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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 
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Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta 

didik dalam menerapkan prosedur gambar bidang 
sesuai dengan langkah-langkahnya 

Penulis  Dhini Aryati, S.Pd 

Tanggal  Rabu, 4 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.  
 

Kondisi yang menjadi latar belakang masalah : 

• Peserta didik kelas X, masih tergolong awan 
dengan teknik menggambar bidang karena 
pada jenjang sebelumnya belum mendapatkan 

materi serupa sehingga pengetahuan tentang 
ilmu gambar masih sangat minim. 

• Kemampuan menggambar yang masih sangat 
perlu di asah lebih maksimal lagi. 

• Model pembelajaran yang digunakan masih 

teacher centered, kurang menarik dan kurang 
melibatkan keaktifan peserta didik. 

• Aktivitas pembelajaran monoton yakni guru 
memberikan penjelasan, peserta didik 
mencatat, mengerjakan tugas dan guru 

membahas hasil pengerjaan. 

• Pembelajaran yang disajikan guru kurang 
bermakna bagi peserta didik terhadap materi 
yang diajarkan dan kurang dapat diingat 
dalam jangka waktu yang lama sehingga 

menyebabkan banyak peserta didik yang 
kesulitan untuk melanjutkan ke materi 
selanjutnya. 

• Pembiasaan pembelajaran yang mengukur 
sampai level C-4, C-5 dan C-6 masih kurang. 

Dari kondisi latar belakang tersebut, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa guru perlu berinovasi 
untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan, 
menarik minat dan motivasi peserta didik serta 
meningkatkan hasil belajar siswa yang dapat 

mengukur sampai level C-4, C-5 bahkan sampai C-6. 
Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan 



menggunakan Model Project Based Learning ( PjBL ) 
dengan menggunakan modul dan media 
pembelajaran interaktif dan penerapan teknologi di 
dalamnya. 

Beberapa teknologi yang digunakan antara lain : link 
dan scan QR-code untuk video youtube, akses modul 
pembelajaran pada google drive, akses evaluasi 
pembelajaran pada google form. Selain itu, juga 
menggunakan alat dan bahan praktikum dalam 

pembelajaran. 
 
Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan : 
Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan 
karena banyak guru yang mengalami permasalahan 

yang sama yakni motivasi belajar peserta didik 
rendah dan hasil belajar peserta didik masih ada 
yang belum mencapai KKM. Sehingga, praktik 
pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi inspirasi 

dan motivasi bagi saya khusunya dan bagi rekan 
guru yang lain pada umumnya dalam mengatasi 
permasalahan yang ada dan meningkatkan proses 
pembelajaran agar terus lebih baik lagi. 
 

Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini : 
Saya sebagai guru mata pelajaran tentunya memiliki 
peran dan tanggung jawab sepenuhnya dalam 
praktik ini. 

Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran 
sesuai dengan tahapan model PjBL meliputi RPP, 
bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, alat 
praktikum dan Instrumen Penilaian. 
Kedua, melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran 

ini sebagaimana yang telah direncanakan dan 
memastikan setiap langkah pembelajaran terlaksana 
dengan baik. 
Ketiga, melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk 
melihat hasil  yang diperoleh peserta didik telah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai. Selain itu juga melakukan refleksi bersama 
peserta didik di akhir pembelajaran berkaitan dengan 
pembelajaran yang telah dilakukan. 

 
Tantangan :  

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

 

Beberapa tantangan yang dihadapi untuk 

mencapai tujuan tersebut ( berdasarkan 
wawancara dan kajian literasi ) antara lain : 

• Sebagian besar peserta didik memilih jurusan 
TKP tidak sesuai dengan minat mereka. 

• Peralihan kondisi mata pelajaran dari SMP ke 

SMK yang perlu waktu untuk adaptasi. 

• Kurangnya pengetahuan dasar peserta didik 
tentang menggambar teknik. 

• Peserta didik belum sepenuhnya mampu 
untuk belajar mandiri. 



• Kekurangaktifan peserta didik dalam mencari 
literasi/sumber belajar ( masih bergantung 
dengan apa yang diberikan guru saja ) 

• Guru masih kurang mengetahui secara detail 
karakteristik peserta didik. 

Selain tantangan yang berasal dari peserta didik, 
terdapat juga tantangan dari sekolah diantaranya 
adalah : 

• Pembelajaran dikelas masih menggunakan 
metode ceramah dan berpusat pada guru. 

• Pemilihan model pembelajaran yang tidak 
menyesuaikan dengan karakteristik materi 
dan karakteristik peserta didik. 

• Kurangnya pemanfaatan TPACK dalam 
pembelajaran dikelas. 

Tantangan tersebut yang menyebabkan seorang guru 

harus melewatinya dengan berbagai cara seperti 
mengubah metode pembelajaran, model 
pembelajaran serta media pembelajaran sehingga 
sesuai dengan karakteristik pada mata pelajaran 

tersebut dan sesuai dengan karakter peserta didik 
sehingga dapat meningkatkan motivasi serta hasil 
belajar pada elemen gambar teknik. 
 
Yang terlibat pada kegiatan praktik ini ialah : 

1.  
2. Saya sendiri sebagai guru mata pelajaran 

gambar teknik 
3. Dosen pembimbing dan Guru pamong 

4. Peserta didik kelas X 
5. Kepala Sekolah ( Heru Setyoko, S.Pd, M.Pd ) 

selaku penanggung jawab di sekolah tempat 
saya PPL 

6. Rekan guru yang membantu dalam teknis 

perekaman video 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  
 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk 
menghadapi tantangan : 

1. Guru masih kurang mengetahui secara detil 
karakteristik peserta didik. 

Langkah yang dapat dilakukan adalah : 

• Mengelompokkan peserta didik secara 
heterogen dengan harapan mampu 
memacu motivasi semua peserta didik 
untuk ikut terlibat selama proses 

pembelajaran. 

• Memberikan bimbingan serta arahan 
kepada peserta didik selama proses 
pembelajaran berlangsung. 

2. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran 

masih belum terbiasa dilakukan pada 
pertemuan biasanya. 
Langkah yang dapat dilakukan adalah   : 



• Mengarahkan peserta didik untuk 
mengakses informasi mengenai 
penerapan mengambar bidang sesuai 
dengan prosedur langkah-langkanya. 

• Membimbing peserta didik dalam 

menggunakan alat komunikasi HP 
dalam pembelajaran 

3. Jaringan internet kurang stabil 
Langkah yang dapat dilakukan adalah : 

• Mengecek kestabilan jaringan di 

kelas/tempat yang akan digunakan 
untuk praktik pembelajaran. 

• Menyediakan alternatif jaringan internet 
untuk mengatasi jika terdapat kendala 
jaringan. 

• Membuat kelompok dengan anggota 
yang merata antara keragaman gawai 
dan kemampuan siswa. 

 
Strategi yang digunakan : 

Berdasarkan hasil observasi riil di lapangan, 
wawancara dengan kaprodi, kepala sekolah dan 
rekan sejawat, maka untuk meningkatkan rendahnya 
motivasi belajar peserta didik diterapkan model 
Project Based Learning. PjBL adalah model 

pembelajaran yang menggunakan proyek atau 
kegiatan sebagai media. Menurut Kemdikbud (2013), 
peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, 
interpretasi, sintesis, dan informasi untuk 

menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 
Adapun sintak project based learning dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menentukan pertanyaan mendasar. 

2. Mendesain perencanaan proyek. 

3. Menyusun jadwal. 

4. Monitoring dan evaluasi peserta didik dan 
perkembangan proyek yang dijalankan. 

5. Pengujian hasil. 

6. Evaluasi pengalaman. 

 

Proses yang dilakukan : 

1. Persiapan 
Pada tahap persiapan hal-hal yang dil 

akukan antara lain : menyusun perangkat 
pembelajaran sesuai dengan tahapan model PjBL 
meliputi : RPP, LKPD, dan Instrumen Penilaian  
dengan diintergrasikan didalamnya pembelajaran 
HOTS dan TPACK. 

2. Pelaksanaan 
Praktik pembelajaran dilaksanakan pada kelas X 
di ruang kelas. 



Pada tahap pendahuluan guru melakukan 
aktivitas diawali dengan salam, berdoa, mengecek 
kehadiran peserta didik, memberikan apersepsi 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kemudian aktivitas pada kegiatan inti adalah 
sebagai berikut : 

• Mengamati video pada saat guru memberi 
pertanyaan mendasar 

• Membentuk kelompok dan membagikan 
LKPD pada saat mendesain perencanaan 

proyek dan menyusun jadwal. 

• Melakukan bimbingan kelompok dan 
penilaian keaktifan siswa saat monitoring 
dan evaluasi peserta didik dan 
perkembangan proyek yang dijalankan. 

• Presentasi hasil kerja kelompok untuk 
pengujian hasil. 

• Melakukan refleksi pembelajaran dan 
penutup 

 

Siapa saja yang terlibat : 
1. Guru 
2. Peserta didik 
3. Teman sejawat 

 

Sumber daya atau materi yang digunakan : 
1. Laptop 
2. Internet 
3. Gawai ( HP ) 

4. Buku paket  
5. Aplikasi Youtube 

 

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 pembelajaran yang telah diterapkan 
menghasilkan pembelajaran yang efektif sebagai 
berikut : 

1. Guru menjadi lebih percaya diri dalam 

menggunakan media pembelajaran yang 
inovatif 

2. Penerapan model PjBL meningkatkan 
keaktifan, keterlibatan dan motivasi belajar 

siswa dibandingkan dengan menggunakan 
metode konvensional 

3. Penerapan model PjBL membantu peserta 
didik dalam memahami materi pelajaran  

4. Peserta didik menjadi lebih bersemangat 

dalam pembelajaran gambar teknik 
5. Kegiatan yang berpusat pada peserta didik 

sangat meningkatkan keaktifan peserta didik 
saat proses pembelajaran sehingga peserta 

didik termotivasi untuk belajar 
6. Peserta didik mampu menerapakan 

menggambar bidang sesuai dengan langkah-
langkahnya 



 
Beberapa respon positif terhadap pembelajaran 
telah dilakukan dari lingkungan sekitar seperti 
peserta didik, kepala sekolah, teman sejawat 

diantaranya sebagai berikut : 
1. Kepala sekolah, menyatakan responya bahwa 

kegiatan pembelajaran sebagian besar telah 
sesuai dengan langkah-langkah yang tercantum 
dalam RPP. 

2. Teman sejawat, menyatakan bahwa proses 
pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai 
dengan RPP 

3. Respon dari peseta didik, merasa senang, 
antusian dan aktif terlibat dalam pembelajaran ( 

berdiskusi, melakukan praktik, menyampaikan 
pendapat dan mempresentasikan hasil diskusi ) 
sehingga lebih mudah dalam memahami materi 
yang diajarkan. Disamping juga memberikan 

keleluasan bagi peserta didik untuk 
mengeksplorasi pemahamanya terhadap materi 
pembelajaran. 
 
 

Faktor keberhasilan : 
1. Dukungan dari berbagai pihak diantaranya : 

dosen pembimbing dan guru pamong, kepala 
sekolah, rekan guru sejawat, teman-teman 

PPG. 
2. Kemampuan guru dalam menguasai media 

pembelajaran, metode, model dan langkah-
langkah pembelajaran yang dituangkan dalam 
RPP yang telah dibuat. 

3. Kesesuaian antara rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang telah dibuat dengan 
pelaksanaan yang dilakukan. 

 
Faktor ketidakberhasilan : 

1. Teknik pengambilan video yang belum 
maksimal 

2. Penggunaan alokasi waktu yang kurang 
optimal 

3. Sarana dan prasarana pendukung 
pembelajaran perlu lebih dipersiapkan dengan 
sebaik-baiknya 

 
Pembelajaran yang saya dapatkan dari 

pelaksanaan pembelajaran ini adalah : 
1. Kemampuan dalam mendesain pembelajaran 

dengan menggunakan model PjBL berbasis 
HOTS dan TPACK menjadi bertambah dan 
merasa tertarik untuk terus menerapkan dan 

mengembangkan lebih lanjut dalam proses 
pembelajaran yang dilakukan 



2. Guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam 
memilih model, metode dan media 
pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan 

 
 

 

 


