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LK 3.1 Menyusun Best Practices (Aksi 2) 
 

Menyusun Cerita Praktik Baik (Best Practice)  Menggunakan Metode 

Star (Situasi, Tantangan, Aksi, Refleksi Hasil Dan Dampak) 

Terkait Pengalaman Mengatasi Permasalahan Siswa Dalam 

Pembelajaran 

 

Lokasi  SD Negeri KARANG TENGAH 7 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Dasar 

Tujuan yang ingin dicapai Aksi 2 
Meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 4 

dalam membedakan bentuk-bentuk bangun datar 
(segitiga, persegi, dan persegi panjang) menggunakan 

model Project Based Learning (PjBL) 

Penulis  Yauma Idzilillah, S.Pd 

Tanggal  4 Januari 2023 (Aksi 2) 

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 
pembelajaran ini adalah: 

1. Peserta didik beranggapan bahwa matematika 
adalah salah satu mata pelajaran yang paling sulit 

dan menakutkan dibanding dengan mata 
pelajaran lain. 

2. Peserta didik terlihat tidak termotivasi saat 
pembelajaran matematika berlangsung. 

3. Guru belum efektif dalam penyampaian materi 

karena belum menggunakan media pembelajaran 
yang tepat, sehingga peserta didik kurang 

bersemanga dan bosan dalam menerima materi 
pelajaran. 

4. Guru belum menggunakan model pembelajaran 
yang tepat sehingga penalaran peserta didik 

terbatas dan miskonsepsi. 
5. Peserta didik belum memahami konsep rumus 

matematika yang sebenarnya. 

6. Akibat pandemi yang berkepanjangan menjadikan 

peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. 

7. Guru belum menggunakan media yang menarik, 

hanya sebatas penjelasan secara lisan dan di 
papan tulis, sehingga peserta didik kurang fokus 

dan merasa tidak percaya diri. 
 

Praktik pembelajaran ini menurut penulis penting 

untuk dibagikan karena kiranya banyak rekan guru 

yang mengalami permasalahan yang sama dengan 

permasalahan yang penulis alami, sehingga praktik 

ini diharapkan selain memotivasi diri penulis sendiri 

juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi 

bagi rekan guru yang lain. Selain itu, dengan 

menerapkan model PjBL peserta didik dapat bekerja 

secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang 



penting baginya. Dengan penggunaan    media    yang 

menarik peserta didik  mampu  meningkatkan 

motivasi belajar, tidak lagi beranggapan bahwa 

matematika adalah pelajaran yang menakutkan dan 

sulit. Serta dapat mempermudah guru dalam 

menjelaskan materi pembelajaran. 

Peran dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan 

praktik ini adalah sebagai fasilitator terhadap proses 

pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta 

didik, sehingga peserta didik lebih mudah dalam 

mengikuti dan menyelesaikan masalah yang muncul 

saat proses belajar berlangsung. Memberikan 

bimbingan dan pengarahan terhadap peserta didik 

yang menemukan kesulitan saat proses 

pembelajaran. Menyusun rancangan dan mendesain 

pembelajaan yang kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan, menggunakan model, metode dan 

media pembelajaran yang kreatif sehingga tujuan 

pembelajaran dan kemampuan hasil belajar peserta 

didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.  

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 
tujuan tersebut? Siapa saja 

yang terlibat, 
 

Adapun yang menjadi tantangan dalam praktik ini 

adalah kurangnya kemampuan peserta didik kelas 4 

dalam membedakan bentuk-bentuk bangun datar 

(segitiga, persegi, dan persegi panjang). Selain itu 

pemilihan proyek pada pembelajaran yang dilakukan 

membutuhkan banyak waktu. Penyusunan dan 

penggunaan model, metode dan media pembelajaran 

yang tepat dan inovatif sehingga dapat meningkatkan 

keaktifan, minat belajar terhadap matematika, dan 

kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, 

materi yang disampaikan juga mudah dipahami oleh 

peserta didik.  

 

Dalam praktik pembelajaran ini tentunya ada 

beberapa pihak yang terlibat agar proses 

pembelajaran berjalan lancar. Pihak- pihak yang 

terlibat di antaranya Kepala Sekolah, selaku 

pemimpin yang memberikan izin dan melakukan 

supervisi secara berkala, serta berkomunikasi dengan 

guru mengenai permasalahan di kelas. Rekan guru, 

sebagai dokumentator (perekam video). Guru dan 

rekan guru harus memiliki kompetensi pedagogik dan 

profesional, serta dapat saling bertukar informasi 

mengenai pembelajaran. Dan peserta didik yang 

terlibat aktif dalam 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 harus dilakukan oleh penulis 

sesuai tantangan yang dihadapi antara lain : 

1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, para 

orangtua, dan peserta didik. 

2. Melakukan kajian literatur dan wawancara dengan 

rekan guru, kepala sekolah, pengawas dan pakar 

untuk merumuskan dan menentukan solusi yang 

tepat. 

3. Menyusun perangkat pembelajaran (RPP). 

Menentukan materi matematika yang sesuai 

dengan jadwal pembelajaran, yaitu keliling dan 

luas. Merumuskan indikator pencapaian 

kompetensi dan tujuan pembelajaran. 

4. Pemilihan media pembelajaran 

Strategi yang dilakukan penulis dalam pemilihan 

media pembelajaran adalah dengan memilih media 

pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan 

materi pelajaran serta karakteristik peserta didik, 

penulis memilih media pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan agar peserta didik tidak 

merasa bosan dan tidak beranggapan bahwa 

pelajaran matematika adalah pelajaran yang 

menakutkan dan sulit. Disini penulis memilih 

media pembelajaran berbasis canva, disertai 

gambar-gambar dan dijadikan sebagai video 

pembelajaran (TPACK).  

 

Proses pembuatan media ini dimulai dari 

mempelajari materi yang akan dibuat medianya di 

canva, memilih gambar-gambar bangun datar 

yang sering dijumpai, memilih materi yang akan 

dijadikan sebagai proyek dari materi yang akan 

dipalajari, kemudian dilanjutkan ke proses video 

pembelajaran. Penulis juga menggunakan lagu 

pembelajaran yang sesuai dengan materi, agar 

pembelajaran semakin menarik dan 

menyenangkan. 

 

Sumber daya yang diperlukan untuk membuat 

media pembelajaran ini antara lain pengetahuan 

guru dalam menggunakan media canva, memilih 

template, menyesuaikan bahan ajar, memilih 

desain atau tampilan yang menarik dan juga 

menyiapkan alat seperti komputer/leptop, LCD, 

proyektor dan jaringan internet. 

 



5. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif 

 Strategi yang dilakukan penulis dalam pemilihan 

metode pembelajaran adalah dengan memahami 

karakteristik peserta didik dan karakteristik 

materi. Metode pembelajaran yang akan 

digunakan oleh penulis yaitu ceramah, 

penugasan, tanya-jawab, demontrasi dan diskusi.  

 

Proses pemilihan metode ini, pertama penulis 

mempelajari apa saja metode-metode dalam 

pembelajaran, lalu memahami karakteristik 

peserta didik dengan melihat kemampuan dasar 

dan kebiasaan peserta didik. Kemudian melihat 

karakteristik materi dengan mempelajari materi 

pembelajaran yang terdapat di buku matematika 

dan juga panduan baku guru.  

 

Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan 

metode ini antara lain pemahaman kompetensi 

guru akan metode-metode pembelajaran dan juga 

pemahaman guru terhadap materi pembelajaran. 

 

6. Pemilihan model pembelajaran 

Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan 

model pembelajaran adalah dengan memahami 

karakteristik peserta didik dan karakteristik 

materi. Disini penulis memilih model pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL). Sintak model 

pembelajaran Project Based Learning yaitu : 

1. Pertanyaan Mendasar 

 
 

2. Mendesain Perencanaan Produk 

 



3. Menyusun Jadwal Pembuatan 

 
 

4. Memonitoring Keaktifan dan Perkembangan 

proyek 

 
 

5. Menguji Hasil 

 
 

6. Evaluasi Pengalaman Belajar 

 
 

Dengan menerapkan model pembelajaran PjBL 

dapat melibatkan keaktifan peserta didik dalam 

memecahkan masalah dan melatih kemampuan 

berpikir peserta didik. 

 

Dalam proses pemilihan model ini penulis 

mempelajari apa saja model-model dalam 

pembelajaran, kemudian memahami karakteristik 

peserta didik dengan melihat kemampuan dasar 

dan kebiasaan peserta didik. Melihat karakteristik 

materi dengan mempelajari materi pembelajaran 



yang terdapat di buku guru dan buku siswa 

matematika terutama materi bangun datar. 

 

Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan 

model pembelajaran ini antara lain pemahaman 

kompetensi guru akan model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) dan juga pemahaman guru 

terhadap materi pembelajaran tentang bangun 

datar dan sifat-sifatnya. 

 

7. Meningkatkan kemampuan peserta didik 

Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan 

kemampuan belajar peserta didik adalah dengan 

merancang pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik. Disini guru mengembangkan RPP 

dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik. 

Dalam pembelajaran juga diselingi dengan 

kegiatan ice breaking.  

 

Proses pengembangan RPP berpusat pada peserta 

didik, penulis menentukan kegiatan-kegiatan apa 

saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran, 

dimana kegiatan tersebut berpusat pada peserta 

didik dan membuat peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran.  

 

Sumber daya yang diperlukan dalam 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

membedakan bangun datar ini antara lain 

pemahaman guru akan pembuatan RPP. Materi 

yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang 

bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi 

sebuah proyek atau karya yang menarik serta 

menekankan kemampuan merancang, 

menerapkan, menemukan dan menyampaikan 

produknya kepada orang lain. 

 

8. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Aksi 2 dengan 

durasi 70 menit/pertemuan. Dalam kegiatan ini, 

guru menyiapkan alat antara lain laptop, infocus, 

1 buah hp + tripod (dipasang di belakang tempat 

duduk para peserta didik). Dalam kegiatan ini 

penulis dibantu oleh rekan guru yang bertugas 

untuk merekam video dan foto kegiatan 

pembelajaran. 

 



Berikut link video pembelajaran 

https://youtu.be/lqCVW-GxnA4  

 

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 dan langkah-langkah yang 

dilakukan memberikan hasil yang efektif dan dapat 
dilihat dari : 

1. Setelah menggunakan media berbasis canva 

dalam bentuk video pembelajaran sangat 
membantu pemahaman peserta didik pada 

materi bangun datar, peserta didik menjadi lebih 
semangat dalam belajar matematika dan belajar 

menjadi lebih menyenangkan.  
2. Pemilihan model pembelajaran PjBL dapat 

menumbuhkan kemampuan peserta didik 
berpikir kritis, dan rasa percaya diri meningkat. 

Hal ini terlihat dari tanggapan dan jawaban yang 

dilontarkan guru saat pembelajaran. Pembuatan 
proyek membantu peserta didik untuk berpikir 

kritis, menemukan solusi dan menyelesaikan 
masalah terkait materi bangun datar dan sifat-

sifatnya. Karena peserta didik mengelompokkan 
bentuk-bentuk bangun datar dari gambar yang 

telah dibuat, menjadikan bentuk yang menarik, 

dan menuliskan sifat-sifatnya. 
 

Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran 
ini adalah sangat senang, bisa dilihat saat kegiatan 

refleksi akhir pembelajaran siswa memberikan 
refleksi bahwa pembelajaran hari ini sangat 

menyenangkan dan media pembelajarannya menarik 
serta mudah dipahami. Sehingga meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam belajar.  

 
Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat 

ditentukan akan penguasaan guru terhadap materi 
pembelajaran, media pembelajaran, metode, model 

pembelajaran dan langkah-langkah pada rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat.  

 
Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan 

kegiatan yang sudah penulis lakukan adalah bahwa 

peserta didik adalah bukan selembar kertas kosong 
yang bisa diisi tulisan oleh guru, peserta didik sudah 

memiliki kemampuan, bakat, dan minatnya masing-
masing serta tugas penulis sebagai guru adalah 

meningkatkan dan mengasah kemampuan, bakat dan 
minat peserta didik tersebut melalui proses 

pembelajaran. Karena selama pembelajaran peserta 

didik akan berproses untuk meningkatkan 
kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, kreatif 

dan berpikir kritis dalam sebuah diskusi kelompok 
yang pada akhirnya memberikan pengalaman yang 

bermakna untuk membekali diri mereka dalam 

https://youtu.be/lqCVW-GxnA4


mencapai tujuan hidupnya. Guru lebih kreatif dan 

inovatif dalam memilih metode, model dan media 
pembelajaran untuk membuat proses belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 

 


