
BEST PRACTICE, REFLEKSI AKHIR DAN 

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 

PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN 

LAPANGAN (PPL) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUAT OLEH:  

 

 

NAMA : SITI RUKHOYAH, S.Pi 

NIM : 223128716747 

SIMPKB ID:  201502319696 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPG DALAM JABATAN KATEGORI 1 GELOMBANG 2 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

2023 



A. BEST PRACTICE 
 

 

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  SMK NEGERI 14 MERANGIN 

Lingkup Pendidikan  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) pada materi Seleksi Benih Ikan mata 

pelajaran Pembesaran Komoditas Perikanan Air Tawar 

kelas XI APAT di SMK N 14 MERANGIN 

Penulis  SITI RUKHOYAH, S.Pi 

Tanggal  14 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.  

 

Latar belakang peserta didik kurang aktif dalam belajar 

adalah:  

1. Kurangnya rasa percaya diri pada peserta didik  

2. Media yang digunakan kurang menarik minat 

peserta didik 

3. Kurangnya media pembelajaran  

 

Praktik ini dirasa cukup penting untuk dibagikan karena 

banyak guru yang mengalami hal yang serupa dengan apa 

yang penulis alami dalam KBM sehingga melalui praktik 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi referensi yang 

sangat membantu guru dan pendidik untuk mengatasi 

permasalahan seputar pembelajaran di kelas melalui 

model pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Sebagai seorang 

guru, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk 

terus berusaha menciptakan lingkungan belajar yang 

menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan 

dapat tercapai dengan baik. Praktik pembelajaran inovatif 

menggunakan model Problem Based Learning sebagai 

upaya perbaikan proses pembelajaran di kelas maupun di 

laboratorium karena dalam model PBL sarana menjadi 

masalah penting untuk mendukung peserta didik belajar 

dengan cara kolaboratif mempelajari apa yang mereka 

perlu tahu untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya 

peserta didik menghasilkan hipotesis, mengidentifikasi, 

menerapkan pengetahuan dan mengevaluasi hipotesis 

yang telah mereka pelajari. Pembelajaran melalui 

pendekatan PBL merupakan suatu rangkaian pendekatan 



kegiatan belajar yang diharapkan dapat memberdayakan 

peserta didik untuk menjadi seorang individu yang 

mandiri dan mampu menghadapi setiap permasalahan 

dalam hidupnya dikemudian hari. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, Peserta didik dituntut untuk aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok 

maupun ptaktik kelompok. Langkah awal kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan dengan mengajak peserta 

didik untuk memahami situasi yang diajukan baik oleh 

guru maupun peserta didik, yang dimulai dari apa yang 

telah diketahui oleh peserta didik. 
 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 
tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja 
yang terlibat, 

 

Tantangan untuk mencapai tujuan:  

 

Sesuai dengan analisa eksplorasi masalah dan wawancara 

yang saya lakukan ada beberapa tantangan yang ditemukan 

yakni :  

1. Penerapan model dan metode pembelajaran masih 

belum optimal dilaksanakan  

2. Peserta didik tidak belajar dirumah  

3. Guru kurang creative  

4. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang 

menarik 

5. Kurangnya motivasi dari guru 

6. Melengkapi sarana praktik 

 

Dari beberapa tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tantangan yang dihadapi yaitu guru harus menerapkan 

model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pelajaran, guru memberikan motivasi belajar yang lebih 

kepada peserta didik, guru harus kreatif dalam menyusun 

pembelajaran. Guru menjalin komunikasi dengan 

walimurid.   

 

Siapa saja yang terlibat ? 

 

1. kepala sekolah berperan aktif dalam mengalokasikan 

sumber dana untuk proses pengadaan sarana praktik.  

2. Guru sebagai pengelola pembelajaran 

3. Rekan sejawat yang membantu proses dokumentasi 

pembelajaran 

4. Peserta didik  

5. TU sebagai fasilitator persiapan pembelajaran 

6. Wali murid sebagai pendukung pembelajaran 

 
 

Aksi :  
Langkah-langkah apa yang 

dilakukan untuk 

menghadapi tantangan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai 

tantangan yang dihadapi antara lain :  

 

 



tersebut/ strategi apa yang 

digunakan/ bagaimana 
prosesnya, siapa saja yang 

terlibat / Apa saja sumber 
daya atau materi yang 

diperlukan untuk 
melaksanakan strategi ini  

 

1. Guru Menyusun rencana pembelajaran 

2. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan Langkah-langkah yang ada dalam rencana 

pembelajaran 

3. Guru memanfaatkan teknologi dalam proses 

pembelajaran 

4. Guru Memilih model pembelajaran PBL  

5. metode yang digunakan adalah diskusi, praktik. 

 

 

Strategi yang digunakan 

 

a. Guru Bersama peserta didik menyiapkan alat dan 

bahan praktek sesuai yang dibutuhkan 

b. Guru mengarahkan peserta didik untuk menyiapkan 

handphone untuk alat pembelajaran  

c. Berusaha menjadi guru yang akrab dengan peserta 

didik, agar tidak terjadi kesenjangan hubungan 

dalam proses pembelajaran. 

 

Proses Pembelajaran 

 

Proses pembelajaran tergambar sebagai berikut : 

 

PERTEMUAN PERTAMA 

 

Orientasi  

➢ Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka 

dan berdoa untuk memulai pembelajaran 

➢ Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 

disiplin 

Apersepsi 

➢ Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang akan 

dipelajari 

“ Apakah kamu pernah memilih benih ikan lele? 

Motivasi  

➢ Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran. 

➢ Guru memotivasi peserta didik  agar selalu siap dan 

semangat dalam belajar. 

➢ Guru memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 

➢ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan yang berlangsung 



➢ Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi sebelumnya, 

➢ Guru menyampaikan tatacara sistem penilaian dalam 

belajar. 

➢ Guru memberikan ice breaking 

➢ Guru memulai pembelajaran 

 

KEGIATAN INTI 

Orientasi peserta didik terhadap masalah 

➢ Guru memberikan soal pretes dengan mengirimkan 

melalui grup wa peserta didik  

➢ Peserta didik menjawab dan mengirimkan jawaban 

ke wa pribadi guru untuk mendapatkan penilaian 

➢ Guru memberikan gambaran kasus yang terjadi 

pada seorang penbudidaya ikan lele. 

“ pak eko melakukan budidaya ikan, pak eko 

memasukkan semua benih lele yang dia punya ke 

dalam kolam miliknya, padahal benih ikan tersebut 

berbeda ukuran, setelah tiga bulan pak eko 

melakukan panen ikan lele, pak eko kaget dan 

kecewa, ternyata jumlah ikan yang dipanen sangat 

berkurang banyak sekali dari pertama waktu dia 

menebar benih, pak eko berpikir , mengapa bisa 

terjadi masalah seperti ini? Apa yang sebaiknya pak 

eko lakukan sebelum membesarkan benih lele 

supaya mendapatkan keuntungan yang besar? 

Mengorganisasi peserta didik untuk berkelompok 

➢ Guru membimbing peserta didik untuk membentuk 

kelompok 

➢ Peserta didik duduk secara berkelompok 

➢ Guru membagikan LKPD untuk di kerjakan 

perkelompok 

➢ Guru membimbing peserta didik tentang tata cara 

proses pengisisan LKPD 

➢ Guru menyampaikan PPT 

Membimbing penyelidikan secara berkelompok 

➢ Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam 

proses untuk mendapatkan informasi melalui 

pencarian di internet. 



➢ Guru membimbing penyelidikan kepada peserta 

didik untuk mendapatkan solusi dari masalah yang 

terjadi secara berkelompok 

➢ Peserta didik  secara berkelompok menggali 

informasi untuk mencari solusi dari masalah yang 

terjadi melalui  melalui internet.  

Menyajikan Hasil 

➢ Guru memantau peserta didik pada proses diskusi  

➢ Guru membimbing peserta didik untuk pembuatan 

hasil diskusi pada setiap kelompok sehingga setiap 

kelompok tersebut siap untuk mempresentasikan 

dan menyampaikan hasil diskusinya 

➢ Peserta didik membuat hasil yang akan disampaikan 

dalam presentasi 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

 

➢ Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

menyampaikan hasil informasi tentang solusi dari 

masalah yang terjadi secara berkelompok 

➢ Peserta didik menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya secara bergantian tiap kelompok 

➢ Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk memberikan tanggapan terhadap 

kelompok yang sudah menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya  

➢ salah satu peserta didik dari anggota kelompok 

memberi tanggapan terhadap kelompok lain 

➢ guru memberikan penguatan pemahaman tentang 

solusi dari masalah yang terjadi dengan 

menampilkan video pembelajaran  

youtube.com/watch?v=RxrtGB1O-nA 

➢ Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan 

LKPD 

➢ Peserta didik mengumpulkan LKPD 

 

Menarik Kesimpulan 

guru beserta peserta didik menyimpulkan materi 

tentang   kualitas benih pada pembesaran  

komoditas perikanan 

PENUTUP 

1. Guru memberikan postes dengan cara mengirimkan soal 

ke group wa siswa 



2. Siswa memberikan jawaban ke wa pribadi guru 

3. Guru menyampaikan arahan untuk pertemuan 

selanjutnya. 

4. Siswa melakukan pembersihan peralatan, media dan 

ruangan. 

5. Guru mengarahkan siswa untuk berdo’a sebelum selesai 

pembelajaran. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam penutup 

 

PERTEMUAN KEDUA 

 

Pendahuluan 

Orientasi  

➢ Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka 

dan berdoa untuk memulai pembelajaran 

➢ Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 

disiplin 

 

Apersepsi 

➢ Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang akan 

dipelajari 

“ Apakah kamu pernah memelihara ikan lele? 

Motivasi  

➢ Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran. 

➢ Guru memotivasi peserta didik  agar selalu siap dan 

semangat dalam belajar. 

➢ Guru memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 

➢ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan yang berlangsung 

➢ Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi sebelumnya, 

➢ Guru menyampaikan tatacara sistem penilaian dalam 

belajar. 

➢ Guru memberikan ice breaking 

➢ Guru memulai pembelajaran 

 

 



Kegiatan inti 

 

Orientasi peserta didik terhadap masalah 

➢ Guru memberikan soal pretes dengan mengirimkan 

melalui grup wa peserta didik  

➢ Peserta didik menjawab dan mengirimkan jawaban 

ke wa pribadi guru untuk mendapatkan penilaian 

➢ Guru mengingatkan Kembali gambaran kasus yang 

terjadi pada seorang pembudidaya ikan lele. Yang 

mengalami kerugian besar. 

➢ Guru mengingatkan Kembali apa yang seharusnya 

dilakukan oleh pembudidaya ikan sebelum 

menebarkan benih ikan lele pada kolam pembesaran 

 

Mengorganisasi peserta didik untuk 

berkelompok 

 

➢ Guru membimbing peserta didik untuk membentuk 

kelompok 

➢ Peserta didik duduk secara berkelompok 

➢ Guru membagikan LKPD untuk di kerjakan 

perkelompok 

➢ Guru membimbing peserta didik tentang tata cara 

proses pengisisan LKPD 

 

Membimbing penyelidikan secara berkelompok 

➢ Guru memberikan arahan tentang cara praktek yang 

akan dilakukan peserta didik 

➢ Guru mempersilahkan peserta didik secara 

berkelompok untuk melakukan praktek  

➢ Peserta didik secara bergantian perkelompok 

melaksanakan praktek 

➢ Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam 

proses praktek. 

➢ Guru membimbing  dan memantau proses praktek 

yang dilakukan oleh peserta didik secara 

berkelompok 

Menyajikan Hasil 

➢ Guru mengarahkan peserta didik pada proses 

pembuatan hasil praktek   



➢ Guru membimbing peserta didik untuk pembuatan 

hasil praktek pada setiap kelompok sehingga setiap 

kelompok tersebut siap untuk mempresentasikan 

dan menyampaikan hasil prakteknya 

➢ Peserta didik membuat hasil yang akan disampaikan 

dalam presentasi 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

➢ Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

menyampaikan hasil kerja praktek yang dilakukan 

oleh peserta didik secara berkelompok 

➢ Peserta didik secara berkelompok menyampaikan 

hasil praktek kelompoknya secara bergantian tiap 

kelompok 

➢ Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk memberikan tanggapan terhadap 

kelompok yang sudah menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya  

➢ salah satu peserta didik dari anggota kelompok 

memberi tanggapan terhadap kelompok lain 

➢ guru memberikan penguatan dan tanggapan tentang 

hasil praktek yang dilakukan oleh peserta didik 

➢ Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan 

LKPD 

➢ Peserta didik mengumpulkan LKPD 

 

Menarik Kesimpulan 

 

➢ guru beserta peserta didik menyimpulkan hasil 

praktek yang telah dilakukan 

 

Penutup 

 

➢ Guru memberikan postes dengan cara mengirimkan 

soal ke group wa peserta didik 

➢ Peserta didik memberikan jawaban ke wa pribadi guru 

➢ Guru mengadakan refleksi diri terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan kepada peserta didik  

➢ Guru menyampaikan arahan untuk pertemuan 

selanjutnya. 

➢ Peserta didik melakukan pembersihan peralatan, media 

dan ruangan. 

➢ Guru mengarahkan peserta didik untuk berdo’a 

sebelum selesai pembelajaran. 



Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam 

penutup 

 
Sumberdaya yang digunakan: 

➢ RPP 
➢ Media Pembelajaran 

➢ Lkpd 
➢ Bahan Ajar 

➢ Ppt Dan Video Pembelajaran 
➢ Peralatan Praktek 

➢ Alat Pelindung Diri Untuk Praktek 

 

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 aksi dari langkah – langkah yang dilakukan  

hasilnya efektif dilihat dari : 

 

DAMPAK UNTUK GURU : 

 

1. Guru mampu mengembangkan diri untuk membuat 

media pembelajaran yang menarik 

2. Guru mampu menggunakan media pembelajaran yang 

berbasis teknologi 

3. Guru memanfaatkan teknologi dalam membuat sumber 

belajar, LKPD, evaluasi, media. 

4. Guru mampu meningkatkan keaktifan peserta didik 

dalam pembelajaran. 

5. Guru mampu menjalin komunikasi yang baik terhadap 

peserta didik. 

  

DAMPAK UNTUK SISWA: 

 

6. peserta didik, terlihat aktif dari tanggapan dan jawaban 

siswa yang dilontarkan saat proses diskusi 

2. Penggunaan metode yang variatif sangat efektif untuk 

meningkatkan keaktifan peserta didik terlihat dari 

kegiatan peserta didik saat proses belajar mengajar  

3. Rancangan kegiatan yang berpusat pada peserta didik 

sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses 

belajar mengajar sehingga peserta didik termotivasi 

untuk aktif mengikuti pembelajaran dan praktek. 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEBERHASILAN DARI STRATEGI ANG 

DILAKUKAN 

 

1. model PBL 

2. Media pembelajaran 

3. Sarana dan prasarana 

 
RESPON ORANG LAIN: 

1. Kepala sekolah: Guru sudah menerapkan metode 
pembelajaran dengan tepat 



2. Rekan sejawat : Keaktifan peserta didik meningkat 

karena guru sudah menerapkan model dan media 
pembelajaran yang tepat. 

 
 

PEMBELAJARAN DARI KESELURUHAN PROSES: 
 

1. Motivasi peserta didik untuk aktif meningkat 

2. Guru dapat menggunakan media, model, metode 
yang sesuai. 

3. Guru membiasakan ice breaking agar peserta 
didik Kembali bersemangat 

4. Guru membiasakan refleksi diakhir pembelajaran 
 

 

 

 
 

B. REFLEKSI  AKHIR  

Seluruh rangakaian kegiatan PPL Aksi 1 dan 2 telah terlaksanan dengan baik, 

mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup dengan didokumentasikan 

dalam bentuk rekaman video. 

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan PPL, dampak yang bisa dirasakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Terciptanya suasana belajar yang lebih aktif, pembelajaran berpusat pada peserta didik, 

sehingga suasana kelas terasa tidak membosankan karena penerapan model PBL. Hal ini 

sangat membantu dalam proses belajar mengajar, pembelajaran terasa sangat berbeda 

karena selain teori ada belajar praktek secara langsung pada objek yang nyata.   

2. TPACK sudah diterapkan dengan baik, peserta didik sudah dapat memanfaatkan gadget 

dengan baik untuk membantu proses pembelajaran, tidak hanya untuk bermain game atau 

membuka media social saja. 

3. Pembelajaran dengan menggunakan media dapat membantu peserta didik lebih aktif   dalam  

kegiatan pembelajaran  dan memahami   konsep    materi,   sehingga   dapat    meningkatkan   

hasil     belajar     peserta  didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
 

  Setelah melaksanakan PPL Aksi 1 dan 2, untuk itu perlu dilaksanakan Rencana 

Tindak Lanjut (RTL) demi keberlanjutan rencana suatu program pembelajaran. Dengan 

adanya Rencana Tindak Lanjut  akan lebih mudah dalam mengimplementasikan program 

kedepannya. 

  Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang baik dapat di susun sesuai rencana program 

berdasarkan hasil refleksi dan analisis dari pengalaman aksi sebelumnya 

  Beberapa rencana  tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah melakukan 

refleksi akhir PPL aksi 1 dan 2 adalah sebagai berikut: 

1. Membagikan pengalaman selama melaksanakan aksi kepada teman sejawat di sekolah 

yang mungkin dapat menginspirasi mereka dalam mengajar dan agar memperoleh kritik 

serta masukan yang membangun. 

2. Menerapkan  model    PBL  dalam pembelajaran selanjutnya di sekolah. 

3. Melakukan refleksi pembelajaran berkelanjutan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan  pembelajaran  yang  telah  dilaksanakan. 

4. Mencari referensi tentang model-model pembelajaran lain yang relevan untuk diterapkan 

dalam pembelajaran  dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan 

perkembangan zaman. 

5. Mengembangkan     pembelajaran yang terintegrasi dengan TPACK dan penggunaan 

aplikasi untuk menunjang aktivitas belajar   peserta  didik. 

Demikian   rencana    tindak   lanjut yang akan dilaksanakan ke depannya. Pelaksanaan 

rencana program tersebut tentunya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. 

Koordinasi dan kolaborasi bersama teman sejawat dan kepala sekolah juga diperlukan    agar 

semua   rencana    program     tindak    lanjut    dapat    dilaksanakan     dengan   baik. 

 

 


