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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  SMKN Jateng di Purbalingga 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Menengang Kejuruan 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam 
materi menulis puisi dengan menerapkan model 
Problem Based Learning, media pembelajaran 
berbasis IT dan metode akrostik dalam menciptakan 
puisi. 

Penulis  Ria Fitriyani 

Tanggal  PPL Aksi 2 
Sabtu, 7 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.  
 

PPL Aksi 1 
Kondisi yang menjadi latar belakang masalah:  

a. Peserta didik pasif dalam kegiatan 
pembelajaran di kelas. 

b. Peserta didik  belum bisa menyampaikan 
pendapat atau kritikan dengan bahasa yang 
lebih halus atau menganduh unsur humor. 

c. Peserta didik belum terbiasa untuk berpikir 
secara kritis terhadap masalah yang ada di 
masyarakat. 

d. Kurangnya minat peserta didik  terhadap mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. 

e. Peserta didik  mengantuk saat pembelajaran 
f. Peserta didik  yang gelisah, ribut (tidak tenang) 

sebelum proses belajar dimulai 
g. Pembelajaran masih berpusat pada guru  
h. Guru mengajar dengan cara konvensional 
i. Guru tidak menggunakan metode yang 

bervariasi pada saat mengajar  
j. Guru tidak menggunakan media yang inovatif 

dalam proses pembelajaran. 
 

PPL Aksi 2  
Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu  

a. Peserta didik  belum terlatih untuk berpikir 
secara kritis untuk menganalisis suatu tema 
atau kegiatan yang ada di lingkungan 

b. Peserta didik  kurang minat dalam literasi 
sehingga terbatasnya kosa kata yang dimiliki 

c. Peserta didik kurang kreatif dalam 
mengembangkan sebuah ide yang dituangkan 
melalui puisi 



d. Kurangnya konsentrasi peserta didik  selama 
proses pembelajaran 

e. Pembelajaran masih berpusat pada guru  
f. Guru mengajar dengan cara konvensional 
g. Guru tidak menggunakan metode yang 

bervariasi pada saat mengajar  
h. Guru tidak menggunakan media yang Inovatif 

dalam proses pembelajaran  
 

Kesimpulan dari PPL Aksi 1 dan Aksi 2 adalah  
Rendahnya motivasi dan kemampuan berpikir kritis 
peserta didik dikarenakan pembelajaran yang 

dilakukan guru masih konvensiaonal sehingga 
pembelajaran terkesan membosankan bagi peserta 
didik, pembelajaran berpusat kepada guru (student 
center) sehingga peserta didik kurang dilibatkan 
dalam proses pembelajaran, guru belum menerapkan  
model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi, 
guru belum mengintegrasikan teknologi didalam 
pembelajaran.  
 
Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan: 

a. Praktik pembelajaran ini dapat dijadikan 
sebagai motivasi dan bahan refleksi saya dalam 
proses pembelajaran. 

b. Dapat dijadikan sebagai referensi atau 
inspirasi bagi rekan guru yang lain.  

c. Sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi  
belajar peserta didik dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia khususnya materi puisi. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini sangat 

penting dilaksanakan untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning dapat meningkatkan 

keaktivan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran, meningkatkan pemahaman peserta 

didik tentang materi yang sulit dipahami, serta 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media 

berbasis IT yang disusun guru juga dapat menarik 

perhatian peserta didik sehingga motivasi belajar 

meningkat dan memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan guru. Selain 

itu, metode-metode pembelajaran yang diterapkan 

guru dapat meningkatkan keaktivan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

 

Peran dan tanggung jawab dalam kegiatan PPL ini 
adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran 
Bahasa Indonesia yang terjadi di sekolah. 



2. Menentukan penyebab masalah dari setiap 
permasalahan yang diidentifikasi. 

3. Menentukan permasalahan yang akan 
diselesaikan. 

4. Mengidentifikasi alternatif solusi dari setiap 
permasalahan. 

5. Menentukan solusi yang paling relevan untuk 

dilakukan tindak lanjut dalam kegiatan praktik. 

6. Guru bertanggungjawab untuk menyusun 

rencana proses pembelajaran yang mampu 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta 

didik dengan cara  menerapkan  model,  media, 

dan metode pembelajaran yang sesuai untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

terjadi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

7. Guru menjadi fasilitator dalam proses 

pembelajaran. Guru harus mampu memberikan 

bimbingan dan pengarahan tentang jalannya 

proses diskusi, pemecahan masalah, dan 

penyelesaian tugas atau tagihan dalam 

penilaian. 

8. Guru melakukan refleksi setelah melaksanakan 

proses pembelajaran. 

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 fakar, maka beberapa tantangan yang terjadi 
yaitu : 
PPL Aksi 1 dan Aksi 2 
Tantangan dalam mencapai Tujuan di atas adalah:  

a. Pemilihan model pembelajaran yang disesuaikan 
dengan karakter peserta didik 

b. Pemilihan model pembelajaran yang disesuaikan 
dengan materi pelajaran   

c. Pemilihan media pembelajaran berbasis teknologi 
dalam kegiatan pembelajaran yang dapat 
merangsang motivasi belajar dan kemampuan 
berpikir kritis  peserta didik.   

d. Mendesain pembelajaran yang berpusat kepada 
peserta didik agar peserta didik aktif dan 
termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 
sehingga mampu untuk berpikir kritis. 

e. Peserta didik mampu memanfaatkan sarana, 
prasarana dan teknologi yang ada,  dalam  
kegiatan/proses pembelajaran.  

f. Waktu yang sangat terbatas bagi guru dalam 
mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran 
yang akan digunakan dalam kegiatan praktik 
pembelajaran. 



g. Pengaturan jadwal dalam kegiatan praktik yang 
sulit karena bersamaan dengan jadwal kegiatan-
kegiatan sekolah. 
 

Tantangan tersebut yang menyebabkan seorang guru 
harus dapat mendesain pembelajaran inovatif dengan 
memanfaatkan teknologi sehingga pembelajaran bisa 
lebih menarik, tidak membosankan, dan peserta didik 
lebih termotivasi dalam belajar dan sehingga mampu  
berpikir kritis. Dari tantangan tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi 
melibatkan peran guru dari sisi kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional. Sedangkan dari sisi 
peserta didik adalah motivasi belajar dan kemampuan 
berpikir kritis peserta didik. 

 

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini: 

a. Dosen dan guru pamong sebagai fasilitator PPG 
Kategori 1 Gelombang 2 tahun 2022 Universitas 
PGRI Semarang 

b. Teman Mahasiswa PPG Daljab Kategori 1 
Gelombang 2 tahun 2022  yang saling membantu, 
menguatkan, dan berbagi informasi.  

c. Kepala Sekolah  
d. Guru  
e. Teman Sejawat 
f. Pihak Sekolah  
g. Peserta didik 

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 tersebut adalah mengeksplorasi solusi 

yang relevan. Alternatif solusi dapat ditentukan 

dengan melakukan kegiatan wawancara dengan 

narasumber yang berhubungan dengan 

permasalahan, mencari kajian literatur yang relevan, 

dan pengamatan pada keadaan di lingkungan 

sekolah. Dari beberapa alternatif solusi yang 

diidentifikasi, dapat disimpulkan solusi terpilih atau 

strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

yaitu : 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah 

Problem Based Learning. Model PBL bisa 

mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model PBL mampu meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam menganalisis 

unsur pembangun puisi dan menulis puisi 

menggunakan metode akrostik. 

2. Media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu berupa PPT  dan video puisi 

sehingga menjadi lebih menarik.  

3. Materi pembelajaran yang disampaikan melalui 



powerpoint agar lebih menarik perhatian dan 

interaktif untuk meningkatkan motivasi peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Selain itu, juga menggunakan aplikasi Kode QR 

untuk memudahkan peserta didik dalam 

mengakses materi pembelajaran. 

4. Metode pembelajaran yang digunakan adalah 

akrostik dalam membantu peserta didik 

menciptakan puisi. Selain itu, peserta didik juga 

menggunakan aplikasi canva dalam menulis puisi 

sehingga hasilnya lebih menarik dan interaktif. 

5. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan bahan 

evaluasi penilaian menggunkan aplikasi google 

form dan kode QR yang mudah diakses dan dilihat 

hasilnya oleh peserta didik. 
 
Solusi terpilih tersebut kemudian diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan melakukan beberapa 

langkah sebagai berikut. 

1. Menyusun perangkat ajar atau modul ajar 
menggunakan model Problem Based 
Learning dengan materi menulis puisi 
dengan metode akrostik. 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Menggunakan media pembejaran yang 
mendukung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Metode Akrostik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
4. LKPD 

LKPD dibuat untuk memudahkan siswa 
mengerjakan latihan soal untuk mencapai tujuan 
pembelajaran LKPD dilengkapi dengan materi 
dan petunjuk pengerjaan pada setiap bagian. 
 

5. Bahan Ajar 
Bahan ajar berisi materi-materi yang 
membantu siswa dalam memahami 
materi pada kompetensi dasar yang akan 
diajarkan. 



6. Instrumen Penilaian 
Instrumen penilaian memberikan 
pedoman bagi guru dalam 
melaksanakan proses penilaian yang 
akan dilakukan pada pembelajaran. 
Penilaian terdiri dari 3 jenis, yaitu 
penilaian pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap. Masing-masing jenis penilaian 
dijabarkan rubrik, kisi-kisi, dan pedoman 
penskoran. 
 

7. Langkah-langkang Pembelajaran 

a. Pendahuluan : dimulai salam, cek kehadiran, 
ice breaking, memberikan apersepsi tentang 
teks menulis puisi dan motivasi. Selain itu, 
mengaitkan antara pembalajaran sebelumnya 
dan sekarang serta menyampaikan tujuan 
pembelajaran.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b. Kegiatan Inti: (Model problem based learning 
dengan pendekatan saintifik melalui metode 
akrostik, pengamatan, diskusi, dan presentasi) 
a) Stimulation (pemberian rangsangan) 

1) Peserta didik melihat tayangan video 
tentang puisi. 

2) Peserta didik menerima materi tentang 

langkah-langkah menyusun teks puisi. 

3) Peserta didik mengamati penjelasan 

metode akrostik dalam puisi yang 

dicontohkan. 

4) Peserta didik diminta membaca contoh 

teks puisi pada buku Bahasa Indonesia 

SMK/MAK Kelas X. 

5) Peserta didik mengamati gambar-

gambar yang ditayangkan melalui 

salindia sebagai rangsangan dalam 

menentukan topik. 



 

 

b) Problem statement (identifikasi 
masalah) 

1) Peserta didik berdiskusi menentukan 

topik puisi yang kemudian 

dikerucutkan menjadi judul puisi. 

2) Guru mendampingi peserta didik dan 

menjadi fasilitator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Data collection (pengumpulan data) 
1) Peserta didik dibimbing guru untuk 

merumuskan langkah-langkah 
menyusun teks puisi berdasarkan objek 
yang diamati. 

2) Guru memberikan bantuan terbatas, 
apabila ada peserta didik yang 
mengalami kesulitan. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Data Processing (pengolahan data) 

1) Peserta didik bersama teman sebangku 

berdiskusi menyusun langkah-langkah 

membuat teks puisi berdasarkan objek 

yang diamati. 

2) Guru melakukan bimbingan pada saat 

peserta didik menyusun teks puisi. 

 

 

e) Verification (pemeriksaan data) 

1) Peserta didik bersama teman sebangku 

melakukan pemeriksaan hasil 

pekerjaan mereka apakah teks puisi 

yang disusun sudah sesuai dengan 

objek yang diamati ataukah belum 

sesuai. 

2) Guru mendampingi dan memberi 
penguatan. 



 
 

f) Generalisation (Penarikan simpulan) 

1) Peserta didik bersama guru berdiskusi 

menyimpulkan materi pembelajaran 

dan hasil pekerjaan peserta didik. 

2) Perwakilan peserta   didik   
mempresentasikan   hasil 
pekerjaannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c. Penutup : saya dan peserta didik 
melakukan refleksi bersama, tidak lanjut, 
salam dan doa. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



8. Solusi dari tantangan  yang dialami 
a. Melakukan diskusi dan konsultasi dengan 

teman sejawat, dosen, dan guru pamong 
melalui grup whatsapp maupun LMS untuk 
memperbaiki perangkat yang disusun. 

b. Melakukan pengaturan jadwal praktik dengan 
menukar jadwal dengan mata pelajaran lain 
untuk mendapatkan jadwal praktik sesuai 
perencanaan. 

c. Memberikan pengarahan atau pengumuman 
kepada peserta didik lebih awal sebelum 
kegiatan praktik dimulai untuk 

mempersiapkan HP, meminta peserta didik 
saling bekerja sama untuk berbagi sinyal 
ketika mengerjakan soal atau tugas secara 
online. 

 
9. Sumber Daya/Alat yang digunakan dalam 

praktik  
a. Peserta didik kelas X SMKN Jateng di 

Purbalingga Tahun Pelajaran 2022/2023 
b. Rekan sejawat (Narasumber, Observer, 

membantu mengambil gambar) 
c. Sarana dan prasarana (handycam, laptop, 

proyektor, speaker, tripod dan clip on) 
d. Ruang kelas 

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  
 

PPL Aksi 2 
1. Dampak dari pembelajaran yang dilakukan  

a. Melalui model pembelajaran Projec Based 
Learning, pembelajaran lebih efektif dan 
langkah-langkah pembelajaran lebih 
terarah/berurutan sesuai dengan sintak  

b. Dengan menggunakan video, peserta didik 
dapat melihat contoh puisi sehingga dapat 
dijadikan referensi dalam menciptakan puisi 
sesuai dengan tema yang disajikan. 

c. Motivasi belajar, kan kemampuan berpikir 
kritis peserta didik meningkat, dilihat dari 
indikator yang telah ditentukan 

d. Peserta didik mampu membuat projek sesuai 
dengan petunjuk dalam LKPD dan bisa 
memanfaatkan teknologi sesuai dengan 
fungsinya. 

2. Respon orang lain terkait dengan strategi yang 
telah dilakukan  
a. Peserta Didik  

Peserta didik menyukai dengan model, metode, 
dan media inovatif yang digunakan dalam 
proses pembelajaran. peserta didik lebih 
bersemangat, antusias, dan terlibat aktif dalam 
kegiatan pembelajaran  

b. Guru/Teman sejawat  



Pembelajaran berjalan dengan baik, mulai dari 
perancangan, pelaksanaan hingga proses 
tindak lanjut, namun harus tetap diperbaiki 
pada hal – hal yang menjadi catatan seperti 
konsisten dengan waktu karena untuk model 
pembelajaran Projec Based Learning 
menggunakan lebih banyak waktu untuk 
menyelesaikan projek. 

3. Faktor Keberhasilan dari Strategi ini  
a. Penguasaan guru terhadap metode, media, dan 

sintak-sintak pada model pembelajaran yang 
telah direncanakan.  

b. Sarana prasarana sekolah yang memadai juga 
merupakan faktor pendukung keberhasilan 
dari aksi yang dilaksanakan.  

c. Keatifan peserta didik dalam mengikuti 
pembelajaran.  

d. Dukungan Dosen dan Guru Pamong  
e. Kerja sama yang baik antara peserta didik 

dengan peserta didik, Peserta didik dengan 
Guru, Guru dengan pihak sekolah secara 
umum. 

f. Dukungan dan bantuan dari teman teman 
mahasiswa PPG 

4. Pembelajaran penting apa yang didapatkan dalam 
proses kegiatan yang sudah dilakukan:  
a. Saya dapat mendesain pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran inovatif 
dan menggunakan media berbasis 
Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK).  

b. Penggunaan model pembelajaran dan media 
inovatif berbasis Technological Pedagogical 
Content Knowledge (TPACK) dalam kegiatan 
pembelajaran membuat peserta didik 
termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 
aktif dan mampu berpikir kritis. 

c. Refleksi pembelajaran sangat perlu untuk 
dilakukan di setiap akhir pembelajaran. 
Karena, untuk mengetahui kelebihan dan 
kekurangan dari pembelajaran yang sudah 
dilakukan dan dapat dijadikan bahan evaluasi 
untuk meningkatkan proses pembelajaran 
berikutnya. 

5. Pembelajaran dari keseluruhan proses 
Pembelajaran dari keseluruhan proses ini adalah 
guru bisa mengembangkan diri untuk menambah 
pengetahuan tentang model, metode, dan media 
yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan 
peserta didik. Melalui penerapan model 
pembelajaran Projec Based Learning dengan 
berbantu media video,motivasi dan kemampuan 
berpikir kritis peserta didik meningkat. 



 


