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Menyusun Cerita Praktik Baik (Best Practice)  Menggunakan Metode 

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

Terkait Pengalaman Mengatasi Permasalahan Siswa Dalam 

Pembelajaran 

 

Lokasi  SMA Negeri 1 Mranggen Demak 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Tujuan yang ingin dicapai Aksi 1 
Mengatasi kesulitan guru dalam mengakomodasi  
perbedaan gaya belajar peserta didik melalui model 
project based learning pada materi tenaga 
Endogen. 
 
Aksi 2 
Meningkatkan efektivitas Penerapan pembelajaran 
berbasis masalah (PBL) secara kooperatif dengan 
Pendekatan ilmiah pada meteri tenaga Eksogen. 

Penulis  Mega Riyana, S.Pd. 

Tanggal  Aksi 1 : Selasa, 13 Desember 2022 
Aksi 2 : Rabu, 11 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.  
 

Aksi 1 
Kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 
1. Kemampuan Pemahaman Peserta Didik dikelas 

rendah 
2. Peserta Didik memiliki kecenderungan gaya 

belajar yang berbeda-beda 
3. Kesenjangan Tingkat Pemahaman Siswa 

dengan perbedaan gaya belajar dengan proses 
KBM 

4. Guru telah mencoba menyesuaikan gaya 
belajar dengan berganti-ganti menggunakan 
berbagai metode penyampaian karena memiliki 
respon yang berbeda-beda dengan perbedaan 
gaya belajar. 

5. Kurang semangatnya Peserta Didik dalam 
merespon guru karena rendahnya pemahaman 

6. Peserta Didik kurang berlatih dengan teman 

sebaya secara mandiri karena tidak tahu gaya 
belajar masing-masing. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan 
gaya belajar siswa tipe visual, gaya belajar 
auditorial, gaya belajar kinestetik; 
adalah faktor internal yaitu meliputi tingkat 
kemampuan siswa atau intelengensi, minat dan 
motivasi serta faktor eksternal yaitu dari 



lingkungan sekolah (R Simatupang, 2019). 
 
Wilda (2017) menyatakan faktor yang menghambat 
proses diferensiasi gaya belajar siswa antara lain: 
Perbedaan individu dalam belajar 
Masalah di sekolah maupun di luar sekolah yang 
mempengaruhi konsentrasi siswa dalam belajar 
Kesulitan mengadakan evaluasi, pengaturan waktu 
karena membutuhkan tenaga yang banyak dalam 
memperhatikan siswa 
 
Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa 
guru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 
diri dengan gaya belajar siswa yang berbeda, 
sehingga diperlukan metode pembelajaran yang 
sesuai dengan gaya belajar yang berbeda. 

Saya pikir penting untuk membagikan praktik 
pembelajaran ini karena guru lain mungkin 
kesulitan beradaptasi dengan gaya belajar ini. Oleh 
karena itu, saya berharap dengan metode 
pembelajaran yang baik saya tidak hanya dapat 
memotivasi diri saya sendiri, tetapi juga 
meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi 
referensi bagi guru lainnya. Beradaptasi dengan 
gaya belajar siswa yang berbeda untuk menjamin 
pengalaman belajar terbaik.  
 
Aksi 2 
Kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 
Latar belakang masalah dari praktik 
pembelajaran ini adalah: 

 Penerapan model pembelajaran kooperatif  
selama ini kurang efektif, ditandai dengan 
adanya siswa yang masih pasif / tidak  mau 
ikut bekerja membantu dalam mengerjakan 
tugas kelompok  dan Paparan/ presentasi 
kelompok yang masih membaca teks, kurang 
interaksi.   

 Penerapan metode direct learning dengan 
memberikan contoh dan analogi kontekstual 
tidak dapat dilakukan dengan durasi panjang  

Dari ketiga poin di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa guru belum efektif melaksanakan model-
model pembelajaran inovatif yang berbasis  

masalah dan kooperatif sehingga diperlukan  
model pembelajaran yang dapat meningkatkan 
kerjasama antarsiswa sekaligus dapat 
meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 
 
Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan 
karena kesulitan guru menerapkan model-model 
pembelajaran inovatif, seperti model pembelajaran 
berbasis masalah,  juga dialami oleh rekan-rekan 



guru lain. Diharapkan dengan membagikan 
praktik pembelajaran ini, penulis dapat termotivasi 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
penulis di kelas, serta menginspirasi bagi guru lain 
yang mengalami permasalahan serupa, sehingga 
guru dapat memberikan pelayanan pembelajaran 
yang terbaik untuk pembelajaran. 
 

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

Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan 
refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala 
sekolah serta pakar, maka beberapa tantangan 
yang terjadi yaitu : 
Aksi 1 
penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai yaitu mengatasi kesulitan guru dalam 
mengakomodasi perbedaan gaya belajar adalah 

sebagai berikut.  
1. Kemampuan guru dalam mengatur waktu 

pembelajaran belum efektif  
2. Perbedaan karakter dan daya fokus/ 

konsentrasi siswa yang berlainan.  
Dari penyebab di atas, beberapa tantangan yang 
dihadapi guru adalah:  

1. Penerapan perencanaan dalam bentuk RPP 
yang baik, meliputi sintaks yang jelas serta 
alokasi waktu yang terorganisir dan 
proporsional  

2. Penerapan metode dan model pembelajaran 
yang kreatif, inovatif, yang sesuai/ dapat 
mengakomodasi  gaya belajar visual, audio, dan 
kinestetik secara maksimal.   

3. Penggunaan media pembelajaran yang tepat, 
dan bervariasi, yang pengoperasiannya dapat 
dipilih sesuai gaya belajar siswa.   

Dilihat dari ketiga tantangan tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi 
berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki  
oleh guru yaitu kompetensi pedagogik dan  
profesional. Sedangkan dari sisi siswa adalah 
perbedaan gaya belajar yang berlainan dalam satu 
kelas. 
 
Aksi 2 
penyebab dari kurangnya  efektivitas  penerapan 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) secara 
kooperatif adalah sebagai berikut.  

 Belum adanya pemberian petunjuk/ materi di 
awal kegiatan sehingga siswa belum paham 
cara kerja pembelajaran.  

 Siswa kurang tertarik pada pembelajaran 
kooperatif karena memerlukan waktu yang 
lebih banyak.  

Dari penyebab di atas, beberapa tantangan yang 



dihadapi guru adalah: 

 Penyusunan perangkat pembelajaran lengkap, 
mulai dari RPP, bahan ajar, media, LKPD 
berbasis masalah, dan instrumen evaluasi.   

 Penerapan model pembelajaran yang mampu 
membuat siswa tertarik, yang berkaitan dengan 
masalah sehari-hari untuk dan 
merekomendasikan solusinya.   

 Penggunaan media pembelajaran yang tepat, 
mudah diakses, dan membantu penyampaian 
pesan pembelajaran. 
 

Dilihat dari ketiga tantangan tersebut, dapat  
disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi 
berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, dan 
profesional. Guru perlu menerapkan model 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
siswa dan materi, menyusun bahan ajar dan 
media yang menarik, menyusun LKPD berbasis 
masalah yang dekat dengan kehidupan siswa.  
 
Dari segi siswa, tantangan yang dihadapi 
adalah bagaimana cara membuat siswa tertarik 
dengan pembelajaran yang guru lakukan. 
 
Siapa saja yang terlibat : 
Keterlaksanaan praktik baik pembelajaran ini 
berlangsung dengan keterlibatan beberapa pihak, 
selain guru, yaitu. 
1. Kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah  

Yang memberikan ijin serta dukungan sehingga 
praktik pembelajaran dapat terlaksana.   

2. Siswa 
Siswa kelas X-9 yang dengan aktif melakukan 
pembelajaran.  

3. Rekan guru 
Rekan guru yang terlibat langsung adalah guru 
senior Geografi, Ibu Sri Sudarsih yang menjadi 
narasumber, Pak Safig operator zoom HP 
sekaligus membantu proses perekaman. Guru 
mata pelajaran yang mengajar pada kelas X 9, 
yang bersedia bertukar jam sehingga 
pelaksanaan praktik pembelajaran berlangsung 
sesuai jadwal. 

4. Laboran 
Tata Usaha, Pak Syaiful Ircham, A.Md yang 
membantu penataan meja dan kursi 
laboratorium, serta menyediakan alat dan 
bahan seperti rol kabel, remote LCD, dan lain-
lain.  

 
 



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 tersebut : 
 
Aksi 1 
1. Melakukan kajian literatur  

 Strategi yang digunakan adalah mencari 
literatur yang berkaitan dengan gaya 
belajar, apa saja jenisnya, bagaimana cara 
mengidentifikasi gaya belajar, lalu metode / 
model apa yang paling tepat. 

2. Berkoordinasi dengan pihak sekolah 

 Strategi yang dilakukan di antaranya 
melalui  proses wawancara dengan guru 
senior Geografi untuk menggali 
permasalahan serupa, menemukan 
penyebabnya, untuk dicarikan solusi 
permasalahannya. Selanjutnya melakukan 
survey kepada siswa kelas X tentang jenis 
gaya belajar yang siswa miliki melalui 
kuesioner sederhana.  

3. Merumuskan solusi permasalahan 

 Strategi yang dilakukan adalah menemukan 
model pembelajaran yang tepat untuk 
mengatasi permasalahan (kesulitan guru 
mengakomodasi gaya belajar), melalui 
kajian literatur, wawancara, dan survey. 
Yang akhirnya model pembelajaran yang 
saya pilih adalah PJBL atau pembelajaran 
berbasis Projek, dengan pendekatan STEM 
(Science, Technology, Engineering, Art, & 
Math).  

 Proses penentuan PJBL sebagai solusi 
dilakukan melalui kajian literatur penelitian 
terdahulu yang berkaitan tentang efektifitas 
PJBL dalam meningkatkan hasil belajar 
pada kelompok siswa dengan gaya belajar 
visual, auditori, maupun kinestetik 
dibandingkan dengan direct learning 
(Jagantara et al 2014) 

4. Menyusun perencanaan pembelajaran 
meliputiRPP, bahan ajar, media, LKPD, dan 
instrument evaluasi (sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan).  Setelah menentukan materi sel, 
model PJBL, pendekata STEAM, dan media 

Google Site untuk mengatasi masalah kesulitan 
guru dalam mengakomodasi gaya belajar 
adalah menyusun perangkat pembelajaran 
berupa RPP.  

5. Menyusun instrumen evaluasi/penilaian  
yang digunakan selama proses pembelajaran, 
meliputi penilaian sikap, penilaian 
pengetahuan, dan penilaian keterampilan. 
Instrumen penilaian sikap yang digunakan 



adalah Jurnal Sikap, dan Penilaian Diri untuk 
menilai sikap disiplin, kreatif, kerjasama, dan 
peduli lingkungan. 

6. Melaksanakan pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran PJBL dengan pendekatan 
STEAM yang telah direncanakan dalam RPP, 
media berupa video dan Google Site, bahan ajar 
yang tercantum pula pada Google Site.   

Idealnya, pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan 
minimal 2 kali pertemuan untuk memberikan 
waktu pada siswa melaksanakan projek sesuai 
rancangan kegiatan dan jadwal yang disusun 
sendiri 

 
Aksi 2 
1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran, mengeksplorasi penyebabnya, 
dan menentukan akar masalahnya.  
Strategi yang digunakan adalah melakukan 
kajian literatur berkaitan dengan faktor 
penghambat efektifitas model pembelajaran 
kooperatif, serta melakukan wawancara 
dengan rekan guru Senior Geografi. 

2. Merumuskan solusi berupa  perancangan 
pembelajaran inovatif dengan model PBL 
pendekatan saintifik, dan berbantuan media 
Google Site/Microsoft Sway. 
Strategi yang dilakukan adalah menemukan 
model pembelajaran yang tepat untuk 
mengatasi permasalahan (kurang efektifnya 
penerapan pembelajaran kooperatif berbasis 
masalah), melalui kajian literatur, wawancara, 
dan survey. Berdasarkan proses tersebut, 
model pembelajaran yang penulis pilih adalah 
Problem Based Learning (PBL) dengan 
pendekatan saintifik berbantuan media Google 
Site/Microsoft Sway.   

3. Menyusun perencanaan pembelajaran inovatif 
meliputi RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan 
instrumen evaluasi yang sesuai.  
Setelah menentukan materi Metode 
Kontrasepsi, pendekatan saintifik, dan media 
Google Site/Microsoft Sway untuk mengatasi 
masalah, maka langkah selanjutnya adalah 
menyusun 

perangkat pembelajaran lengkap. 
 Menyusun LKPD berbasis masalah yang 

perlu dikerjakan siswa secara berkelompok 
siswa serta siswa mencapai tujuan 
pembelajaran, yaitu Melalui diskusi dan 
pembelajaran berbasis masalah, peserta 
didik dapat mengklasifikasikan Dampak 
Positif dan Dampak Negatif Tenaga Eksogen 



Serta merancang solusi dari dampak negatif 
Tenaga Eksogen 

 Menyusun instrumen evaluasi/penilaian 
yang digunakan selama proses 
pembelajaran, meliputi penilaian sikap, 
penilaian pengetahuan, dan penilaian 
keterampilan.  
Instrumen penilaian sikap yang digunakan 
adalah Jurnal Sikap, dan Penilaian Diri 
untuk menilai sikap percaya diri, 
menghargai, kerjasama, dan daya juang. 
Jurnal sikap dipilih karena guru cukup 
menuliskan sikap-sikap menonjol yang 
tampak pada siswa, baik positif maupun 
negatif. Siswa yang tidak menunjukkan 
sikap menonjol negatif maupun positif dapat 

dikatakan memiliki sikap baik. Penilaian 
Diri merupakan salah satu assesment as 
learning yang perlu diterapkan kepada 
siswa, agar siswa dapat menilai sikapnya 
sendiri dan merefleksikan agar ke depannya 
dapat lebih baik lagi. Dalam melakukan 
penilaian diri, guru sangat perlu 
menekankan pentingnya kejujuran dalam 
mengisi.  
Penilaian pengetahuan yang digunakan 
adalah pilihan ganda, isian singkat, dan 
uraian yang HOTS dimulai dari C4, C5, C6. 
Penilaian pengetahuan direncanakan 
dilaksanakan untuk post test ataupun 
penilaian harian.  
Penilaian keterampilan dilakukan dengan 
teknik Kinerja Proses, yaitu menilai 
penampilan siswa dalam proses 
paparan/sajian solusi dampak negatif 
tenaga eksogen untuk mengatasi 
permasalahan secara lisan, serta proses 
menanggapi sajian secara lisan. 
Bentuk instrumen berupa lembar penilaian 
dan rubrik.  Selain itu, keterampilan dinilai 
melalui Kinerja Produk, yaitu produk Artikel 

 
4. Melaksanakan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran PBL dengan pendekatan 
saintific, dengan media berupa video dan 
Google Site/Microsoft Sway, dan bahan ajar 
yang juga dapat diakses melalui Site. Strategi 
yang dilakukan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran adalah melakukan penataan 
situasi kelas yang kondusif untuk berkelompok, 
pemanfaatan LCD projektor dan laptop, serta 
memastikan internet dan gawai memadai 
tersedia di setiap kelompok, memperbanyak 



LKPD sebanyak jumlah kelompok, dan 
memastikan seluruh alat dan bahan yang 
digunakan dapat berfungsi dengan baik.  Guru 
perlu memahami sintaks PBL dengan baik 
sehingga pembelajaran berlangsung efektif, 
sekaligus inovatif. 

 

5. Melakukan penilaian sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan. Strategi yang dilakukan dalam 
melakukan penilaian adalah guru perlu 
mencetak Jurnal Sikap, lembar penilaian 
keterampilan dan rubrik penilaiannya sehingga 
sewaktu-waktu sikap dan keterampilan 
tampak, guru dapat segera menuliskannya. 
Sedangkan untuk penilaian pengetahuan dan 
penilaian diri, guru dapat memanfaatkan google 

form atau aplikasi sejenis. Guru juga perlu 
menyiapkan alternative penilaian pengetahuan, 
jika sewaktu-waktu internet maupun gawai dan 
aplikasi tidak tersedia. Alternatif dapat 
disediakan melalui paper test.   

 

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  
 

Aksi 1 
Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan 
diantaranya sebagai berikut.   
 Guru dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan metode/ model yang dapat 
mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, 
yaitu PJBL.   

 Terjadi peningkatan keterampilan dan 
kreativitas siswa dalam mengolah bahan 
sederhana menjadi model Peraga Gunung Api, 
Gempa dan Lipatan. Siswa dapat mengevaluasi 
kemiripan Peraga sesuai gembar/contoh, 
membandingkannya dengan kelompok lain. 
Keterampilan siswa dalam mengomunikasikan 
proses perancangan, pembuatan model Peraga, 
hingga nama-nama bagiannya, karena siswa 
mengalami sendiri/ membuat model selnya 
sendiri. Keterampilan siswa mengoperasikan 
ICT bertambah, yaitu dapat berkolaborasi 
melalui google site dan google drive serta 
medsos IG untuk publikasi. Keterampilan 
berkelompok siswa diasah dengan tugas 
proyek, setiap siswa dapat menentukan peran 
terbaiknya, yang paling sesuai dengan gaya 
belajarnya, misalnya siswa visual dalam 
kelompok melakukan literasi, anggota yang 
kinestetik  mendesain, anggota lain terampil 
membuat model sel sesuai, dan anggota dengan 
gaya belajar auditori paling terampil 
memaparkan/ presentasi.   

 



Dampak dari Pelaksanaan Aksi 2 

 
Dampak dari langkah-langkah aksi yang dilakukan 

 Guru dapat menerapkan sintaks-sintaks  
pembelajaran model PBL sehingga pelaksanaan 
pembelajaran lebih efektif  

 Terjadi peningkatan berpikir kritis pada siswa 
ditandai dengan munculnya pertanyaan kritis 
dari siswa terhadap rekomendasi solusi yang 
diberikan kelompok lain. Kelompok yang diberi 
pertanyaan juga dapat menjawab dengan baik 
dan mempertahankan rekomendasi solusinya 
dengan alasan yang relevan dengan masalah. 
Keterampilan siswa dalam berkomunikasi 
menjadi lebih baik, terbukti dari paparan siswa 
yang terstruktur dengan runtut dan santun. 

Siswa berkolaborasi dan bekerjasama dengan 
kelompoknya memecahkan masalah. 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan 
bahwa hasil pelaksanaan praktik pembelajaran 
yang baik benar-benar terwujud karena 
perencanaan pembelajaran yang matang, masalah 
yang disajikan dalam tabel tampak nyata, dan 
kemauan siswa untuk memecahkan masalah yang 
tersedia. 
 
Faktor keberhasilan strategi yang diterapkan guru 
untuk mengatasi ketidakefektifan penerapan model 
pembelajaran PBL adalah komitmen peserta, 
terutama siswa, yang membawa inisiatif, aktivitas, 
partisipasi, kreativitas, dan kemauan sendiri 
untuk berkolaborasi. dan menawarkan solusi 
terbaik 
 
Pelajaran dari keseluruhan proses praktik yang 
baik ini adalah bahwa masalah ini dapat 
diselesaikan dengan RPP yang disusun dengan 
baik, meliputi RPP, bahan ajar, media, LKPD dan 
alat penilaian, yang juga berdampak positif pada 
kompetensi bahasa. proses pembelajaran. 

 

 


