
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  SD NEGERI KEMBANG 

Lingkup Pendidikan  SEKOLAH DASAR 

Tujuan yang ingin dicapai Aksi PPL Ke 1 
- Dengan menggunakan model pembelajaran PBL 

dan pendekatan saintifik  dapat meningkatkan 
motifasi belajar siswa dalam mengikuti  dan 

mempraktikkan  variasi gerakan dalam 
pembelajaran gerak lokomotor, non lokomotor, dan 

manipulatif pada permainan bola voli. 

- Dengan menggunakan media dan alat berupa vidio 
pembelajaran dan bola  yang dimodifikasi dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dalam 
melaksanakan praktik pembelajaran gerak 

lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif pada 
permainan bola voli. 

 
Aksi PPL Ke 2 

- Dengan menggunakan model pembelajaran PBL 

dan pendekatan saintifik dapat meningkatkan 
motifasi belajar siswa dalam mengikuti dan 

mempraktikkan variasi gerak manipulatif dalam 
pembelajaran variasi gerak manipulatif memukul 

bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah 
pada permainan bola kecil. 

- Dengan menggunakan media vidio pembelajaran 

dan alat pemukul yang dimodifikasi dapat 
meningkatkan minat belajar siswa dalam 

mengikuti dan mempraktikkan variasi gerak 
manipulatif dalam pembelajaran variasi gerak 

manipulatif memukul bola melambung, mendatar, 
dan menyusur tanah pada permainan bola kecil. 

 

Penulis  TEGUH SANTOSO, S.Pd 
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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: 

Pada awalnya pembelajaran yang diaksanakan oleh guru 

masih menggunakan model lama yaitu masih berpusat pada 

guru, hal ini dikarenakan keterbatasan guru tentang model-

model pembelajaran yang inovatif.  

Menurut hasil wawancara dan literatur yang sudah 

dilaksanakan oleh guru diketahui bahwa guru belum 

mampu menghidupkan suasana pembelajaran dan 

pembelajaran masih berpusat pada guru. Sehingga hal ini 



berimbas pada peserta didik saat pembelajaran. Mereka 

kurang bersemangat karena menganggap pembelajaran 

sangat membosankan. Melalui model Pembelajaran 

Problem Bassed learning dengan metode pendekatan 

saintifik tentang materi variasi  gerakan lokomotor non 

lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola voli  

diharapkan peserta didik mampu berpikir kritis dengan 

menganalisis dan menggabungkan variasi dan gerakan 

dalam permainan bola voli dengan baik. Diharapkan 

Pembelajaran dengan model pembelajaran PBL dan 

penerapan TPACK  membuat proses pembelajaran 

berlangsung menyenangkan. Hal ini diharapkan dapat 

berimbas pada hasil belajar peserta didik yang meningkat. 

 

Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik 

pembelajaran ini diharapkan dapat memberi inspirasi bagi 

rekan-rekan guru yang lain sehingga dapat memotivasi 

rekan guru yang lain untuk merancang pembelajaran yang 

menyenangkan, sesuai dengan karakter anak dan 

materi.sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. 

 

Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab anda dalam 

praktik ini? Penulis yang berperan sebagai guru yang 

membuat perangkat pembelajaran mempunyai tanggung 

jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara 

efektif, dengan menggunakan metode, media, dan model 

pembelajaran yang kreatif serta inovatif sehingga tujuan 

pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan. 
 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 
tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja 
yang terlibat, 

 

 

Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan 

tersebut? 

Pada pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa hal yang 

menjadi tantangan bagi guru. Tantangan yang pertama 

adalah saat menyiapkan perangkat pembelajaran. Guru 

harus bisa merancang suatu pembelajaran yang inovatif dan 

dapat merangsang semangat peserta didik untuk belajar. 

Selain itu guru harus menyiapkan media dan alat 

pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar. 

Dalam keterbatasan ketersediaan media dan alat, guru 

dituntut kreatif merancang media dan alat pembelajaran 

untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif. Pada saat pelaksanaan pembelajaran guru 

diharapkan mampu mengelola kelas dengan baik, 

memberikan stimulus  agar peserta didik aktif dalam proses 

belajar, dan mampu mengaktifkan diskusi kelas sehingga 

pembelajaran yang berbasis pada keaktifan siswa dapat 

terlaksana dengan baik. 



Siapa saja yang terlibat?  

Pada pembelajaran ada beberapa pihak yang terlibat yaitu 

guru itu sendiri dan rekan teman sejawat yang berperan 

membantu guru dalam menyiapkan pembelajaran. Selain itu 

Kepala Sekolah juga berperan dalam memberikan 

masukan-masukan terhadap rancangan pembelajaran agar 

pembelajaran dapat berjalan secara maksimal 
 

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 apa yang dilakukan untuk menghadapi 

tantangan tersebut: 

 

Aksi 1  

Pada aksi yang pertama, guru bersama dengan teman 

sejawat dan kepala sekolah mengkaji permasalahan yang 

terjadi pada pembelajaran yang lalu dan mencari solusi 

yang tepat untuk mengatasinya. Kemudian guru mulai 

menyusun perangkat pembelajaran dengan memilih model 

pembelajaran PBL berbasis TPACK dan pendekatan 

bermain. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Untuk menarik minat peserta didik, 

guru juga harus menyiapkan media dan alat peraga yang 

menarik. Memodifikasi alat juga sangat dibutuhkan untuk 

menarik minat siswa dalam mempraktikkan gerakan yang 

ada dalam materi  

 

Aksi 2 

Pada aksi yang kedua guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang sesuai denganmateri dan karakteristik 

siswa. Guru mengkaji permasalahan yang dihadapi bersama 

dengan teman sejawat dan kepala sekolah untuk 

menemukan solusi pembelajaran yang tepat. Guru harus 

mempersiapkan media dan alat pembelajaran yang menarik.  

Selanjutnya, pada saat aksi pembelajaran guru juga harus 

mengemas pembelajaran secara menarik dengan 

menggunakan media yang sudah dibuat. Mengaktifkan 

diskusi kelas agar siswa dapat berpikir kritis dan kreatif 

serta dapat merangsang minat siswa pada praktik 

pembelajaran. Selain itu guru juga memberikan reward dan 

siswa diharapkan terpancing untuk lebih aktif lagi dalam 

pembelajaran.  

 

 

strategi apa yang digunakan?  

 

Aksi 1  

Pada pembelajaran pertama guru menggunakan model 

pembelajaran Problem Bassed Learning berbasis TPACK 

dengan pendekatan saintifik. Peserta didik mengamati video 

yang ditayangkan dan diajak berpikir kritis dengan 



menganalisis, kemudian mendiskusikan gerakan-gerakan 

yang ada dalam video. Setelah peserta didik memahami 

gerakan-gerakan yang ada pada materi, mereka diajak untuk 

mempraktikkan gerakan. Guru menggunakan bola yang 

dilapisi spon sehingga siswa tidak takut dalam 

mempraktikkan gerakan. .   

 

Aksi 2 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model 

Problem Based Learning berbasis TPACK dengan 

pendekatan saintifik. Pada pembelajaran aksi 2 ini peserta 

didik dapat menemukan inti dari materi yang diajarkan 

melalui tayangan video. Selain itu melalui diskusi kelas, 

peserta didik dapat dirangsang untuk berpikir kritis 

membahas bersama teman-temannya tentang materi yang 

ditampilkan pada video. Selain itu guru menyiapkan alat 

yang dimodifikasi yang bertujuan untuk memudahkan 

siswa dalam melakukan praktik pembelajaran. Dalam 

menyampaikan materi guru juga menggunakan clip on 

mikrofone yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

 

Bagaimana Prosesnya?  

 

Aksi 1  

Proses pembelajaran diawali dengan menyiapkan alat-alat 

yang akan digunakan yaitu laptop, proyektor, serta media 

pembelajaran. Laptop dan proyektor digunakan untuk 

pembelajaran di dalam kelas yaitu untuk menayangkan 

video pembelajaran. Guru menayangkan video dengan 

materi kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, dan 

manipulatif dalam permainan bola voli, kemudian secara 

berkelompok peserta didik menganalisis gerakan-gerakan 

yang ada pada video. Hasil diskusi kelompok 

dipresentasikan di depan kelas. Setelah peserta didik 

memahami kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, 

dan manipulatif dalam permainan bola voli, peserta didik 

mulai mempraktikkan gerakan-gerakan tersebut di 

lapangan. Pada pelaksanaan praktik, guru menggunakan 

pendekatan permainan supaya peserta didik tertarik pada 

materi pembelajaran dan juga lebih mudah dalam 

melakukan gerakan-gerakannya. Melalui permainan peserta 

didik terlihat bersemangat dan dapat melakukan kombinasi 

gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam 

permainan bola voli dengan mudah.  

 

Aksi 2  

Sebelum masuk pada proses pembelajaran, guru harus 

menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Alat-alat 

tersebut adalah perangkat LCD proyektor dan laptop yang 



akan digunakan untuk menampilkan video pembelajaran. 

Kemudian menyiapkan alat pembelajaran untuk praktik 

yaitu bola kasti dan alat pemukul yang sidah dimodifikasi 

bentuk pipih pada materi variasi gerak manipulatif 

memukul bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah. 

Proses pembelajaran diawali dengan menayangkan video 

pembelajaran, video berisi materi dan permasalahan dalam 

gerak manipulatif memukul bola melambung, mendatar, 

dan menyusur tanah. Selanjutnya peserta didik 

melaksanakan diskusi dengan temannya setelah mengamati 

video pembelajaran yang ditampilkan. Dari hasil diskusi, 

peserta didik mempresentasikan di depan kelas. Proses 

selanjutnya adalah praktik gerakan yang sudah didiskusikan 

di lapangan. Melalui pendekatan permainan peserta didik 

mempraktikkan gerakan variasi gerak manipulatif memukul 

bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah.  

Peserta didik sangat antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

Siapa saja yang terlibat?  

 

Aksi 1 

Pada proses pembelajaran ini ada beberapa pihak yang 

terlibat yaitu guru sebagai pelaksana dalam pembelajaran. 

Selain itu teman sejawat dan Kepala Sekolah berperan 

dalam memberikan masukan terhadap proses pembelajaran, 

sehingga ketika ditemukan hal-hal yang kurang sesuai dapat 

segera diperbaiki. Peserta didik juga berperan sebagai 

obyek yang akan menerima pembelajaran, dalam hal ini 

yang terlibat adalah peserta didik kelas 5. Selama proses 

pembelajaran peserta didik harus berperan secara aktif 

untuk menemukan permasalahan, mereka berdiskusi, 

menganalisis gerakan secara kelompok. Pada proses 

pendokumentasian pembelajaran dibantu oleh kameramen.  

 

Aksi 2 

Pada proses pembelajaran ini ada beberapa pihak yang 

terlibat yaitu guru sebagai pelaksana dalam pembelajaran. 

Selain itu teman sejawat dan Kepala Sekolah berperan 

dalam memberikan masukan terhadap proses pembelajaran, 

sehingga ketika ditemukan hal-hal yang kurang sesuai dapat 

segera diperbaiki. Peserta didik juga berperan sebagai 

obyek yang akan menerima pembelajaran, dalam hal ini 

yang terlibat adalah peserta didik kelas 4. Selama  proses 

pembelajaran peserta didik harus berperan secara aktif 

untuk menemukan permasalahan, dalam hal ini mereka 

berdiskusi dan menganalisis gerakan secara kelompok. 

Pada proses pendokumentasian pembelajaran dibantu oleh 

kameramen. 

 



Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk 

melaksanakan strategi ini?  

Aksi 1 

Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran adalah yang pertama adalah buku pelajaran 

PJOK sebagai referensi materi yang akan disampaikan, 

selain itu materi juga didapat dari sumber internet. 

Selanjutnya adalah LCD proyektor dan laptop yang 

digunakan untuk menampilkan materi  dan video 

pembelajaran. Pada proses praktik gerakan, pada aksi 1 

sumber daya yang diperlukan adalah bola plastik berlapis 

spons. Selain itu guru juga harus menyiapkan lapangan 

untuk pelaksanaan pembelajaran.  

Aksi 2  

Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran adalah yang pertama adalah buku pelajaran 

PJOK sebagai referensi materi yang akan disampaikan, 

selain itu materi juga didapat dari sumber internet. 

Selanjutnya adalah LCD proyektor dan laptop yang 

digunakan untuk menampilkan materi  dan video 

pembelajaran. Pada proses praktik gerakan, pada aksi yang 

ke 2 sumber daya yang diperlukan adalah alat pemukul 

kasti yang dimodifikasi berbentuk pipih. Selain itu guru 

juga harus menyiapkan lapangan untuk pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
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  
 

Bagaimana dampak dari aksi dari Langkah-langkah yang 

dilakukan?  

Aksi 1  

Pembelajaran yang dilakukan dengan model pembelajaran 

PBL berbasis TPACK berdampak pada hasil yang dicapai 

oleh peserta didik. Pada prosesnya, peserta didik lebih 

mudah memahami materi yang diberikan. Kemudian pada 

praktik, dengan menggunakan bola yang  dimodifikasi 

peserta didik lebih bersemangat dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, mereka terlihat gembira sepanjang 

proses pembelajaran. Hal ini berimbas pada hasil yang 

diperoleh menjadi meningkat. Hampir semua siswa mampu 

memahami gerakan dan mempraktikkannya.  

Aksi 2  

Pembelajaran yang dilakukan dengan model pembelajaran 

PBL berbasis TPACK berdampak pada hasil yang dicapai 

oleh peserta didik. Pada prosesnya, peserta didik lebih 

mudah memahami materi yang diberikan. Kemudian pada 

praktik, dengan memodifikasi alat pemukul , peserta didik 

lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, mereka terlihat gembira sepanjang proses 

pembelajaran. Hal ini berimbas pada hasil yang diperoleh 

menjadi meningkat. Hampir semua siswa mampu 

memahami gerakan dan mempraktikkannya.  



 

Apakah hasilnya efektif?mengapa?  

Aksi 1 

Dari hasil yang diperoleh oleh peserta didik maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model Problem Based Learning dan pendekatan saintifik 

serta dengan memodifikasi alat efektif dilaksanakan. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil penilaian pengetahuan peserta didik 

meningkat dan dapat mencapai nilai di atas nilai KKM. 

Rata-rata kelas yang diperoleh oleh peserta didik sangat 

memuaskan.. Seluruh siswa sudah mencapai nilai KKM 

Pada praktik gerakan, guru menyampaikan dengan model 

permainan. Model ini dirasa efektif untuk mempermudah 

peserta didik dalam mempraktikkan gerakan variasi dan 

kombinasi gerakan pada permainan bola voli. Peserta didik 

juga terlihat antusias dan gembira pada saat pembelajaran.  

Aksi 2 

Dari hasil yang diperoleh oleh peserta didik maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model Problem Based Learning dan pendekatan saintifik 

serta dengan model permainan yang dimodifikasi efektif 

dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian 

pengetahuan peserta didik meningkat dan dapat mencapai 

nilai di atas nilai KKM. Rata-rata kelas yang diperoleh oleh 

peserta didik adalah 93. Seluruh siswa sudah mencapai nilai 

KKM. Pada praktik gerakan, guru menyampaikan dengan 

model permainan. Model ini dirasa efektif untuk 

mempermudah peserta didik dalam mempraktikkan variasi 

gerak manipulatif memukul bola melambung, mendatar, 

dan menyusur tanah Peserta didik juga terlihat antusias dan 

gembira pada saat pembelajaran.  

 

Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang 

dilakukan?  

Berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat dan kepala 

sekolah, mereka menilai pembelajaran ini berhasil dan 

dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. 

Pembelajaran ini juga menyenangkan sehingga peserta 

didik lebih antusias dan bersemangat. Pada akhirnya hasil 

belajar peserta didik menjadi meningkat. 
 

 

 


