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Menyusun LKPD yang Ber HOTS Dengan Menggunakan Metode Star  

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

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Jurnal 

Khusus  

 

Lokasi SMKN 3 LINGGABUANA PURWAKARTA 
Lingkup Pendidikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
Tujuan Yang Ingin Dicapai Aksi PPL ke 2 

 
Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Jurnal 
khusus pada perusahaan dagang  menggunakan metode 
STAR dengan memanfaatkan LKPD Ber HOTS  

Penulis DEWI FITRIA MEITIN, S.Pd 
Tanggal 9 Januari 2023 
Situasi : 
 
Kondisi yang menjadi 
latar belakang masalah, 
 
 
 
Mengapa praktik ini 
penting untuk dibagikan, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 
 
“Rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi 
praktik akuntansi karena kurangnya pemanfaatan 
LKPD ber HOTS dalam kegiatan pembelajaran“ 
 
 

Praktik mengajar ini penting untuk dibagikan sebagai 
pembelajaran bagi rekan-rekan guru pada umumnya dan 
bagi saya khususnya selaku pengajar akuntansi yang sering 
melakukan kegiatan pembelajaran materi 
praktik(hitungan). 

1. Guru selaku pengajar harus mampu membuat sendiri 
soal-soal LKPD yang ber HOTS berdasarkan kondisi 
dan situasi peserta didik yang diajar bukan hasil 
buatan orang lain. Karena dengan membuat sendiri 
soal-soal LKPD ber HOTS dengan memperhatikan 
situasi dan kondisi peserta didik dapat lebih mudah 
di fahami peserta didik serta dapat mendorong  siswa 
menjadi lebih aktif dan berdampak pada hasil belajar 
siswa di kelas saat kegiatan pembalajaran. 

2. Dengan membuat LKPD yang ber HOTS sendiri maka 
secara tidak langsung guru bisa meningkatkan 
kemampuan menulis serta kreatifitasnya. 

3. Penggunaan LKPD ber HOTS dapat membantu 
peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar 
peserta didik karena peserta didik terlatih dalam 
meyelesaikan soal-soal praktik yang diberikan oleh 



 
 
 
 
 
 
 
 
Apa yang menjadi peran 
dan tanggung jawab anda 
dalam praktik ini. 
 
 
 

guru yang tersedia di LKPD. 
 

Peran saya dalam praktik ini adalah sebagai berikut : 
1. Saya sendiri sebagai guru yang membuat soal LKPD 

ber HOTS sehingga dapat menyesuaikan dengan 
situasi dan kondisi peserta didik. 

2. Peran saya di dalam kelas adalah sebagai fasilitator 
bagi peserta didik saat kegiatan pembelajaran, 
sehingga apa yang diharapkan di dalam tujuan 
pembelajaran dapat tercapai 

3. Memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik 
dan menantang bagi peserta didik dengan 
memanfaatkan LKPD ber HOTS sehingga pemahaman 
peserta didik terhadap materi praktik menjadi lebih 
baik, serta secara tidak langsung membuat peserta 
didik lebih aktif saat belajar karena mereka dilibatkan 
secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. 
 

Tantangan : 
Apa saja yang menjadi 
tantangan untuk 
mencapai tujuan 
tersebut. 
 

 

Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan, antara lain: 

1. Menghilangkan kebiasaan guru yang hanya 
menggunakan soal-soal dari buku paket  

2. Rendahnya Pemahaman guru dalam membuat dan 
Menyusun LKPD sendiri yang ber HOTS dengan benar  

3. Keterbatasan sumber materi yang relevan dan 
keterbatasan penggunaan IT bagi guru dalam 
pembuatan LKPD. 

4. Menumbuhkan semangat dan melakukan 
pembiasaan bagi peserta didik untuk mau 
mengerjakan jenis-jenis soal praktik yang ber HOTS 

5. Rendahnya kesadaran peserta didik dalam  
keterlibatan pembelajaran di kelas sehingga 
mempengaruhi pemahaman peserta didik terhadap 
materi praktikum, sehingga berdampak pada hasil 
belajar yang diperoleh peserta didik 
 

Yang terlibat dalam pada kegiatan aksi antara lain: 
1. Saya sendiri sebagai guru sekaligus fasilitator bagi 

siswa 
2. Peserta didik kelas XI AKL sebanyak 34 orang 
3. Pihak Sekolah yang diwakili Kurukulum dan ketua 

jurusan akuntansi dan keuangan Lembaga 
 

 
Aksi : 

Langkah-langkah apa 
yang dilakukan untuk 
menghadapi tantangan 
tersebut dan Strategi 
yang digunakan 

Langkah-langkah dan strategi yang harus dilakukan oleh 
guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi antara lain: 

1. Menghilangkan rasa malas dan meningkatkan 
kemauan guru dalam Menyusun dan membuat LKPD 
yang ber HOTS sendiri dengan mencari banyak 



 
 

sumber materi yang relevan. 
2. Pemanfaatan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

yang ber HOTS sebagai sarana praktik untuk melatih 
kemampuan peserta didik dalam memahami materi 
serta melatih kemampuan peserta didik dalam 
pelajaran praktikum terutama pada materi jurnal 
khusus sehingga berdampak pada peningkatan hasil 
yang diperoleh peserta didik. 

3. Membuat kelompok belajar untuk mendikusikan 
setiap kasus soal yang disediakan di dalam LKPD 
yang sedang dipelajari agar setiap peserta didik ikut 
aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran 
dalam memecahkan masalah yang harus mereka 
selesaikan sehingga hasil belajar yang diperoleh jauh 
lebih baik lagi terutama pada  materi jurnal khusus. 
 

Refleksi hasil dan 
dampak : 
 Dampak dari aksi 

yang sudah 
dilaksanakan, ke 
efektifan hasil dari 
aksi yang sudah 
dilaksanakan. 

 Hasil yang diperoleh 
apakah efektif atau 
tidak. 

 Respon dari pihak-
pihak yang terkait 
dengan aksi PPL ke 2 
yang sudah 
dilaksanakan. 

 Faktor penentu 
keberhasilan dari 
strategi yang sudah 
dilaksankan. 
 

Dampak yang diperoleh : 
Dampak dari penggunaan LKPD ber HOTS untuk 

meningkatkan keaktifan dan mandiri peserta didik dalam 
kegiatan pembelajaran . 

1. Peserta didik menjadi lebih terlatih dalam 
mengerjakan soal-soal praktikum yang ber HOTS 
sehingga pemahaman dan analisis peserta didik jauh 
lebih baik terutama pada materi jurnal khusus 

2. Peserta didik memiliki kesadaran akan keterlibatan 
saat belajar di kelas sehingga dapat meningkatkan 
keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam 
belajar, yang pada akhirnya berdampak pada hasil 
belajar yang diperoleh peserta didik. 

3. Kemampuan Peserta didik dalam memahami materi 
hitungan menjadi lebih baik lagi karena mereka 
terbiasa dengan soal-soal yang Ber HOTS dalam LKPD 
yang diberikan oleh guru. 
 
 

Hasil yang diperoleh : 
Hasilnya sangat efektif karena peserta didik menjadi lebih 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta mampu mengubah 
mindset (pola fikir) peserta didik terhadap kegiatan 
pembelajaran dari hanya menerima materi sekarang 
berubah menjadi mencari materi secara mandiri serta ikut 
terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran yang 
berakibat pada perubahan hasil belajar yang diperoleh 
peserta didik menjadi lebih baik lagi khusus nya pada materi 
jurnal khusus. 
 
 
 
 



 
Respon yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait 
dengan aksi PPL 2: 

Adapun respon yang diperoleh dari pihak sekolah, 
seperti kepala sekolah, kurikulum, ketua jurusan maupun 
rekan-rekan guru lainnya, mereka semua memberikan 
respon positif atas aksi yang dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran, karena menganggap bahwa apa yang sudah 
dilakukan dapat mengubah kondisi pembelajaran peserta 
didik menjadi lebih aktif, sehingga hasil belajar yang 
diperoleh peserta didik mengalami perubahan menjadi lebih 
baik lagi. Serta membuat peserta didik lebih memahami 
materi yang diberikan terutama untuk mata pelajaran 
praktik, pada materi jurnal khusus 
 
 
Faktor penentu keberhasilan strategi yang dilakukan : 

Seringnya penggunaan LKPD yang ber HOTS membuat 
peserta didik menjadi lebih terlatih dan mahir dalam materi 
praktikum terutama materi jurnal khusus, pembentukan 
kelompok belajar membuat peserta didik menjadi lebih aktif 
dalam kegiatan pembelajaran dikelas karena tidak 
menjadikan guru sebagai sumber belajar tetapi mereka 
terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas 
dengan cara mengerjakan berbagai jenis soal yang disajikan 
di dalam LKPD yang ber HOTS. Sehingga hasil belajar yang 
diperoleh menjadi lebih bagus khususnya pad amateri jurnal 
khusus. 
 
 

 


