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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 Peserta didik Dalam 

Pembelajaran 

 

Lokasi  SMA Negeri 1 Rowokele 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Menengah Atas 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan Motivasi dan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik 

melalui Penerapan Model Pembelaajran Problem 
Based Learning dengan Pendekatan TPACK dan 
Aplikasi Geogebra pada Materi Program Linear. 

Penulis  Lina Dwi Aris Setiani, S.Pd. 

Tanggal  1. PPL Aksi 1 dilaksanakan pada hari Jumat, 6 

Januari 2022 dan hari Senin, 9 Januari 2022. 
2. PPL Aksi 2 dilaksanakan pada hari Kamis, 12 

Januari 2022 dan hari Jumat, 13 Januari 2022. 

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: 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
secara sederhana melalui pengamatan, kajian 

literatur, dan wawancara dengan teman sejawat, 
kepala sekolah maupun pakar teridentifikasi dua 
masalah yaitu motivasi dan kemampuan 
pemecahan masalah peserta didik pada materi 

program linear. Hal ini dilatar belakangi oleh: 
1. Rendahnya motivasi belajar peserta didik 

terhadap matematika khususnya pada materi 
program linear. 

2. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika peserta didik khususnya pada 
materi program linear. 

3. Guru belum optimal dalam menerapkan model 
pembelajaran inovatif seperti model 
pembelaajran Problem Based Learning. 

4. Guru belum optimal dalam menerapkan 
penggunaan media pembelajaran dan aplikasi 
matematika. 

Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan: 

Praktik ini menjadi hal yang penting untuk 
dibagikan dengan tujuan dapat menjadi referensi 
dan pertimbangan bagi teman-teman sejawat 
maupun praktisi pendidikan lain yang menemui 
permasalahan serupa. 

Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab 
anda dalam praktik ini: 
Adapun peran dan tanggung jawab penulis pada 
praktik ini adalah sebagai peneliti sekaligus 

melakukan proses pembelajaran dalam rangka 
mengatasi permasalahan dengan menerapkan 
model pembelajaran inovatif serta menggunakan 



media pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik, kondisi dan permasalahan yang 
dihadapi oleh peserta didik sehingga permasalahan 
tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan hasil 

belajar dapat tercapai sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

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

 

Apa saja yang menjadi tantangan untuk 
mencapai tujuan tersebut? 
1. Peserta Didik 

a. Aplikasi Geogebra merupakan aplikasi yang 

baru bagi peserta didik. Mengingat selama 
ini peserta didik belum pernah 
menggunakan aplikasi tersebut baik melalui 
HP maupun melalui Leptop atau 
Chromebook sehingga peserta didik 

memerlukan beberapa waktu untuk 
melakukan simulasi atau latihan dalam 
menggunakan aplikasi tersebut. 

b. Selama ini guru belum optimal dalam 
menggunakan model pembelajaran inovatif 

sehingga dalam proses pembelajaran peserta 
didik masih menjadi pembelajar yang pasif. 
Mereka terbiasa hanya mendengar dan 
mencatat apa yang disampaikan oleh guru. 

Oleh karena itu dalam proses pembelejaran 
menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning, peserta didik memerlukan 
waktu yang cukup lama untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang 

disajikan melalui LKPD. 
c. Materi program linear memiliki dua materi 

prasyarat yang harus peserta didik kuasai, 
salah satunya adalah materi tentang Sistem 

Pertidaksamaan Linear Dua Variabel. Melalui 
materi prasyarat tersebut, peserta didik 
diharapkan sudah bisa menggambar dan 
menentukan daerah himpunan penyelesaian 
dari SPLtDV. Namun, pada kenyataanya 

masih banyak peserta didik yang mengalami 
kesulitan dalam menggambar dan 
menentukan daerah himpunan penyelesaian. 
Sehingga guru mengarahkan peserta didik 
untuk menggunakan aplikasi Geogebra 

sebagai alat bantu untuk memudahkan 
mereka dalam memahami materi prasyarat 
tersebut. 

d. Pada saat proses pembelajaran masih 

terlihat ada beberapa peserta didik yang 
belum aktif dalam kegiatan diskusi. 

e. Pada fase penyajian hasil masih terdapat 
peserta didik yang kurang percaya diri pada 
saat melakukan presentasi. 

 



2. Guru 
Pendistribusian alokasi waktu pada fase 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 
kegiatan penutup perlu dianalisis kembali 

dengan baik. 
3. Sarana dan Prasarana 

a. Jaringan wifi yang kurang stabil membuat 
proses kegiatan belajar peserta didik menjadi 
sedikit terganggu. 

b. Kelas yang sempit membuat peserta didik 
kurang leluasa dalam melakukan kegiatan 
diskusi dan penyajian hasil. 

Siapa saja yang terlibat 
Pihak yang terlibat dalam kegiatan PPL ini 

adalah: 
1. Dosen pembimbing 
2. Guru Pamong 
3. Peserta didik Kelas XI IPS 3 

4. Rekan sejawat sebagai tenaga IT 
5. Rekan sejawat sebagai videografer dan editor 

video. 

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 dilakukan untuk 
menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah 
sebagai berikut: 

1. Menggunakan perangkat pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik siswa. 

2. Menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning. 

3. Membentuk kelompok belajar yang heterogen. 

4. Menggunakan media pembelajaran yang 
menarik berupa powerpoint, video pembelajaran 
dan aplikasi Geogebra. 

5. Menggunakan video animasi dalam 

menyampaikan kebermanfaatn materi program 
linear. 

6. Menggunakan E-LKPD berbasis masalah yang 
dilengkapi dengan materi pembelajaran dan 
video pembelajaran yang disajikan dalam 

bentuk barcode. E-LKPD tersebut dapat diakses 
kapan saja melalui link yang diberikan oleh 
guru. 

7. Menggunakan bahan ajar berupa hand out dan 
video pembelajaran yang dapat diakses oleh 

peserta didik kapan saja melalui kode barcode 
yang tertera pada LKPD. 

Strategi yang saya gunakan untuk 
mengatasi rendahnya motivasi dan kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta didik 
pada materi program linear dua variabel adalah 
dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning dengan pendekatan TPACK 
berbantuan LKPD berbasis masalah dan 

penggunaan aplikasi Geogebra.  



Proses yang terjadi dalam best practice ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Berkaitan dengan peserta didik yang belum 

terbiasa menggunakan aplikasi Geogebra maka 

guru melaksanakan uji coba bersama peserta 
didik terkait penggunaan aplikasi Geogebra 
serta memberikan petunjuk pengguanaan 
aplikasi Geogebra di luar jam pembelajaran. 

2. Pembelajaran dibuka dengan salam pembuka 

dilanjutkan dengan meminta ketua kelas untuk 
memimpin doa. Setelah itu, guru meminta 
peserta didik untuk mengecek kondisi 
kebersihan kelas, mengecek kehadiran dan 

meminta peserta didik untuk mepersiapkan alat 
tulis yang dibutuhkan. 

3. Guru menyampaikan motivasi tentang 
kerjasama tim menggunakan video yang diambil 
dari youtube dan ditayangkan melalui 

powerpoint. 
4. Guru menyampaikan manfaat dari mempelajari 

materi program linear melalui video animasi 
yang ditayangkan melalui powerpoint. 

5. Berkaiatan dengan materi program linear yang 

mempunyai materi prasyarat cukup banyak, 
salah satunya adalah menggambar dan 
menentukan daerah himpunan penyelesaian 
dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, 

guru berusaha memaksimalkan kegiatan 
apersepsi serta mengarahkan peserta didik 
untuk membaca, memahami dan menganalisis 
kembali materi prasyarat tersebut melalui video 
pembelajaran dan bahan ajar yang telah 

disediakan oleh guru. 
6. Guru menyampaikan cakupan materi dari 

program linear berkaitan dengan menentukan 
nilai optimum dari masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan program linear dua variabel. 

7. Guru menyampaikan tiga aspek penilaian yang 
akan dilakukan selama proses pembelajaran 
melalui powerpoint. Ketiga penilaian tersebut 
meliputi penilaian sikap, penilaian keterampilan 

dan penilaian pengetahuan. 
8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

langkah-langkah model pembelajaran PBL. 
Tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 
model PBL sangat penting untuk disampaikan 

kepada peserta didik sehingga peserta didik 
memperoleh gambaran umum terkait proses 
pembelajaran yang akan dilaksanakan serta 
mengetahui target yang mereka capai dalam 

pembelajaran tersebut. 
9. Selanjutnya guru mengingatkan kembali materi 

prasyarat yang berkaitan dengan menentukan 



daerah himpunan penyelesaian dari 
pertidaksamaan linear dua variabel. Pada 
kegiatan ini guru menayangkan dua 
pertidaksamaan linear dua variabel dan satu 

daerah himpunan penyelesaian. Peserta didik 
diminta untuk menentukan daerah himpunan 
penyelesaian tersebut milik dari 
pertidaksamaan 1 atau 2. Untuk mempermudah 
peserta didik dalam menjawab, guru 

mengarahkan peserta didik untuk 
menggunakan alat bantu berupa aplikasi 
Geogebra menggunakan HP. Setelah itu, guru 
memberikan penguatan berkaitan dengan 
jawaban yang diberikan oleh peserta didik. 

Sintak model Pembelajaran Problem Based 

Learning 
Pada penerapan model pembelajaran Problem 
Based Learning berbantuan LKPD dengan 

pendekatan TPACK dan aplikasi Geogebra, ada 
beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peserta 
didik.  
Fase 1: Orientasi peserta didik pada masalah 
Pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada 

sebuah masalah utama tentang masalah 
kontekstual yang berkaitan dengan program linear 
dua variabel yang ditayangkan melalui powerpoint. 
Melalui masalah utama tersebut diharapkan dapat 

membangkitkan motivasi dan rasa ingin tahu 
peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. 
Fase 2: Mengorganisasi peserta didik untuk 
belajar 
Pada tahap ini peserta didik dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok dengan masing-
masing kelompok beranggotakan 5 orang. 
Pembagian kelompok dilakukan secara heterogen.  
Setelah itu, peserta didik duduk dengan 

kelompoknya masing-masing untuk melakukan 
kegiatan diskusi. Untuk menyelesaikan masalah 
utama, peserta didik diminta untuk mempelajari 
terlebih dahulu contoh permasalahan tentang 
program linear melalui petunjuk yang ada pada 

LKPD serta melalui bahan ajar seperti video 
pembelajaran dan materi yang ada pada LKPD. 
Materi dan video pembelajaran tersebut dapat 
diakses peserta didik melalui code barcode.  
Fase 3: Membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok 
Guru mendampingi peserta didik dalam 
menyelesaikan permasalahan sesuai dengan 
petunjuk yang ada pada LKPD. Selain itu, guru 

juga melakukan diskusi bersama dengan kelompok 
yang mengalami kesulitan dalam proses 
menentukan langkah penyelesaian permasalahan. 



Pada proses ini guru mengarahkan peserta didik 
untuk menggunakan aplikasi Geogebra dalam 
menentukan daerah himpunan penyelesaian dan 
titik pojok untuk memudahkan peserta didik 

dalam menentukan nilai optimum. 
Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil 
karya 
Pada tahap ini, guru membantu peserta didik 
dalam merancang dan menyiapkan laporan yang 

sesuai dengan petunjuk untuk dipresentasikan. 
Proses pembuatan hasil laporan diskusi dilakukan 
menggunakan kertas plano yang disediakan oleh 
guru. 
Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan Masalah 
Pada tahap ini, guru membantu peserta didik 
untuk mengambil kesimpulan dan melakukan 
refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan 

masalah yang dipresentasi oleh salah satu 
kelompok. 

Sumber daya yang diperlukan untuk 
melaksanakan strategi ini, meliputi: 
A. Bahan Belajar 

1. Aplikasi Geogebra 
2. E-LKPD dan LKPD dengan media kertas 

B. Alat Belajar 
1. Proyektor 

2. Komputer/PC 
3. Pointer 
4. Handphone 
5. Kertas Plano 
6. Spidol 

7. Penggaris 
8. Selotip 

C. Sarana dan Prasarana Belajar 
1. Ruang Lab Komputer 
2. Wifi  

D. Media Pembelajaran 
1. Slide powerpoint yang dibuat melalaui 

Canva untuk menampilkan materi secara 
umum. 

2. Video motivasi. 
3. Video animasi untuk menyampaikan 

kebermanfaatan materi program linear yang 
dibuat melalui aplikasi animaker. 

4. Video pembelajaran tentang program linear. 

5. E-LKPD yang dibuat melalui aplikasi anyflip 
6. Materi program yang dibuat melalui aplikasi 

anyflip. 
7. Aplikasi Geogebra. 

Refleksi Hasil dan dampak  
Bagaimana dampak dari 

aksi dari Langkah-langkah 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara 
serta penilaian yang dilakukan adapaun dampak 

dari penerapan model pembelajaran Problem Based 



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  
 

Learning berbantuan LKPD dan aplikasi Geogebra 
adalah sebagai berikut: 
1. Peserta didik terlihat antusias dan bersemangat 

serta aktif selama proses pembelajaran. Hal ini 

sejalan dengan hasil penilaian sikap dan 
penilaian keterampilan secara keseluruhan 
berada pada kategori baik. 

2. Penggunaan model pembelajaran Problem Based 
Learning dengan pendekatan TPACK dan 

aplikasi Geogebra membuat suasana belajar 
menjadi menyenangkan dan membuat siswa 
menjadi termotivasi dalam belajar. Hal ini 
sejalan dengan hasil dari refleksi pembelajaran 

yang dituliskan oleh siswa melalui goggle form 
yang diberikan oleh guru. 

3. Berdasarkan hasil kerja LKPD yang dikerjakan 
oleh peserta didik secara berkelompok, sebagian 
peserta didik dapat memahami dan 

menyelesaikan permasalahan dengan baik. Hal 
ini terlihat dari setiap tahapan pemecahan 
masalah yang ada pada LKPD dapat 
diselesaikan dengan baik oleh peserta didik. 

4. Berdasarkan hasil penilaian pengetahuan dari 

25 peserta didik yang mengikuti pembelajaran 
terdapat 6 peserta didik yang belum tuntas dan 
19 peserta didik mencapai batas tuntas atau 
nilainnya di atas KKM yaitu mencapai nilai di 

atas 73 sehingga diperoleh presentase 
ketuntasan yaitu sebesar 76%. 

Penggunaan model pembelajaran PBL  yang 
dipadukan dengan pendekatan TPACK dan aplikasi 
Geogebra serta LKPD berbasis masalah pada 

materi program linear dua variabel sangat efektif 
untuk digunakan karena model pembelajaran ini 
melatih peserta didik untuk berfikir kritis dan 
berkolaborasi dalam kegiatan diskusi kelompok 

untuk menyelesaiakan maslah serta 
mengkomunikasikan hasil penyelesaian masalah 
presentasi dengan  percaya diri. 

Berdasarkan hasil refleksi dari kegiatan 
pembelajaran, diperoleh respon dari teman sejawat 

bahwa dengan menggunakan model pembelajaran 
Peoblem Based Learning dengan pendekatan 
TPACK berbantuan LKPD dan penggunaan aplikasi 
Geogebra dapat meningkatkan motivasi dan 
kemampauan pemecahan masalah peserta didik 

pada materi program linear dua variabel. 
Ada beberapa hal yang menjadi faktor 

keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi 
yang dilakukan, yaitu: 

1. Faktor keberhasilan 
2. Faktor ketidakberhasilan 

Secara keseluruhan proses pembelajaran 



sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi ada 
beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan, yaitu: 
1. Pengelolaan waktu terutama pada saat kegiatan 

pendahuluan. Pada RPP kegiatan pendahuluan 

direncakan akan dilaksanakan dalam waktu 10 
menit namun dalam proses pembelajaran yang 
terjadi pada saat PPL kegiatan pendahuluan 
berlangsung selama 20 menit. 

2. Guru perlu meningkatkan kemampuan dalam 

pengelolaan kelas supaya suasana pembelajaran 
tetap kondusif baik pada saat kegiatan diskusi 
maupun pada saat kegiatan presentasi. 

 

 


