
Menyusun Cerita Praktik Baik (Best Practice) Dalam 

Menghadapi Permasalahan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Agnes Ambar Wanito 

NIM. E1E3221108 

 

 

 

 

PROGRAM PPG DALJAB KATEGORI 1 GELOMBANG II 

ANGKATAN 2022 

UNIVERSITAS MATARAM 

 

 

 



Cerita Praktik Baik (Best Practice) Dalam Menghadapi 

Permasalahan Pembelajaran  

 

Lokasi  BANTUL, YOGYAKARTA 

Lingkup Pendidik  SD KANISIUS SOROWAJAN 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan Kemampuan Peserta Didik Dalam 

Membaca dan Menulis Kelas 2 SD Kanisius 

Sorowajan  

Penulis  Agnes Ambar Wanito 

Tanggal PPL I : 14 – 12- 2022  

PPL 2 : 9 – 1- 2023 

 Situasi : 

- Kondisi latar belakang 

masalah 

- Alasan praktik ini 

penting untuk 

dibagikan. 

- Peran dan tanggung 

jawab guru dalam 

praktik ini. 

 

       

        Pembelajaran di kelas rendah (1, 2, dan 3) syarat 

dengan dinamika keterampilan membaca, menulis, 

dan berhitung dasar. Pola ini tentunya menjadi 

perhatian khusus dan kerja keras tersendiri bagi guru 

pengampu dalam melaksanakan pendampingan dan 

pembelajaran hingga tercapainya tujuan agar peserta 

didik terampil khususnya dalam hal  membaca dan 

menulis. Permasalahan yang sering kita jumpai adalah 

peserta didik masih kesulitan merangkai suku kata, 

kata hingga terangkai menjadi kalimat sehingga 

kemampuan keterampilan membaca dan menulis 

menjadi rendah. 

 

       Keterampilan membaca dan menulis merupakan 

salah satu faktor pendukung utama bagi peserta didik 

dalam memahami materi pelajaran. Mulyono 

Abdurrahman (1999:200) berpendapat “Kemampuan 

membaca merupakan dasar untuk menguasai 

berbagai bidang studi. Jika anak pada usia sekolah 

permulaan tidak segera memiliki kemampuan 

membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan 

dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-

kelas berikutnya”.  



       Permasalahan kesulitan membaca dan menulis 

inilah yang sering dihadapi pada dinamika 

pembelajaran di sekolah khususnya pada peserta didik 

kelas rendah. Kompetensi yang dicapai pun menjadi 

tidak optimal. Faktor ketekunan dalam membaca, 

pendampingan dari orangtua, serta cepat lambatnya 

kemampuan pemahaman peserta didik turut 

berpengaruh pula bagi ketrampilan membaca peserta 

didik.  

     Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi 

tersebut maka kita sebagai pendidik berupaya proaktif 

dalam mendapatkan solusi baik bagi peserta didik 

selama mengikuti dinamika pembelajaran. Usaha guru 

dalam mengatasi permasalahan ini dengan mendesain 

sedemikian rupa kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi. Hal ini selaras dengan 

tujuan dari pembelajaran yaitu peserta didik semakin 

mampu membaca dan menulis dapat tersampaikan 

dengan optimal melalui pelaksanaan praktik mengajar 

yang baik. 

     Hal ini perlu dilakukan supaya kita dapat 

mensarikan manfaatnya baik bagi peserta didik, guru, 

dan sekolah / institusi, antara lain: 

1. Peserta didik 

a.  Kemampuan keterampilan khususnya membaca 

menjadi meningkat. 

b. Peserta didik dapat mengikuti dan memahami 

materi yang disajikan guru supaya tidak tertinggal 

dari teman-temannya yang sudah lancar 

membaca. 

c. Transfer ilmu / tujuan pembelajaran tersampaikan 

dengan maksimal. 

 

2. Guru 

      a. Mengidentifikasi secara dini permasalahan 

peserta didik di kelas yang diampu serta 

menindaklanjuti dengan langkah yang tepat. 

       b. Proses dinamika pembelajaran yang dilaksanakan 

bersama peserta didik menjadi lebih efektif dan 

efisien. 



       c. Transfer ilmu dapat lebih optimal. 

 

3. Bagi sekolah/institusi 

    a. Sebagai salah satu nilai positif sekolah dalam 

upaya mengatasi permasalahan pembelajaran 

yang terjadi di sekolah terhadap peserta 

didiknya. 

b.  Menjadi salah satu perbendaharaan solusi bagi 

guru-guru dalam menyikapi apabila 

menemukan permasalahan serupa yang 

dihadapi. 

 

 Tantangan : 

- Tantangan yang 

dihadapi. 

- Personil yang terlibat 

 

        Proses yang dilalui dalam mencapai tujuan tentu 

tidak lepas dengan munculnya suatu tantangan atau 

kendala. Dalam dinamika pelaksanaan pembelajaran 

di praktik ini tantangan yang perlu mendapatkan 

perhatian diantaranya:  

1. Peserta didik kurang tekun belajar membaca – 

menulis. Hal ini menyebabkan peserta didik butuh 

proses pemahaman yang cukup lama dalam 

menguasai membaca - menulis. 

2. Peserta didik kurang mendapat pendampingan dari 

orang tua. 

3. Peserta didik kesulitan memahami soal berbasis 

HOTS dikarenakan belum lancar membaca dan 

menulis. 

4. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

kurang efektif sehingga belum maksimal 

mendongkrak kemampuan membaca peserta didik. 

 

   Beberapa faktor tersebut di atas  dapat diketahui 

bahwa penyebabnya bersumber dari pihak peserta 

didik dan lingkungannya. Selain itu ada pula faktor 

lain yang harus disikapi yaitu bersumber dari pihak 

guru/sekolah. Secara umum berupa penggunaan 

metode, model, dan media pembelajaran (perangkat 

pembelajaran) adalah faktor yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

  



Sisi lain yang perlu ditindaklanjuti adalah peserta 

didik yang masih mengalami kesulitan memahami soal 

berbasis HOTS dikarenakan belum lancar membaca 

dan menulis menjadi PR tersendiri bagi guru dalam 

menyikapinya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi / 

HOTS perlu untuk dikembangkan sejak dini. Melalui 

belajar peserta didik dikondisikan untuk berpikir kritis 

misalnya menganalisis materi yang diberikan guru 

hingga mampu memecahkan sutau permasalahan 

yang dihadapi.  

        Mencermati beberapa poin tantangan tersebut di 

atas maka menjadi salah satu tugas guru dalam 

menindaklanjuti. Mempertimbangkan faktor-faktor 

pendukung yang telah teruji antara lain dasar teori, 

penelitian, dan tindakan-tindakan kelas terkait yang 

pernah dilakukan oleh pihak atau sumber lain yang 

akurat. Pola ini diperlukan sebagai salah satu upaya 

seorang guru agar dalam membuat suatu perencanaan 

tindaklanjut lebih terstruktur, terarah, serta efektif 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

  Dalam proses menghadapi tantangan / kendala 

tersebut maka guru melibatkan beberapa personil 

yang kompeten dibidangnya sebagai daya dukung 

dalam menentukan langkah-langkah yang akan 

diambil. Kepala sekolah, teman sejawat, tim ahli dalam 

hal ini dosen pembimbing & guru pamong.  

 Aksi:  

- Langkah-langkah dan 

strategi yang perlu 

digunakan. 

- Siapa saja pihak yang 

terlibat 

- Sumber daya atau 

materi yang diperlukan 

dalam pelaksanaan 

strataegi.  

      Proses menghadapi masalah yang ada dilakukan 

melalui kegiatan yang terarah agar apa yang menjadi 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 

Salah satu pemikiran dasar atau pijakan pokok yang 

dilakukan oleh guru adalah: 

 menggali keterampilan membaca-menulis peserta 

didik melalui proses pembelajaran yang menarik, 

efisien, dan efektif.  

 membuat rencana terstruktur melalui perangkat 

pembelajaran yang dapat mewadahi dan menyajikan 

maksud dan tujuan dalam menghadapi tantangan 

yang dihadapi guru serta peserta didik khususnya 



dalam mendongkrak kemampuan membaca peserta 

didik. 

        Mengacu pada pijakan pokok tersebut maka guru 

berupaya menyusun strategi pembelajaran dalam 

praktik ini yang melibatkan keaktifan peserta didik 

pada dinamika pembelajaran di kelas. Pelaksanaan 

praktik kali ini guru mengambil materi pokok tematik 

tentang pengungkapan kata maaf dan tolong 

diintegrasikan dalam pengamalan Sila Pertama 

Pancasila. Strategi tersebut antara lain menerapkan: 

1.   Model Problem Based Learning (PBL) 

    Pola yang diterapkan menstimulus keaktifan 

peserta didik selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam membaca – 

menulis serta belajar untuk berpikir kritis (HOTS).  

    Sintak Problem Based Learning, menurut 

Jumanta Hamdayama (2014: 212) adalah sebagai 

berikut: 

Fase 1.  Orientasi siswa kepada    masalah 

Fase 2.  Mengorganisir siswa untuk belajar 

Fase 3.  Membimbing penyelidikan individual atau 

kelompok 

Fase 4.  Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

Fase 5.  Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

EKSPERIMENTASI PROBLEM BASED LEARNING DAN 

CIRC DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA 

MATEMATIKA SISWA KELAS 5 SD. 

file:///C:/Users/hp/Downloads/20-Article%20Text-38-

1-10-20151208.pdf 

2. Metode permainan dengan media puzzle kata. 

     a. Metode permainan 

Metode ini membangkitkan suasana gembira 

bagi peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran. Dalam sebuah jurnal memuat 

bahwa metode permainan adalah cara atau 

langkah-langkah yang dilakukan guru dalam 

penyampaian materi pembelajaran dengan 



permainan yang menyenangkan dan 

mengasyikkan, sehingga siswa dapat belajar 

sesuatu dengan menyenangkan.  

PENERAPAN METODE PERMAINAN TERHADAP 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS 

3 DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

KRISTEN DI SD KRISTEN KANAAN TANGERANG. 

http://christianeducation.id/ejournal/index.

php/regulafidei/article/viewFile/13/13 

 

Sebagai catatan penggunaan metode permainan 

dalam praktik baik ini dipadukan dengan 

penggunaan media puzzle kata sehingga peserta 

didik menjadi lebih termotivasi dan gembira saat 

melaksanakannya. 

 

    b. Media Puzzle Kata 

        Media puzzle kata akan membantu & 

memudahkan peserta didik dalam memahami 

pembelajaran membaca dan menulis apalagi 

dikemas dalam bentuk permainan. Langkah 

dalam permainan ini adalah: 

 Guru menyiapkan media puzzle kata dan 

menjelaskan tujuan serta cara bermainnya 

kepada peserta didik. 

 Peserta didik masuk ke dalam kelompok kecil 

 Guru membagikan amplop puzzle kata pada 

tiap kelompok 

 Tiap kelompok menyusun puzzle kata sesuai 

dengan benar dalam waktu yang telah 

ditentukan oleh guru. 

 Tiap kelompok mempresentasikan hasil Puzzle 

kata yang sudah selesai disusun di depan 

kelas.  

 

c.  Media / alat peraga jemuran pintar dan pohon 

hadiah (reward). 

     Dalam perkembangan proses pembelajaran guru 

mengembangkan media / alat peraga berupa 

jemuran pintar dan pohon hadiah (penghargaan) 

http://christianeducation.id/ejournal/index.php/regulafidei/article/viewFile/13/13
http://christianeducation.id/ejournal/index.php/regulafidei/article/viewFile/13/13


yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan 

belajar sehingga peserta didik bisa lebih 

termotivasi dan terbantu dalam mengasah 

kemampuan dan keterampilan membacanya.  

 

3.  Metode Diskusi  

Metode ini efektif diterapkan selama pembelajaran 

agar menumbuhkan sikap kerjasama antar peserta 

didik dalam kelompok dalam memecahkan 

masalah.  

 

4.  Media Audio–visual (video youtobe) 

Penggunaan media audio-visual sebagai bentuk 

penyajian materi pembelajaran sehingga lebih 

efektif serta menarik bagi peserta didik. Dalam 

praktik pembelajaran ini terdapat beberapa 

tayangan video yang disajikan oleh guru sebagai 

salah satu bentuk penyampaian materi. 

 

5.  Media grafis Power Point (ppt)  

Media ini sangat membantu guru dalam 

menyajikan materi pembelajaran. Tampilan PPT 

pada praktik pembelajaran ini didesain semenarik 

mungkin sehingga peserta didik terbantu dan tidak 

bosan dalam menangkap isi materi khususnya 

dalam bentuk teks. 

 

   Strategi yang diterapkan tersebut di atas 

tentunya memuat pola metode saintifik dimana 

peserta didik senantiasa belajar untuk mengamati, 

menanya, mencoba, menganalisis, dan 

berkomunikasi khususnya selama proses kegiatan 

inti. Hal ini sangat penting untuk dilakukan sehingga 

perlahan-lahan peserta didik akan belajar terbiasa 

berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran dan 

dikehidupan sehari-hari.    

    Selama proses pelaksanaan praktik ini terdapat 

beberapa pihak pendukung antara lain Kepala 

Sekolah, teman sejawat, dan dosen sesuai 

kompetensinya (tim ahli). Ketiga narasumber ini 



menjadi tim pendukung melalui kajian, 

pertimbangan, serta masukan yang dilakukan 

sebelum dan selama proses pembelajaran 

berlangsung baik secara langsung ataupun melalui 

wawancara. Selanjutnya terdapat pula daya dukung 

dari dosen pembimbing dan guru pamong sebagai 

fasilitator, pembimbing, dan pendamping guru dari 

proses awal perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi yang dilakukan selama kegiatan praktik 

pembelajaran. Sarana dan fasilitas pendukung 

pembelajaran berupa LCD, bahan ajar, alat peraga / 

media, dan ruang kelas diupayakan terkondisi 

dengan baik walau masih ada beberapa kendala serta 

kekurangan. 

 

 Refleksi, Aksi, dan 

Dampak 

- Dampak dari aksi dan 

dari langkah-langkah 

tindaklanjut. 

- Efektif atau tidak 

hasilnya. 

- Tanggapan orang yang 

terkait. 

- Faktor keberhasilan 

atau ketidak berhasilan. 

- Pembelajaran dari 

keseluruhan kegiatan. 

 

      Dinamika praktik pembelajaran yang telah 

terlaksana bersama peserta didik memberikan dampak 

atau efek yang tentunya bersifat variatif dan subjektif. 

Langkah-langkah yang diikuti peserta didik dari setiap 

kegiatan pembelajaran dimulai dari: 

- Penanaman karakter religius berupa kegiatan doa 

bersama dilakukan dengan baik oleh peserta didik. 

- Menumbuhkan karakter nasionalisme dengan 

menyanyikan lagu nasional. 

- Saling memotivasi sebelum dan setelah 

pembelajaran diungkapkan dengan gembira dan 

saling menghargai oleh peserta didik bersama guru. 

- Apersepsi dilaksanakan oleh dengan lancar 

sehingga peserta didik tetap dapat merekam materi 

pembelajaran yang telah dipelajari dan siap belajar 

dengan materi yang baru. 

- Peserta didik mengikuti kegiatan inti melalui sintaks 

PBL dengan baik dan proaktif dalam kelompok 

dengan bermain puzzle kata dan jemuran pintar 

(gambar). 

- Memberikan penguatan dan penghargaan atas 

proses pembelajaran yang sudah terlaksana dengan 

baik dengan mengambil poin hadiah dari pohon 

hadiah (reward). 



- Membuat kesimpulan dan evaluasi awal hingga 

akhir dengan baik.  

- Pada tahap refleksi - aksi peserta didik 

menunjukkan hasil yang baik (senang, gembira, 

dapat mengikuti, dan berniat positif dalam 

menindaklanjuti belajarnya). Refleksi - aksi 

dilakukan secara lisan (saat di kelas) dan tertulis 

berupa angket singkat terdiri dari 15 pertanyaan 

atau pernyataan (Google Form). Hasil dari angket 

refleksi pun dapat terpantau sebagai bahan evaluasi 

baik bagi guru dalam menindaklanjuti serta peserta 

didik. Data hasil angket refleksi – aksi terlampir. 

 

     Berdasarkan hasil penerapan langkah-langkah 

dalam proses pembelajaran tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

 proses pembelajaran terlaksana dengan baik 

melalui langkah-langkah / sintaks yang 

diterapkan. Nampak sekali adanya daya serap 

peserta didik yang bagus saat guru menyajikan 

materi yang disampaikan oleh guru sehingga 

tujuan belajar tersampaikan secara efektif. 

           Mencermati hasil baik dari kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan tersebut, dalam hal 

ini Kepala Sekolah dan teman sejawat menanggapi 

dengan sangat positif dan memberikan apresiasi baik 

kepada guru maupun peserta didik karena dapat 

menstimulus keaktifan peserta didik dalam belajar, 

menerima materi yang disajikan dengan efektif, dan 

pada saat refleksi peserta didik dapat mengungkapkan 

proses pembelajaran dengan baik. 
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DOKUMENTASI PRAKTIK PEMBELAJARAN 

 

Permainan Puzzle Kata 

 

 

 

Dinamika menyusun Puzzle Kata dalam kelompok 



 

 

 

 

Dinamika mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 

 



 

 

 

 

Mengerjakan evaluasi  

 

 

 



Penerapan Media Jemuran Pintar dan Pohon Hadiah (Reward) 

 

 
 

                                    

 

               

 

 

 

 

 

 

 
 

Dinamika membuat kalimat berdasar gambar dari  

Jemuran Pintar dalam kelompok 



 
 

 
 

 
 

Dinamika mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 
 



 
 

Tahap penguatan dan penghargaan dengan mengambil poin 

hadiah dari pohon reward (hadiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI 

HASIL KERJA PESERTA DIDIK & EVALUASI 

 

   LKPD Menyusun Puzzle Kata 

 

 



 

 



LKPD Membuat Kalimat Berdasar Gambar dari  

Media Jemuran Pintar 

 

Membuat Kalimat Tolong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menentukan Sikap yang Sesuai atau Tidak Sesuai dengan  

Sila Pertama Pancasila 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI ANGKET REFLEKSI PEMBELAJARAN 

 

Hasil Prosentase  

Angket Refleksi Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis Kelas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



REKAM DATA ANGKET REFLEKSI 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Deskripsi Hasil Angket Refleksi 

 

 Waktu pelaksanaan : 14 – 12 – 2022 (PPL 1) 

                                    9 –  1-    2023 (PPL 2) 

 

 Tempat pelaksanaan : daring (link google form) 

 

 Jumlah responden / peserta didik : 18 anak  

Tercantum 20 anak dikarenakan terdapat 1 peserta didik terekam 3 kali 

merespon atau mengisi angket. 

 

No. Prosentase Keterangan Indikasi Hasil 

Pembelajaran 

1. 100 % Peserta didik sangat senang dan 

bersemangat 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

2. 90 % Tidak kesulitan membuat kalimat maaf dan 

tolong  

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

3. 95 % Senang dapat membuat dan mengungkapkan 

kalimat maaf dan tolong 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

4. 70 % 

25 % 

Sangat bisa menyelesaikan puzzle kata 

Bisa menyelesaikan puzzle kata 

Terlaksana dan tercapai 

dengan baik 

5. 75 % 

25 % 

Sangat senang belajar puzzle kata 

Senang belajar puzzle kata 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

6. 80 % 

 

20 % 

Sangat bisa menyelesaikan permainan 

jemuran pintar 

Cukup bisa menyelesaikan permainan 

jemuran pintar 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

7. 90 % 

     10 % 

Sangat semangat mendapatkan reward  

Semangat 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 



8. 85 % Tidak kesulitan menyusun kata dan 

membacanya 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

9. 65 % 

30 % 

Sangat senang terampil membaca 

Senang terampil membaca 

Terlaksana dan tercapai 

dengan baik 

10. 85 % Tidak kesulitan menentukan sikap dari sila 

Pertama Pancasila 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

11. 70 % 

 

     30 % 

Sangat senang bisa menentukan sikap dari 

sila Pertama Pancasila 

Senang bisa menentukan sikap dari sila 

Pertama Pancasila 

Terlaksana dan tercapai 

dengan baik 

12. 100 % Sangat senang dan semangat belajar 

bersama kelompok 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

13. 100 % Memiliki aksi untuk belajar kembali jika 

mengalami kesulitan 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

14. 100 % Memiliki aksi untuk senantiasa bersikap 

sopan dan santun saat minta maaf & tolong 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

15. 100% Sangat gembira dan memahami materi yang 

disajikan guru. 

Terlaksana dan tercapai 

dengan sangat baik 

 

 Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil data respon 15 butir pertanyaan / pernyataan dari angket refleksi 

meningkatkan kemampuan membaca dan menulis  dengan jumlah responden 18 anak 

peserta didik maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran terlaksana 

dengan sangat baik serta tujuan pembelajaran tercapai dengan sangat baik. 

 

 

 

 


