
 
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 SDK Kota 

Lingkup Pendidikan Sekolah Dasar  

Tujuan yang ingin dicapai AKSI PPL SIKLUS KE-1 : 
1. Setelah  mengamati video pembelajaran (C) materi 

ajar posisi dan peran Indonesia dibidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan 
dalam lingkup ASEAN, peserta didik (A) mampu 
menganalisis peran Idonesia dalam berbagai bentuk 
kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, 
teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN (B) 
dengan tepat (D). (C4/ HOTS) 

2. Setelah mnyimak penjelasan dari guru melalui 
tampilan (C) slide powerpoint (TPACK) peserta didik 
(A) mampu menyimpulkan informasi tentang peran 
Indonesia dalam berbagai bentuk kerja sama di bidang 
sosial budaya dalam lingkup ASEAN (B) dengan tepat. 
(D). 

3. Setelah menyimak video (TPACK) pembelajaran (C), 
peserta didik (A) mampu membuat laporan hasil 
analisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerja 
sama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, 
teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN (B) 
dengan tepat.(D).  

4. Dengan melihat media ajar teks eksplanasi (C) di 
power point (TPACK), peserta didik (A) mampu 
menganalisis teks penjelasan (ekspalanasi) ilmiah yang 
didengar dan dibaca  (B) dengan benar (D). (C4/ 
HOTS) 

5. Dengan mengamati media ajar teks eksplanasi (C) 
melalui power point (TPACK),  peserta didik (A) 
mampu menyimpulkan teks penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah yang didengar dan dibaca (B) dengan benar (D). 
(C4/ HOTS) 

6. Dengan  mengamati media ajar teks eksplanasi (C), 
peserta didik (A) mampu (B) Menyajikan informasi 
penting dari teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah secara 
lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif dengan benar(D).  

7. Setelah  mengamati video (C) pembelajaran (TPACK)  
materi cara menghasilkan,  menyalurkan, dan 
menghemat energi listrik. , peserta didik (A) mampu 
menganalisis  cara menghasilkan, menyalurkan, dan 
menghemat  energi listrik (B) dengan benar. (D)   

8. Setelah  mengamati video (C) pembelajaran (TPACK)  
materi cara menghasilkan,  menyalurkan, dan 
menghemat energi listrik. , peserta didik (A) mampu 
menguraikan cara menghasilkan, menyalurkan, dan 
menghemat  energi listrik (B) dengan benar. (D)   

9. Setelah  mengamati video (C) pembelajaran (TPACK)  
materi cara menghasilkan,  menyalurkan, dan 
menghemat energi listrik. , peserta didik (A) mampu 
menguraikan cara menghasilkan, menyalurkan, dan 
menghemat  energi listrik (B) dengan benar. (D)   
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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. 
Peralihan pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran 
tatap muka membuat semangat dan motivasi belajar 
siswa menurun. Oleh karena itu siswa merasa bosan 
ketika mengukiti kegiatan pembelajaran di kelas 
karena terbiasa bermain di rumah saat pembelajaran 
jauh. Perubahan ini menjadi penyebab masalah :   

1. Peserta didik kurang bersemangat mengikuti          
proses pembelajaran. 

2. Peserta didik tidak berani bertanya pada saat proses 
pembelajaran. 

3. Pembelajaran hanya terpusat pada guru sebagai 
sumber belajar. 

4. Nilai IPS yang diperoleh peserta didik rata- rata masih 
rendah khususnya pada materi menganalisis posisi 
dan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerja 
sama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN . 

5. Peserta didik menganggap IPS sebagai pelajaran yang 
sulit dimengerti dan membosankan. 

6. Peserta didik kesulitan menjawab soal IPS yang 
diberikan. 

7. Ingin cepat pulang pada saat berada di sekolah. 
    Kondisi tersebut diperburuk dengan kurangnya 
pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran 
inovatif yang di implementasikan guru di kelas. 
 Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan : 

karena banyak guru yang mengalami permasalahan 
seperti saya, sehingga praktik ini selain diharapkan 
dapat memotivasi diri saya sendiri juga diharapkan 
bisa menjadi referensi bagi rekan guru lain. 

 Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah 
sebagai guru saya bertanggung jawab untuk 
melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan 
menggunakan model pembelajaran yang tepat dan 
inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil 
belajar siswa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 

 



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 : 
1. Terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah seperti 

tidak adanya jaringan internet maupun listrik yang 
belum memadai. 

2. Terbatasnya kemampuan guru maupun siswa dalam 
menggunakan IT sebagai sarana pembelajaran. 

3. Keaktifan siswa dalam pembelajaran mandiri maupun 
kelompok saat proses pembelajaran 

4. Pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran 
maupun setelah proses pembelajaran. 

5. Pada saat mengerjakan LKPD masih ada kelompok 
yang menyelesaikan tidak sesuai dengan waktu yang 
telah ditetapkan. 

6. Pada tahap persentasi, masih ada siswa yang belum 
percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya 
didepan kelas. 

 
Dilihat dari tantangan tersebut bahwa tantangan yang 
dihadapi merupakan sisi kompetensi guru yang harus 
ditingkatkan  sedangkan dari sisi peserta didik adalah 
motivasi belajar. Dan yang terlibat dalam tantangan ini 
adalah: 
1. Peserta didik sebagai sentral dalam proses 

pembelajaran. 
2. Guru sebagai fasilitator. 
3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam 

proses melaksanakan pembelajaran PPL Aksi 1. 
4. Rekan sejawat yang banyak membantu dalam 

memberikan  masukan dan saran sehingga 
terlaksannya kegiatan ini. 

5. Keluarga sebagai pemberi motivasi dan semangat. 

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. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan terutama 

sumber listrik dengan menggunakan mesin generator 
dan sarana penunjang lainnya. 

2. Mencari lokasi yang bisa dijangkau jaringan internet. 
3. Mendapatkan dukungan dari pengawas, kepala 

sekolah, teman-teman sejawat, serta orang tua/wali 
murid. 

4. Membutuhkan kerja sama antara siswa dan teman 
sejawat yang membantu pada saat pengambilan 
video. 

5. Pada tahap diskusi, di dalam kelompok masih ada 
siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi 
sehingga saya harus lebih intens lagi dalam 
membimbing siswa yang belum memahami tugas yang 
akan dilakukan, agar siswa yang masih pasif dalam 
kegiatan diskusi dapat berperan aktif dikelompoknya. 

6. Pada kelompok yang menyelesaikan LKPD tidak sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan Sebaiknya saya 
membimbing kembali peserta didik agar dapat 
membuat pembagian tugas diskusi sehingga dapat 
memudahkan mereka menyelesaikan dengan tepat 
waktu. 

7. Pada tahap persentasi, untuk mengatasi siswa yang 
masih belum percaya diri dalam mempresentasikan 
hasil laporannya saya harus mendampingi dan 
memberikan contoh kepada siswa baik individu 
maupun kelompok bagaimana cara mempresentasikan 



hasil laporan kelompok, dan tetap memberikan 
semangat dan apresiasi kepada siswa atau kelompok 
yang sudah tampil. 
 

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. 

1. Dampak dari penggunaan media berbasis TPACK yang 
diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video 
pembelajaran yang ditayangkan berbantukan slide 
powerpoint dapat membuat peserta didik lebih 
semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti 
proses pembelajaran dan dari hasil evaluasi tersebut 
diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai 
diatas KKM. 

2. Penggunaan model pembelajaran Problem Based 
Learning membuat peserta didik lebih termotivasi 
untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan 
metode konvensional yang selama ini sering 
digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan 
peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan 
sebelum menggunakan model PBL. 
 

Dalam proses pembelajaran berlangsung,dengan 
menggunakan strategi tersebut respon dari lingkungan 
sekitar yaitu dari peserta didik, teman sejawat, dan 
kepala sekolah  memberikan respon positif diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Dari peserta didik mereka merasa senang dengan 

proses pembelajaran karena mereka dapat terlibat 
langsung dan kegiatannya menarik menurut mereka. 

2. Dari teman sejawat dan Kepala Sekolah : secara 
keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dan 
terarah, peserta didik dapat terlibat aktif dan 
kegiatannya menyenangkan. 

Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan 
oleh penguasaan guru terhadap model pembelajran, 
media pembelajaran dan langkah langkah pelaksanaan 
rencana pembelajaran yang telah dibuat. 
Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan 
yang sudah dilakukan guru tentunya dapat menjadikan 
guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan 
mengembangkan model-model pembelajaran sehingga 
tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
 
Faktor ketidakberhasilan pembelajaran ini yaitu : 
1. Keterbatasan akses internet dan jaringan listrik yang 

terganggu karena lingkungan dan kondisi alam yang 
kurang mendukung. 

2. Keterbatasan  sarana dan prasarana yang dimiliki baik 
oleh sekolah maupun guru.  

3. Konsentrasi siswa untuk persiapan proses 
pembelajaran sangat kurang karena bertepatan 
dengan pelaksanaan kegiatan eksra setelah ujian 
semester. 

4. Ruangan yang digunakan untuk proses pembelajaran 
kurang mendukung, cahaya yang masuk ke ruangan 
sangat mempengaruhi layar yang ditampilkan. 

5. Kemampuan guru yang terbatas karena tidak di 
dampingi oleh orang yang lebih paham dengan 
penggunaan alat teknologi. 
 

Apa pembelajaran dari keseluruhan  proses tersebut : 
 Untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari 

lebih tertib dan terstruktur. 



 Peserta didik lebih tertarik dan focus. 
 Pembelajaran lebih bervariasi. 
 Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 
 Media dan alat/ bahan pembelajaran lebih inovatif. 
 Guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model 

dan media pembelajaran yang inovatif untuk 
membuat proses kegiatan pembelajaran yang sesuai 
dengan harapan. 

 


