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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 

 

Lokasi  SMAN 2 KARIMUN 

Lingkup Pendidikan  SMA /SMK Sederajat 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal sikap, 

pengetahuan dan keterampilan serta minat dalam 

pembelajaran Sejarah  yang berkaitan dengan materi 

Sejarah konflik di berbagai Benua. 

Penulis  Ira Herliza, S.Pd 

Tanggal  PPL Aksi 2  
Pertemuan pertama ( 11 Januari 2023) 
Pertemuan kedua (17 Januari 2023) 

Situasi:  
Kondisi yang menjadi latar 
belakang masalah, mengapa 
praktik ini penting untuk 
dibagikan, apa yang menjadi 
peran dan tanggung jawab 
anda dalam praktik ini.  
 

Beberapa kondisi yang melatarbelakangi: 
1. Masih terdapat sebagian peserta didik yang 

memiliki minat yang rendah dalam mengikuti 
pembelajaran sejarah 

2. Sikap peserta didik dalam pembelajaran yang 
belum aktif terlibat 

3. Model pembelajaran yang monoton dan tidak 
berfokus pada peserta didik     

4. Literasi peserta didik masih rendah 
 

 
Praktik baik ini penting untuk dibagikan karena:  

1. Berbagi informasi kepada teman sejawat 
(guru) yang mengalami permasalahan yang 
sama, seperti yang saya hadapi  

2. Penerapan proses pembelajaran yang harus 

berpusat pada peserta didik 
3. Selain menjadi referensi dalam menerapkan 

metode dan model pembelajaran inovatif yang 
akan diterapkan juga menjadi motivasi bagi 
penulis dan guru lain untuk menciptakan 
pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan 
menyenangkan. 

 
 
Peran dan tanggung jawab Penulis : 

1. Sebagai Fasilitator, berperan memberikan 
pelayanan untuk memudahkan peserta didik 
dalam kegiatan proses pembelajaran 

2. Memotivasi peserta didik untuk bersemangat 
dalam mempelajari tugas-tugas belajar yang 
telah dirancang bersama. 



3. Bertanggungjawab melakukan proses 
pembelajaran yang efektif dan mampu 
mengimplementasikan model pembelajaran 
yang inovatif, sehingga tumbuh minat peserta 
didik dalam pembelajaran 

4. Menyediakan dan memaksimalkan 
pengunaan sarana dan prasarana 
mendukung pada saat praktik pembelajaran 

5. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap 
kemajuan hasil belajar peserta didik untuk 
selalu berprilaku baik 
 

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

Tantangan yang dihadapi : 
1. Pemilihan pendekatan strategi dan model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk 
meningkatkan minat dan kemampuan peserta 
didik dalam pembelajaran sejarah 

2. Guru dituntut bisa memiliki keterampilan IT 
dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
Model PJBL yang menggunakan salah satu 
media aplikasi pembelajaran dalam membuat 
Infografis. 

3. Peserta didik yang belum terbiasa 
mengembangkan pembelajaran berbasis IT 
 

 
 
Pihak yang terlibat : 

1. Guru  
2. Peserta didik, kelas XII IPS 2 
3. Dosen Pembimbing dan Guru Pamong 
4. Kepala Sekolah dan Waka Kurikulum 
5. Rekan Sejawat disekolah dan di PPG Sejarah 

Daljab 2022 
 

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 apa yang dilakukan untuk 
menghadapi tantangan ialah: 

1. Menggali berbagai informasi dengan kajian 
literatur dan pengalaman dari rekan guru 
profesional dalam menerapkan model 
pembelajaran PJBL 

2. Merancang perangkat pembelajaran 
(RPP,bahan Ajar, LKPD, Media, dan 
Penilaian/evaluasi) yang sesuai dengan materi 
dalam menggunakan model PJBL. 

 
Strategi dalam menghadapi tantangan yaitu 

1. Menciptakan pembelajaran yang melibatkan 
keaktifan peserta didik, menghindari kegiatan 
yang berpusat pada guru. 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 
dengan sintaknya yang telah dirancang di RPP 



3. Mempersiapkan kesiapan peserta didik, 
sarana dan prasarana belajar yang 
mendukung 

4. Memanfaatkan media pembelajaran yang 
berbasis IT (Canva, gambar, Video) 

5. Menggunakan alat, bahan dan sumber belajar 
yang terdapat disekolah dengan maksimal 

 
Proses : 
1. Melaksanakan proses pembelajaran sesui 

Sintaknya yaitu: 
- Guru menyampaikan topik dan mengajukan 

pertanyaan mendasar tentang apa yang harus 
dilakukan peserta didik terhadap 
topic/pemecahan masalah (Pertanyaan 
mendasar) 

- Guru membimbing peserta didik untuk 
mendesain proyek yang akan dilakukan yaitu 
membuat infografis, yang dikerjakan dalam 
kelompok diskusi dan memastikan setiap 
peserta didik dalam kelompok memilih dan 
mengetahui prosedur pembuatan 
proyek/produk yang akan dihasilkan dan 
menuangkan desain rancangan proyeknya di 
LKPD (Mendesain Perancangan Proyek) 

- Guru dan peserta didik membuat kesepakatan 
tentang jadwal pembuatan proyek (jadwal dan 
rencana kegaiatan yang dilakukan)  
(Menyusun jadwal pembuatan proyek) 

- Guru memantau keaktifan peserta didik 
selama melaksanakan proyek, memantau 
realisasi perkembangan dan membimbing jika 
mengalami kesulitan.    (Memonitor keaktifan 
dan perkembangan proyek) 

- Peserta didik membahas secara kelompok hasil 
proyek, kemudian presentasi hasil oleh setiap 
kelompok, memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk merespon hasil proyek. 
Guru mengukur ketercapaian standar proyek 
dan memberi penilaian  atas pencapaian hasil 
kerja (Menguji Hasi) 

- Peserta didik dan guru melakukan refleksi 
terhadap aktifitas dan hasil proyek yang sudah 
dijalankan  ( Evaluasi Pengalaman Belajar) 

2. Guru memberikan apresiasi dan reward kepada 
peserta didik atas usaha dalam menyelesaikan 
proyek yang diselesaikan tepat waktu 



 

Pihak yang terlibat: 
1. Guru 
2. Peserta didik  
3. Dosen Pembimbing dan Guru Pamong 
4. Kepala Sekolah dan Waka Kurikulum 
5. Rekan Sejawat 

 
Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk 
melaksanakan strategi ini yaitu dengan 
memanfaatkan aplikasi Canva, PPT, LKPD. 

 
 

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 Aksi yang didapati yakni 
1. Peserta didik sudah terlibat aktif  dan 

berminat dalam pembelajaran 
2. Guru bersama peserta didik membangun 

kerjasama dan mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis dan kreatif yang tertuang dalam 
hasil produk infografis Sejarah 

3. Guru menambah pengalaman baru dalam 
penerapan model pembelajaran PJBL dengan 
pendekatan saintifik T-Pack 

4. Pihak sekolah maupun rekan guru lainnya 
memberikan respon yang sangat positif 
setelah melihat hasil proyek peserta didik, dan 
berharap mereka dapat mengembangkan lagi 
potensi dan kemampuan mereka. 

5. Respon positif kepada peserta didik juga 
mereka dapatkan dari peserta didik kelas lain 
yang melihat hasil infografis kelas xii ips 2 di 
laman media sosial instagram dan beberapa 
teman media sosial mereka memberikan 
respon tertarik untuk mempelajarinya yang 
terdapat di kolom komentar/chat. 

6. Faktor keberhasilan adalah peserta didik mau 
dan bisa untuk memecahkan permasalahan 
dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 
projek, kemudia peserta didik juga saling 
memberikan penguatan kepada satu sama 
lain dalam memberikan ide-ide yang 
membangun baik dari materi dan desain yang 
menarik. 

7. Pembelajaran yang dapat diambil adalah 
siswa bisa mengembangkan kemampuan 
belajar, baik dari sikap, pengetahuan dan 
keterampilan serta mengeksplor 
kreativitasnya, terlebih sesuai dengan 
perkembangan IT saat ini, yang diharapkan. 
 

 

 


