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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 1 Cikulur

Lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Tujuan yang ingin dicapai Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui

metode diskusi, media game based learning dan

model Project Based Learning, peserta didik

diharapkan dapat membuat dan mempresentasikan

teks prosedur sederhana terkait cara membuat

sesuatu dengan memperhatikan fungsi sosial,

struktur teks dan unsur kebahasaan Procedure text

Penulis Surahmat

Tanggal 5 dan 9 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.

1. Latar Belakang Masalah

a. Identifikasi Masalah

Kurangnya penguasaan kosakata siswa terkait

materi Procedure Text.

b. Eksplorasi Masalah

1. Guru belum maksimal dalam menstimulus

siswa untuk mendapatkan sumber

bacaan/teks sejenis terkait materi yang

diajarkan

2. Guru masih kurang dalam memaksimalkan

penggunaan model dan media pembelajaran

yang relevant dan kreatif

3. Guru terlalu cepat dalam menjelaskan materi

4. Siswa kurang dalam penguasaan kosakata

5. Siswa kurang percaya diri dan takut salah

dalam pembelajaran

c. Solusi Akar Permasalahan

According to Prasetiawati as cited in Wiratania

2018), there are some advantages of the

Hangman game. First, the Hangman game

provides motivation for students. It can make

students interested in language learning.

Second, the Hangman game can avoid

monotony. Third, the students’ skill

particularly for pronunciation, concentration

and spelling can be improved.

Hasil Wawancara:

● Dr Berita Mambarasi Nehe, M.Pd.

(Ketua Prodi Bahasa Inggris STKIP Setia Budhi

Rangkasbitung)

1. Kurangnya stimulus kegiatan literasi yang

relevant terhadap materi terkait. Seperti

membaca teks sejenis secara ringan

2. Kurangnya motivasi dari diri siswa dalam

mempersiapkan pembelajaran.

3. Berbedanya Prior knowledge atau

pengalaman hidup seseorang/siswa

menjadi bahan tulisan



Model pembelajaran yang guru gunakan

saat pembelajaran tentu sangat berpengaruh

terhadap keberhasilan peserta didik. Selama ini,

model pembelajaran yang digunakan oleh guru

monoton dan hanya berpusat pada guru. Guru

memberikan materi dan peserta didik

mendengarkan. Model pembelajaran yang tidak

bervariasi ini disebabkan karena guru belum

menguasai model pembelajaran yang mampu

membantu peserta didik untuk :

● Menggunakan strategi yang tepat

● Menguasai kosakata bahasa inggris

● Menangkap ide utama dengan efektif

● Menulis teks dengan efektif sesuai

kaidah

● Mempresentasikan produk belajar

secara kolaboratif dan komunikatif.

Hal ini tentu akan menjadi akar penyebab

kesulitan peserta didik dalam menyusun dan

menulis teks bahasa inggris. Selain itu, ketika

membuat RPP guru belum melakukan

perencanaan yang matang dan memperhatikan

karakter serta kebutuhan siswa

a. Mengapa praktik ini penting untuk

dibagikan?

Praktik ini menjadi penting dibagikan karena

dengan menerapkan model pembelajaran

inovatif yaitu Project Based Learning yang

berpusat pada peserta didik (student centered

learning) diharapkan mampu :

● menginspirasi guru lain dengan

berbagi pengalaman menggunakan

model pembelajaran PjBL

● memberikan strategi pembelajaran

dalam mengaktifkan siswa.

b. Peran dan Tanggungjawab

Terkait kondisi yang ada saat ini peran guru

dapat mempengaruhi pembelajaran yang mampu

memfasilitasi peserta didik dalam menggali

kemampuan belajar untuk mencapai

keberhasilan dengan tujuan pembelajaran,

kompetensi yang dipelajarinya, dan memberikan

pembelajaran yang aktif, inovatif dan

menyenangkan kepada peserta didik.



Tantangan :

Apa saja yang menjadi

tantangan untuk mencapai

tujuan tersebut? Siapa saja

yang terlibat,

Tantangan

● Sarana dan Prasarana

Tantangan dari sarana dan prasarana tidak

berpengaruh besar karena segala kebutuhan

pembelajaran sudah tersedia seperti projector,

speaker, laptop dan jaringan internet.

● Siswa

● Peserta didik belum terbiasa dengan model

pembelajaran yang mengharuskan mereka

untuk berperan aktif dan kreatif dalam proses

pembelajaran.

● Peserta didik masih ragu dan kurang

percaya diri saat mempresentasikan hasil

karyanya

● Guru

Dalam mencapai tujuan tersebut, beberapa

tantangan yang dihadapi antara lain:

● Pendidik belum menguasai penggunaan model

pembelajaran yang variatif dan relevan sesuai

kebutuhan peserta didik

● Kemampuan pendidik dalam memilih media

pembelajaran yang tepat menyesuaikan

dengan karakteristik peserta didik di kelas

dan juga materi yang akan disampaikan.

● Penguasaan materi bahasa Inggris pada

materi Procedure Text dan kemampuan guru

untuk memberikan pertanyaan pemantik

yang mampu membuat peserta didik berpikir

kritis dan juga memfasilitasi peserta didik

ketika ada masalah yang sulit dipecahkan.

● Kemampuan pendidik dalam melakukan

pengelolaan kelas, mulai dari pembuatan

kesepakatan dalam pembelajaran, mengelola

waktu yang baik, memberikan instruksi yang

jelas, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran

sesuai yang direncanakan.

● Kurangnya pemanfaatan TPACK oleh pendidik

untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai gaya

belajar peserta didik

● Pemilihan media ajar yang sesuai dan variatif

oleh pendidik, sehingga belum memotivasi

peserta didik untuk semangat dan aktif dalam

pembelajaran dikelas.

Yang terlibat

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa

stakeholder terlibat dalam menghadapi tantangan

yang ada, diantaranya :

● Kepala sekolah yang memberi izin dan

supervisi pembelajaran oleh wakasek

kurikulum.

● Rekan sejawat sebagai observer dan

membantu menyiapkan kelas sebelum PPL

dimulai, serta sebagai teman diskusi selama

kegiatan PPG keseluruhan.

● Peserta didik ebagai subyek kegiatan

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

1. Langkah untuk menghadapi tantangan

a. Pemecahan Masalah

Seorang guru profesional harus mampu

mengatasi tantangan tersebut dengan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

● Guru harus belajar mandiri agar mampu

menguasai model pembelajaran yang

bervariasi sesuai kebutuhan peserta

didik. Salah satunya dengan model

pembelajaran Project Based Learning

yang secara tidak langsung memfasilitasi

siswa untuk berperan terampil,

kolaboratif, komunikatif dan kreatif

dalam pembelajaran

● Peserta didik harus bisa beradaptasi

dengan model pembelajaran Project Based

Learning yang membuat mereka aktif dan

kreatif sehingga akan berpengaruh

terhadap kemampuan peserta didik

dalam membuat teks prosedur

● Dalam melaksanakan model

pembelajaran Project Based Learning

guru harus mengintegrasikan teknologi

baik dalam persiapan, proses serta

penilaian pembelajaran.

● Media ajar yang digunakan guru harus

sesuai dengan gaya belajar dan

kebutuhan peserta didik sehingga

diharapkan proses pembelajaran akan

efektif dan efisien

b. Kajian literatur pemecahan masalah

Kajian Literatur sumber jurnal/artikel

Teknologi digital dalam pendidikan tidak hanya

tentang kontribusi fisik teknologi sebagai alat

bantu pembelajaran (learning tools) melainkan

konsep multidimensional, seperti mengutip salah

satu definisi teknologi pembelajaran menurut

Association for Educational Communications and

Technology, yaitu: educational technology is the

study and ethical practice of facilitating learning

and improving performance by creating, using,

and managing appropriate technological processes

and resources, (AECT, 2004). Teknologi

Pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam

upaya memfasilitasi belajar serta meningkatkan

kinerja dengan menciptakan, menggunakan,

mengelola proses dan sumber teknologi yang

tepat.

https://pusdatin.kemdikbud.go.id/pemanfaatan-t

eknologi-pembelajaran-dalam-adaptasi-pandemi-c

ovid-19/

Teknologi mampu dijadikan sebagai alat untuk

memudahkan proses mengajar oleh tenaga

pendidik. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh

para siswa pula untuk menggali lebih banyak

ilmu. Apabila dari pihak pengajar dan pendidik

mampu menggunakan teknologi ini dengan baik,

maka kualitas pendidikan di Indonesia pun akan

semakin membaik.

1. Media pendukung pelajaran

2. Sarana media informasi

https://pusdatin.kemdikbud.go.id/pemanfaatan-teknologi-pembelajaran-dalam-adaptasi-pandemi-covid-19/
https://pusdatin.kemdikbud.go.id/pemanfaatan-teknologi-pembelajaran-dalam-adaptasi-pandemi-covid-19/
https://pusdatin.kemdikbud.go.id/pemanfaatan-teknologi-pembelajaran-dalam-adaptasi-pandemi-covid-19/


3. Media belaajr tanpa batas

https://www.republika.co.id/berita/qjj68s423/manf

aat-penggunaan-teknologi-untuk-pendidikan

Hasil Wawancara:

● Kepala Sekolah

Drs. H. Sahrani

Terindikasi kurangnya motivasi serta

pemahaman guru dalam pemanfaatan

teknologi dengan pembelajaran di kelas :

a. Strategi :

● Guru memaksimal beberapa platform

teknologi untuk dimanfaatkan dalam proses

pembelajaran.

● Guru memahami terhadap analisa

penggunaan teknologi yang tepat sesuai

dengan ketertarikan siswa sesuai dengan

karakternya.

● Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat

untuk penyusunan perangkat dan instrumen

yang akan digunakan saat pembelajaran.

● Memaksimalkan peran aktif peserta didik

dalam proses pembelajaran di kelas.

● Mendorong dan memotivasi peserta didik

dalam pembelajaran dan pemberian reward

(berupa kalimat pujian)

b. Proses :

1. Menyusun desain pembelajaran yang akan

dilaksanakan.

2. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang

dibutuhkan meliputi RPP, LKPD, bahan ajar,

media pembelajatan, instrumen penilaian dan

platform yang digunakan.

3. Menerapkan LKPD dan bahan ajar yang

sudah disiapkan.

4. Menanyakan kondisi peserta didik untuk

memberikan semangat, dan juga menanyakan

kesiapaan peserta didik untuk menerima

pembelajaran.

5. Memberikan apersepsi pada peserta didik,

agar mereka dapat mempunyai imajinasi

mengenai materi yang akan dipelajari hari ini,

sehingga mereka akan lebih siap dan paham

pada materi tersebut.

https://www.republika.co.id/berita/qjj68s423/manfaat-penggunaan-teknologi-untuk-pendidikan
https://www.republika.co.id/berita/qjj68s423/manfaat-penggunaan-teknologi-untuk-pendidikan


6. Memberikan pertanyaan pemantik pada

peserta didik untuk mengembangkan

kemampuan berpikir kritis pada siswa.

7. Membimbing peserta didik baik secara

individu maupun kelompok dalam proses

pembelajaran untuk menyelesaikan tugas

dalam LKPD secara kreatif, kolaboratif dan

komunikatif.

8. Melakukan observasi sikap, pengetahuan dan

keterampilan selama proses pembelajaran.

9. Memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk mempresentasikan hasil

proyek/produk pembelajaran kelompok di

depan kelas.

10.Mengevaluasi hasil proyek kelompok peserta

didik, serta memberikan penguatan terhadap

konsep yang telah ditemukan secara mandiri

oleh peserta didik sehingga diharapkan

pembelajaran menjadi lebih bermakna.

11. Melakukan refleksi masing-masing peserta

didik terkait dengan proses pembelajaran

yang sudah dilakukan.

c. Yang terlibat:

1. Kepala Sekolah

2. Dosen, guru pamong, dan rekan sejawat

3. Peserta didik

d. Sumber daya yang dimiliki:

1. Input siswa yang memiliki gaya belajar yang

beraneka ragam.

2. Kemauan untuk meningkatkan peran aktif

siswa selama proses pembelajaran.

3. Kemauan untuk memberikan pengalaman

belajar yang bermakna kepada siswa.

4. Rekan sejawat yang aktif mendukung.

5. Sarana dan prasarana yang mendukung

untuk melaksanakan aksi.



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 dan Hasil :

Dampak Pembelajaran

Setelah dilakukan pembelajaran model Project Based

Learning. Berikut adalah dampak baik dari

penggunaan model pembelajaran tersebut

diantaranya:

1. Model pembelajaran project based learning

mempengaruhi kemampuan keterampilan

peserta didik dalam pembelajaran materi

Procedure text (speaking skill)

2. Model pembelajaran project based learning

memberikan motivasi peserta didik untuk

belajar lebih giat dan tekun dalam

mendapatkan jawaban dari tugas yang

diberikan oleh guru

3. Model pembelajaran project based learning

menantang siswa untuk kreatif, kolaboratif,

dan komunikatif dalam mencari dan

mendapatkan solusi dari pengelolaan proyek

atau produk pembelajaran

4. Dalam proses pembelajaran project based

learning guru berhasil membangun rasa

percaya diri siswa untuk berperan aktif dan

kreatif dalam mengelola tugas sampai dengan

menyajikan hasil proyek

Sehingga dapat disimpulkan dari uraian

diatas bahwa pembelajaran dengan

menggunakan model Project Based Learning

sudah Efektif terbukti dari hasil pencapaian

KKM yaitu 82,57

Observasi

Hasil wawancara

Wakil Kepala sekolah Bidang Kurikulum

berpendapat bahwa kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan model PjBL sudah terlaksana dengan

baik, peserta didik dapat menyelesaikan tugas

(proyek) secara kolaboratif dan komunikatif, serta

mampu menggali kreatifitas belajar secara mandiri

dan hal itulah yang menjadi landasan keberhasilan

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model

Project Based Learning.

Artefak siswa




