupan sehari-hari denagn cara menempel kartu kata di LKPD 

 

4. Apa saran kalian untuk pembelajaran kita berikutnya? 

 

 

Menggunakan LCD proyektor,kerja kelompok dan memakai kartu dan karton 



warna-warni serta ada praktek menempel. 

 

 

 
 

Guru Kelas 1, 
 
 
 
 

Farida Halimi,S. Pd 

  



 

 

Tabel hasil  belajar siswa setelah melaksanakan pembelajaran 

 

 

 

Nilai kognitif 

KKM : 70 

No. Deskripsi Nilai  Jumlah siswa Presentase (%) 

1. Siswa mencapai 

KKM 

100 18 90 % 

2. Siswa belum 

mencapai KKM 

50 2 10 % 

 Jumlah presentase   100 % 

 Nilai rata-rata 95,00   

 Nilai tertinggi 100   

 Nilai terendah 50   

 

Nilai Afektif 

No. Kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab Presentase (%) 

1 Sangat Baik 45 % 

2 Baik 50 % 

3 Cukup Baik 5 % 

 Jumlah  100 % 

 

 

 

Nilai Psikomotor 

No. Mempresentasikan hasil  Menyusun kartu kata 

Ungkapan Pujian 

Presentase (%) 

1 Sangat Baik 40 % 

2 Baik 50 % 

3 Cukup Baik 10 % 

 Jumlah  100 % 



 

Dokumen kegiatan pembelajaran 

Penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada pelajaran  Bahasa Indonesia 

tema 5  Subema 1 Pembelajaran 1 siswa kelas I SD Negeri Babakan Tigaraksa 

Tahun pelajaran 2022/2023 

 

 

 

 
Gambar 1. Orientasi siswa pada masalah 

 

 

 

 

Gambar 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

 

 



 
Gambar 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

 

 

 

 

Gambar 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 



 

 
 

Gambar 5. Menganalisis dan mengevaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kartu Kata 



 

 

 

 

 

cam 

Gambar hasil kerja kelompok siswa pada LKPD 


