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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 
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Tujuan yang ingin dicapai MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA DIDIK YANG 
KESULITAN DALAM GERAKAN LAY UP PADA PERMAINAN 
BOLA BASKET 
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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.  
 

Pada pembelajaran ini siswa diharapkan dapat 
mempraktikan dan menganalisis konsep, prinsip dan cara-
cara melakukan teknik dasar keterampilan gerak lay up 
pada permainan basket. Kegiatan guru kali ini yaitu 
melakukan perencanaan, melaksanakan kegiatan 
pembelajaran, dan melakukan penilaian proses dan hasil 
pembelajaran. Dalam tahap pendahuluan, guru bersama-
sama siswa melakukan: doa, apersepsi, menyampaikan 
tujuan, menyampaikan cara penilaian yang akan dilakukan. 
Pada kegiatan inti menjelaskan materi keterampilan gerak 
dan cara melakukan gerakan lay up dan memberikan 
contoh yang benar baik dilakukan oleh guru, siswa yang 
gerakannya benar, juga memberikan contoh gerakan 
melalui media sosial seperti youtube.  
Siswa sangat tertarik ketika guru memberikan contoh 
melalui youtube dengan begitu Minat siswa dengan dunia 
digital khususnya teknologi di zaman 21 sekarang 
pengetahuan teknologi sangat di butuhkan agar siswa bisa 
mengoptimalkan dan menfaatkan teknologi dengan baik, 
disisi lain bahwa masih banyak hal yang belum saya 
lakukan terutama saat merancang pembelajaran, kurang 
menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Hal ini 
menyebabkan rendahnya berpikir kritis peserta didik, 
terlihat dari kurang aktifnya peserta didik dalam 
menyampaikan pendapat. Berdasarkan permasalahan 
tersebut, yang menjadi salah satu alternatif solusi terpilih 
adalah menggunakan model Problem Based Learning. 
Karena dalam sintaks PBL peserta didik dilibatkan secara 
aktif dalam kegiatan pembelajaran dan peserta didik diajak 
untuk dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan 



dengan materi yang akan dibahas. 
 
Praktik ini penting dibagikan karena banyak guru yang 
mempunyai permasalahan yang sama sehingga saya rasa 
permasalahan ini perlu saya bagikan dan diharap dapat 
memotivasi untuk diri saya juga diharapkan dapat menjadi 
referensi bagi rekan guru yang lain. 
 

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

Tantangan untuk mencapai tujuan yaitu 
a. Meningkatkan berpikir kritis peserta didik ketika 

pembelajaran berlangsung 
b. Membangun percaya diri dan semangat peserta 

didik agar dapat melakukan gerakan lay up 
c. Guru harus memahami model pembelajaran untuk 

dapat meningkatkan berpikir kritis peserta didik. 
Pihak yang terlibat adalah peserta didik, guru dibantu 

teman sejawat untuk pelaksanakan 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  
 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi 
tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut : 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi 
tantangan 
 

Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran 
dengan kompetensi dasar Menganalisis 
keterampilan gerak salah satu permainan bola 
besar serta menyusun rencana perbaikan* 
 
Membuat suasana pembelajaran yang 
menyenangkan, bertujuan untuk menumbukan 
motivasi menebalkan kesadaran diri religius agar 
peserta didik memahami pentingnya belajar dan  
memiliki mental pembelajaran sepanjang hayat. 

 
Guru mempelajari, memahami dan melaksanakan sintak 
dalam Pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 
diantaranya 
 
Orientasi / Pengkondisian Kelas : 
● Guru meminta salah seorang peserta didik 
untuk menyiapkan barisan dan mengucapkan 
salam atau selamat pagi kepada peserta didik. 
● Guru meminta salah seorang peserta didik 
untuk memimpin doa, dan peserta didik 
berdoa sesuai dengan agamanya 



masing-masing. 
● Guru memeriksa kehadiran peserta didik dan 
memastikan bahwa semua peserta didik 
dalam keadaan sehat, bila ada peserta didik 
yang kurang sehat (sakit), maka guru meminta 
peserta didik tersebut untuk berisitirahat di 
kelas. 
Motivasi : 
● Guru memotivasi peserta didik untuk 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan dengan mengajukan 
pertanyaan tentang manfaat permainan bola 
basket bagi kesehatan dan kebugaran. 
Apersepsi : 
● Guru mengecek penguasaan kompetensi yang 
sudah dipelajari sebelumnya, dengan cara 
tanya jawab. 
Penyampaian Tujuan : 
● Guru menjelaskan indikator yang harus 
dikuasai peserta didik setelah proses 
pembelajaran 
● Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
Pemanasan : 
● Dilanjutkan dengan pemanasan agar peserta 
didik terkondisikan dalam materi yang akan 
diajarkan dengan perasaan yang 
menyenangkan. Pemanasan dalam bentuk 
permainan tepuk nyamuk 
 
Orientasi peserta didik pada masalah : 
Memberi rangsangan : 
● Guru bertanya bagaimana cara melakukan 
teknik gerakan lay up dan bertanya apakah sudah melihat 
video pembelajaran gerakan lay 
up yang sudah diberikan sebelumnya 
● Guru memberikan penjelasan mengenai 
tahapan gerakan lay up bola basket 
● Guru memberikan kesempatan kepada salah 
satu peserta didik yang ingin mempraktikkan 
gerakan lay up yang sudah dilihat dari video 
pembelajaran 
● Guru mendemonstrasikan / memberi contoh 
gerakan lay up bola basket yang benar 
Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 



Mengamati dan bertanya : 
● Peserta didik diminta untuk mengamati dan 
kemudian bertanya terkait demonstrasi yang 
sudah diberikan contoh oleh guru 
CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING 
 
Membimbing penyelidikan individu maupun 
kelompok 
Mencoba dan menalar : 
● Peserta didik dibuat kelompok barisan untuk 
mencoba secara bertahap dimulai dari : 
1. Peserta didik mencoba melakukan 2 step 
awal tanpa bola dengan berkelompok 
2. Peserta didik mencoba melakukan 2 step 
awal dengan memegang bola tanpa dribble 
dan tanpa melempar ke ring dengan 
berkelompok 
3. Peserta didik mencoba melakukan 2 step 
awal dengan memegang bola tanpa dribble 
dan melempar bola ke ring dengan 
berkelompok 
4. Peserta didik melakukan rangkaian 
gerakan lay up dari sikap awal hingga sikap 
akhir dengan berkelompok 
● Peserta didik kemudian mempraktikkan hasil 
dari mengamati, menganalisis dan bertanya 
terkait gerakan lay up bola basket (peserta 
didik dibebaskan untuk mengeksplor) 
● Peserta didik menalar terkait gerakan yang 
dilakukan apakah sudah tepat atau masih ada 
kesalahan dengan terus melakukan 
(mengeksplor) 
Prinsip 
● Guru mengamati kegiatan yang sedang 
dilakukan oleh peserta didik 
 
CREATIVITY AND CRITICAL THINKING 
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
Mengasosiasikan : 
● Setelah mengamati peserta didik, guru 
mengelompokkan peserta didik sesuai 
permasalahan yang dihadapi oleh peserta 
didik 
● Peserta didik secara berkelompok 



mempraktikkan guna memperbaiki gerakan 
yang masih kurang tepat 
Menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengkomunikasikan : 
● Peserta didik mengkomunikasikan kepada 
guru ataupun peserta didik lainnya terkait 
masalah ataupun kesulitan yang dihadapi 
ketika melakukan gerakan lay up bola basket 
● Guru memberikan feedback ayau jawaban 
terkait pertanyaan peserta didik 
COLABORATION AND COMMUNICATION 
● Guru melakukan penilaian keterampilan 
gerakan lay up bola basket dengan 
memberikan kepada masing masing peserta 
didik kesempatan 3 kali percobaan 
 
Kegiatan Penutup 
1) Salah seorang peserta didik di bawah bimbingan guru 
melakukan gerakan pendinginan. 
2) Guru memberikan penghargaan kepada peserta 
didik yang telah melaksanakan pembelajaran paling baik 
dan sesuai prosedur 
3) Guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang 
telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang 
ditetapkan secara umum dan kesalahan-kesalahan yang 
masih sering timbul saat melakukan aktivitas 
pembelajaran. 
4) Guru menyampaikan manfaat pembelajaran dan 
kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan 
5) Guru memberikan arahan secara singkat terkait 
materi yang akan dilakukan dalam pertemuan berikutnya 
6) Berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik dan 
menyampaikan salam 
7) Peserta didik kembali ke kelas yang dilakukan dengan 
tertib, dan bagi peserta didik yang bertugas 
mengembalikan peralatan ke tempat semula. 

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 

Dampak dari aksi yang dilakukan  
Dampak dari penerapan model pembelajaran problem 
based learning membuat peserta didik berpikir kritis, dapat 
dilihat dari peserta didik yang berusahaha terus melakukan 
gerakan lay up sehingga mereka berpikir kritis agar 
gerakannya benar dan tepat, mengemukakan pendapat 
hasil diskusi pemecahan masalah, proses tanya jawab 



strategi yang dilakukan, Apa 
yang menjadi faktor 
keberhasilan atau 
ketidakberhasilan dari strategi 
yang dilakukan? Apa 
pembelajaran dari keseluruhan 
proses tersebut  
 

ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru dapat 
mengetahui cara menyusun perangkat    pembelajaran    
yang    benar    dan    juga menerapkan  semua  sintak  yang  
ada  pada  model problem based learning (PBL). 

 
 


