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Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning Menggunakan Metode 

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

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik terhadap materi kartu utang  

pada Mata pelajaran  Akuntansi Keuangan. 
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Tujuan yang ingin dicapai Aksi PPL ke-2 
Meningkatkan hasil belajar peserta didik 
terhadap materi kartu utang melalui model 
pembelajaran Problem Based Learning  pada 
mata pelajaran Akuntansi Keuangan. 
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Situasi: 

Kondisi yang menjadi latar belakang 

masalah, 

 

mengapa praktik ini penting untuk 

dibagikan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi yang menjadi latar belakang 
masalah:  
1. Rendahnya hasil belajar peserta didik 

dikarenakan model dan metode 

pembelajaran yang digunakan belum 

inovatif. Dan Kegiatan Pembelajaran di 

kelas masih berpusat pada Guru/Teacher 

Center  

 

Mengapa praktik ini penting untuk 
dibagikan? 

Praktek pembelajaran ini penting untuk 

dibagikan karena: 

1. Praktek pembelajaran dengan 

menggunakan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning   mampu 

memotivasi saya untuk mendesain 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif  

2. Praktek pembelajaran ini dapat menjadi 

referensi dan inspirasi bagi guru-guru lain 

bagaimana mengatasi rendahnya hasil 

belajar peserta didik khususnya dalam 

materi kartu utang pada pelajaran 

Akuntansi keuangan. 

 

 



apa yang menjadi peran dan tanggung jawab 

anda dalam praktik ini. 
Peran saya dalam praktik ini 

Adapun peran dan tanggungjawab saya 
dalam praktek pembelajaran ini adalah : 
1. sebagai Fasilitator dalam kegiatan 

Pembelajaran 
2. sebagai guru yang bertanggungjawab 

mendesain pembelajaran yang kreatif dan 
inovatif  

3. sebagai guru yang bertanggungjawab 
mendesain pembelajaran yang menarik 
dan menyenangkan menggunakan model 
pembelajaran Problem Based Learning 
sehingga dapat mrningktkan hasil belajar 
peserta didik. 

Tantangan : 

Apa saja yang menjadi tantangan untuk 

mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

Yang Menjadi tantangan untuk 

mencapai tujuan yaitu: 

1. Kemampuan peserta didik dalam 

memahami materi yang dipelajari 

sehingga mampu meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada materi Kartu 

utang. 

2. Keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran individu dan kelompok 

pada materi kartu utang. 

Yang terlibat pada PPL Siklus Aksi  2 

antara lain: 

1. Dosen dari UNESA dan Guru Pamong  

2. Guru 

3. Peserta didik kelas XI AKL 1 berjumlah 

    33 orang. 

4. Rekan Guru Jurusan TKJ yang menjadi 

Tim IT yang membantu terlaksana 

kegiatan dokumentasi 

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 dilakukan. 
a. Dengan penerapan model Problem 

Based Learning, peserta didik 

mulai berlatih dalam berpikir 

kritis, misalnya dalam menentukan 

permasalahan, menyelesaikan 

permasalahan, dan memberikan 

tanggapan terhadap presentasi 

hasil diskusi. 

b. Peserta didik mulai berani tampil di 

depan teman- temannya, 

mempresentasikan hasil diskusi, 

dan menanggapi presentasi. 

 



Apakah hasil efektif? 

Hasilnya sangat efektif, dan sesuai harapan, 

pembelajaran lebih hidup dan dapat di kelola 

dengan baik, serta hasil belajar peserta didik 

menjadi meningkat. 

 

Bagaimana respon orang lain? 

Menurut peserta didik, model pembelajaran 

yang guru berikan lebih menantang anak 

untuk belajar karena guru menyampaikan 

manfaat materi yang disampaikan dalam 

kehidupan sehari-hari, Menurut rekan 

sejawat, model  pembelajaran PBL yang 

digunakan lebih menantang anak untuk 

belajar karena dalam model pembelajaran 

PBL peserta didik dituntut untuk lebih 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dan 

kegiatan diskusi membuat peserta didik 

lebih percaya diri dan menambah 

keakraban dengan teman, sehingga 

pembelajarannya lebih menyenangkan. 

 

Yang menjadi faktor keberhasilan? 
Faktor keberhasilan dari penggunaan 

model Problem Based Learning adalah 

Sintaks-sintaks Problem Based Learning 

mengarahkan peserta didik untuk aktif 
dalam pembelajaran,  sehingga membuat 

peserta didik bertanggungjawab atas 

kelompoknya dan  memupuk kerjasama 
dan rasa percaya diri diantara anggota 

kelompok 

Apa pembelajaran dari keseluruhan 

proses tersebut? 

Pembelajaran yang efektif dapat 

diperoleh dengan persiapan Model 

pembelajaran yang inovatif sehingga 

proses pembelajaran menjadi terarah 

dan bermakna. Selain itu pemilihan 

model pembelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum dan karakteristik 

peserta didik sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajar peserta 

didik. 
 

 
 



 


