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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 SMKN 4 Sukabumi 

Lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

Tujuan yang ingin dicapai 1. Meningkatkan semangat dan minat  peserta didik  pada 
pembelajaran biologi. 

2. Meningkatkan pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi 

dan komunikasi) dalam proses pembelajaran Biologi 
Penulis Endris Rukmana, S.Pd 

Tanggal 13 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. 

Kondisi yang menjadi latar belakang masalah Rendahnya 

semangat dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran 

biologi sebagai berikut: 
 

1. Pembelajaran di dalam kelas masih monoton.  

2. Guru belum merancang pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan dalam proses pembelajaran biologi 
3. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang 

menarik perhatian peserta didik 

4. Guru belum menggunakan berbagai model pembelajaran 
yang bervariasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran  

biologi  

5. Kurangnya minat peserta didik terhadap materi 

pembelajaran biologi 
 

Kondisi yang menjadi latar belakang masalah Rendahnya 

pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi dan komunikasi) dalam 

proses pembelajaran biologi sebagai berikut: 
 

1. Guru tidak memiliki waktu khusus dalam merencanakan atau 
merancang pembelajaran dengan memanfatkan TIK di 
dalamnya. 

2. Peserta didik kurang mendapat penjelasan dan pelatihan 
terhadap penggunaan berbagai aplikasi belajar yang tersedia di 
gadegtnya. Guru tidak memahami cara menggunakan aplikasi 
belajar yang tersedia di internet. 

3. Peserta didik kurang bisa membuat PPT atau power point jika 
persentasi di dalam pembelajaran biologi.  

4. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang TIK di 
sekolah (internet, laptop, wifi dll)  

5. Peserta didik belum memahami dalam memanfaatkan TIK 
dalam proses pembelajaran biologi.  

6. Guru belum memfasilitasi dan memberikan penjelasan kepada 
peserta didik dalam memanfaatakan TIK dalam proses 
pembelajaran biologi. 

7. Peserta didik belum menerima penjelasan terhadap 
pemanfaatan gadget/android yang dimiliki peserta didik dalam 
mempelajari pembelajaran biologi, terutama dalam pemanfaatan 
gadget/androidnya yang dimiliki peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran seperti mengakses Ruang belajar, meja belajar, 
Quizzis, Classroom, canva dll.  

8. Peserta didik belum memiiki kemampuan untuk memanfaatkan 
Gadget/androidnya untuk mengakses pembelajaran biologi.  



9. Peserta didik tidak bisa memahami dan menggunakan berbagai 
aplikasi belajar yang tersedia di internet.  

10. Guru belum memaksimalkan pemanfaatkan digitalisasi dalam 
proses pembelajaran biologi. 

11. Pemahaman Peserta didik terhadap penerapan TIK di dalam 
pembelajaran masih terbatas.  

12. Kurangnya pelatihan TIK yang didapat peserta didik 
 

 

Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan 
karena: 
 
1. Sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama 

dengan permasalahan yang saya hadapi ini. 
2. Praktik pembelajaran ini bisa melatih dan menekankan guru 

untuk bisa membuat suasana pembelajaran yang bisa 
membangkitkan semangat dan motivasi peserta didik melalui 
Ice breaking yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran 
ini. 

3. Praktik pembelajaran ini bisa memompa semangat guru lain 
untuk membuat sebuat presentasi media pembelajaran yang 
lebih interaktif dan berbasis teknologi yang bisa menarik 
perhatian peserta didik lebih fokus dan antusias terhadap 
pembelajaran yang kita ajarkan. 

4. Praktik pembelajaran ini diharapkan dapat memotivasi guru 
lain untuk terus mengembangkan diri dan terus menggali dan 
mempelajari kemajuan teknologi yang dapat di aplikasikan 
dalam proses pembelajaran yang akan dilaksnakan bersama 
peserta didik. 

5. Praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi 
guru lain dalam menghadapi dan menyelesaikan 
permasalahan yang sama dengan yang saya hadapi, dan 
bisa dilaksanakan di modifikasi sedemikian rupa demi 
kemajuan dan perkembangan proses pembelajaran guru dan 
peserta didik. 



       Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik 
pembelajaran ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab 
dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan tuntutan abad 21 
dimana pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan 
pembelajaran dimana kurikulum yang dikembangkan menuntun 
sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher 
centred menjadi student centered. Hal ini sesuai dengan tuntutan 
masa depan dimana peserta didik harus memiliki kecakapan 
berpikir dan belajar. Dan menekankan terhadap keterampilan 4C 
yaitu keterampilan Critical Thinking, Communication, Creative 
Thinking, dan Collaboration. Keterampialn 4C ini dibutuhkan di 
abad 21. Keterampilan4C dapat dilatih melalui pembelajaran di 
sekolah. 

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

Berdasarkan hasil kajian literatur dan kajian wawancara, 
penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu 
Rendahnya semangat dan minat peserta didik dalam proses 

pembelajaran biologi : 
 

1. Minat belajar peserta didik akan meningkat jika guru 
menggunakan media yang menarik perhatian peserta 
didik dan membuat anak memahami materi yang 
diajarkan.  

2. Guru kurang memanfaatkan digitalisasi dalam 
pembelajaran biologi 

3. Peserta didik tidak mengerti dan memahami materi 
pembelajaran Peserta didik tidak dilibatkan dalam proses 
pembelajaran.  

4. Peserta didik tidak termotivasi dengan proses 
pembelajaran yang diberikan guru.  

 
Sedangkan untuk nasalah tentang Rendahnya pemanfaatan TIK 

(Teknologi, Informasi dan komunikasi) dalam proses  

pembelajaran biologi adalah : 

 

1. Peserta didik belum menerima penjelasan terhadap 
pemanfaatan gadget/android yang dimiliki peserta didik 
dalam mempelajari pembelajaran biologi, terutama dalam 
pemanfaatan gadget/androidnya yang dimiliki peserta 
didik dalam kegiatan pembelajaran seperti mengakses 
Ruang belajar, meja belajar, Quizzis, Classroom dll.  

2. Peserta didik belum memiiki kemampuan untuk 
memanfaatkan Gadget/androidnya untuk mengakses 
pembelajaran biologi.  

3. Peserta didik tidak bisa memahami dan menggunakan 
berbagai aplikasi belajar yang tersedia di internet.  

4. Guru belum memaksimalkan pemanfaatkan digitalisasi 
dalam proses pembelajaran biologi. 

5. Power Point yang dibuat guru kurang interaktif dan 
menarik. 

6. Guru dan peserta didik kurang mengikuti perkembangan 
teknologi yang berkembang secara terus menerus. 

 
 
 
 



Tantangan yang saya hadapi dalam meningkatkan Rendahnya 
semangat dan minat peserta didik serta Rendahnya pemanfaatan 
TIK (Teknologi, Informasi dan komunikasi) dalam materi Struktur 

dan Fungsi organ reproduksi laki-laki dan perempuan  dengan 
menggunakan model PBL (Problem based learning) 
diantaranya: 
 
1. Menciptakan suasana pembelajaran yang student centered 

sehingga di pilih model PBL (Problem based learning). 
2. Ice breaking di awal pembelajaran dan di tengah 

pembelajaran menambah semangat peserta didik dalam 
pembelajaran biologi. 

3. Pembuatan media pembelajaran yang sangat interaktif yang 
mengkombinasikan aplikasi presentasi CANVA sebagai 
media presentasi, survey heart untuk pretes, postes dan 
prefleksi, di padukan dengan penggunaan video yang 
konstektual membuat peserta didik tertarik dan minat 
peserta didik untuk mengikuti pembelajaran meningkat, 
terlihat dari antusias dan keaktifan serta mimik wajah 
mereka yang ceria dan menikmati proses pembelajaran dari 
awal sampai akhir. 

4. Membuat bahan ajar yang sesuai, seperti modul , buku 
biologi yang relevan, campbell dll. 

5. Penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat 
sehingga mampu meningkatkan hal yang ingin kita raih yaitu 
meningkatkan semangat dan minat serta meningkatkan 
pemanfaatan teknologi informasi (TIK) dalam pembelajaran 
biologi dapat berjalan sesuai harapan. 

6. Penyusunan soal HOTS yang mengasah berpikir kritis 
peserta didik 

7. Membuat Repleksi pembelajaran dan instrumen penilaian 
yang sesuai. 



 .Yang terlibat pada praktik pembelajaran: 
1. Peserta didik yang merupakan objek utama 

target perubahan dan pengembangan. 
2. guru sebagai fasilitator 
3. Teman sejawat yang membantu pengambilan video dan 

gambar 
4. dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam 

proses pelaksaan pembelajaran PPL yang terus 
membimbing dan meberikan masukan membangun demi 
terlaksananya praktik pembelajaran yang baik dan 
hasilnya maksimal. 

 

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 harus dilaksanakan untuk 
menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Berkaitan dengan suasana pembelajaran : Guru menciptakan 

suasana pembelajaran yang student centered sehingga di 
pilih model PBL (Problem based learning) dimana PBL ini 
akan  Memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di 
dalam pembelajaran, menyediakan kesempatan pembelajaran 
berbagai disiplin ilmu, membantu keterkaitan hidup di luar 
sekolah dan menyediakan peluang unik karena pendidik 
membangun hubungan dengan peserta didik sebagai 
fasilitator 

2. Memberikan ICE Breaking di awal pembelajaran, di tengah 
pembelajaran dimana ice breaking ini sangat membantu 
guru dalam proses pelajaran yang sedang berlangsung. 
Kelebihan ice breaking yaitu membantu peserta didik untuk 
fokus belajar, membantu peserta didik lebih semangat belajar 
lagi, peserta didik yang mengantuk menjadi bergairah lagi dan 
membantu peserta didik agar tidak bosan pada saat 
mengikuti pelajaran di kelas. 

3. Berkaitan dengan penggunaan media : guru harus kreatif 
dalam memilih media pembelajaran, diataranya menggunakan 
media pembelajaran interaktif, dan disini saya menggunakan 
media interaktif dari aplikasi CANVA untuk tampilan 
presentasi, Surveyheart untuk pretes, postes dan refleksi 
kemuadian media video yang konstektual dalam kehidupan 
sehari hari, dan pastinya media yang digunakan harus 
berbasis Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi 
pengetahuan, guru perlu mengajar secara efektif dengan 
kerangka teknologi), dan TPACK ini pula  dapat dijadikan 
sebagai kerangka kerja untuk dapat mendesain kurikulum 
pendidikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. 
Perkembangan teknologi sangat berpengaruh besar terhadap 
proses pendidikan khususnya di pembelajaran abad 21. 

4. Dalam penggunaanLKPD di buat sesuai mungkin dengan 
tujuan yang ingin dicapai. 

5. Menyusun modul yang sesuai dengan tujuan yang akan 
dicapai sesuai dengan kriteria penyusunan modul yang benar. 

6. Berkaitan dengan penggunaan model pembeljaran: dalam hal 



ini guru menggunakan pendekatan saintifik dengan model 
pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 
problem based learning (PBL) yang terdiri 



 1. dari 5 fase/tahapan yaitu Orientasi Peserta didik pada 
Masalah, mengorganisasi Peserta didik untuk Belajar, 
membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok, 
mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya, dan 
menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah. 
Aktifitas dan proses pembelajaran disususn berdasarkan 
tahapan PBL. 

7.   Berkaitan dengan penilaian : guru harus melakukan penilaian 
secara keseluruhan baik dari ranah kognitif, apektif dan 
spikomotorik yang dituangkan dalam instrumen yang lengkap 
mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian, dan rubrik 
penilaian, dan ada penilaian teman sejawat atau peer 
assesment. 

 

Strategi yang dilakukan adalah dengan cara: 
 
1. Merancang perangkat pembelajaran meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Bahan Ajar berupa modul, 
buku biologi, campbell, E-modul , Media pembelajaran berupa 
PPT interaktif dan Canva Interaktif, LKPD dan Instrumen 
Penilaian  

2. Meminta ijin pelaksanaan PPL kepada kepala sekolah 
sebagai atasan di sekolah. 

3. Menentukan kelas yang akan di gunakan 
4. Menentukan peserta didik  yang akan dijadikan objek 

pembelajaran 
5. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan seperti kamera, clip 

on, jaringan internet dll. 
6. Mengkoordinasikan peserta didik dan pihak-pihak yang 

terlibat dalam PPL 
7. Melaksanakan PPL sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan oleh kampus, disini kampus sebagai LPTK adalah 
Universitas Pakuan Bogor. 

 
Proses 
Proses pembelajaran berdasarkan model pembelajaran problem 
based learning (PBL) yang terdiri dari 5 fase/tahapan, yaitu 

a. Mengorientasikan peserta didik pada masalah 
b. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar 
c. Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok 
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
e. Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 
 
 
 



 Video PPL 
Video PPL dapat di akses di link di bawah ini :  
 
https://youtu.be/rR0-IJXOdDs (link video edit PPL) 
 
https://drive.google.com/file/d/1ooOjzKHRaHyccnN0DQlIbnZjY
PFOPuVd/view?usp=share_link (link video FULL PPL) 

 

https://youtu.be/rR0-IJXOdDs
https://drive.google.com/file/d/1ooOjzKHRaHyccnN0DQlIbnZjYPFOPuVd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ooOjzKHRaHyccnN0DQlIbnZjYPFOPuVd/view?usp=share_link


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 yang didapat oleh 
guru  dari keseluruhan  proses 
tersebut 

Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan guru 
menghasilkan pembelajaran yang efektif antara lain: 
 
1.  Penggunaan model pembelajaran problem based learning 

membuat peserta didik antusias belajar karena peserta didik 
diberikan ruang yang sangat luas untuk mengembangkan 
potensi yang dimliki dalam pemecahan masalah yang 
diberikan oleh guru. 

2. Penggunaan ice breaking di awal dan tengah pembelajaran 
membuat peserta didik terus semangat dan fokus. 

3. Pemilihan Model Pembelajaran dengan tepat akan membuat 
kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 
sangat meningkatkan kreatifitas peserta didik saat proses 
pembelajaran sehingga peserta didik lebih semangat untuk 
belajar. 

4. Dalam penerapan dan penggunaan media pembelajaran  
yang sangat interaktif membuat minat peserta didik 
meningkat terlihat dari jalannya diskusi dan selama proses 
pembelajaran mereka terlihat antusias dan semangat dalam 
mengikuti proses pembelajaran. 

5. Dampak penerapan model pembelajaran problem based 
learning dan penggunaan media berbasis TPACK bagi guru 
adalah dapat membantu guru menyampaikan materi lebih 
mudah dan kegiatan pembelajarannya tidak  monoton. 

 

Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan 
menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan 
sekitar seperti peserta didik, kepala sekolah,teman sejawat 
memberikan respon positif, di antaranya: 
 

1. Respon dari Kepala sekolah, m e m i n t a  a g a r  d i  
l a k s a n a k a n  p e l a t i h a n  p e m b u a t a n  
m e d i a  p e m b e l a j a r a n  i n t e r a k t i f  b a g i  
s e m u a  g u r u  d i  s e k o l a h  m e n g g u n a k a n  
a p l i k a s i  c a n v a  y a n g  s a y a  g u n a k a n  d i  
d a l a m  p r a k t i k  p e m b e l a j a r a n P P L .  . 

2. Respon teman sejawat, meminta di ajarkan pembuatan 
media pembelajaran interaktif dari aplikasi canva, karena 
selama ini guru-guru disekolah lebih mengenal power point 
sebagai aplikasi presentasi. 

3. Respon dari peserta didik, mereka sangat antusias sekali 
dengan media dan tahapan pembelajaran, terutama ice 
breaking dan pemanfaatan berbagai aplikasi modern 
dalam proses pembelajaran, yang selama ini mereka tidak 
pernah mendapatkan pembelajaran seperti di PPL ini. 

 
Faktor keberhasilan 
 
1. Dukungan dari semua pihak terutama kepala sekolah SMKN 

4 Sukabumi, teman sejawat, peserta didik 
2. Ketersediaan alat rekam gambar dan video seperti kamera , 

clipon dll yang alhamdulillah tersedia di sekolah. 
3. Penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, 

model dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan 



pembelajaran yang sudah dibuat. 
4. Bimbingan dan masukan dari Dosen pembimbing, guru 

pamong dan teman-teman kelompok A PPG DALJAB K1G2 
UNPAK. 

 
Faktor ketidak berhasilan 
 
1. Penggunaan Alokasi Waktu yang belum Optimal 
2. Jumlah dari Clipon yang terbatas 
3. Pengambilan Gambar/Video belum maksimal 
4. Sarana dan prasarana yang belum lengkap 

 

 

Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi ini adalah : 
 

1. Dari kegiatan ini ternyata saya dapat mendesain media 

pembelajaran yang sangat interaktif dari aplikasi canva,. 

2. Dari kegiatan ini saya jadi tahu bahwa aplikasi surveyHeart 

bisa di gunakan untuk Pretes, postes dan Refleksi suatu 

proses pembelajaran. 

3. Pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis 

masalah sangat mempenagruhi motivasi dan minat Peserta 

didik dalam belajar karena PBL Memotivasi peserta didik 

dengan melibatkannya di dalam pembelajaran. Menyediakan 

kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Membantu 

keterkaitan hidup di luar sekolah. Menyediakan peluang unik 

karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik 

sebagai fasilitator 

4. Ice breaking sangat membantu guru dalam 

proses pembelajaran  yang sedang berlangsung. Kelebihan ice 

breaking yaitu membantu peserta didik untuk fokus belajar, 

membantu peserta didik lebih semangat belajar lagi, peserta 

didik yang mengantuk menjadi bergairah lagi dan membantu 

peserta didik agar tidak bosan pada saat mengikuti pelajaran di 

kelas. 

5. Menjadi guru profesional itu memerlukan niat yang kuat , kerja 

yang keras, dan etos kerja yang tinggi 

6. Sempurnakan niat dan maksimalkan ikhtiar untuk menjadi guru 

profesional. Aamiin. 



 


