
NAMA  :   MILA NUR SAFRIYANTI 

ASAL SEKOLAH :   SMP NEGERI 1 MANDE 

 

 

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 Peserta didik Dalam Pembelajaran 

 

Lokasi  SMP Negeri 1 Mande 

 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Menengah Pertama 

 

Tujuan yang ingin dicapai 1. Kegiatan PPL 1 

Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menuangkan gagasan, pikiran, arahan 

atau pesan dalam menulis teks pidato persuasif 

 

2. Kegiatan PPL 2 

Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan tujuan, bahan/alat, 

langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan/atau dibaca. 

 

Penulis  Mila Nur Safriyanti 

 

Tanggal  PPL 1   :  Senin, 29 Agustus 2022, dan 

PPL 2   :  Selasa, 13 September 2022 

 

Situasi:  

Kondisi yang menjadi latar belakang 

masalah, mengapa praktik ini penting untuk 

dibagikan, apa yang menjadi peran dan 

tanggung jawab anda dalam praktik ini.  

 

1. Latar belakang masalah masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam 

menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam menulis pidato persuasif. 

 

Keterampilan menulis merupakan kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan 

ide, pikiran atau perasaan dengan menggunakan bahasa tulis, kegiatan ini berupa akivitas 

pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam lambang-lambang 



kebahasaan. Seorang penulis harus terampil memanfaatkan struktur bahasa dan kosa kata. 

Keterampilan menulis ini harus disertai dengan latihan-latihan yang sudah pasti jatuh 

bangun.  

Menulis merupakan salah satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam pembelajaran  

dan salah satu tujuannya yaitu mampu memahami dan memproduksi suatu teks atau 

tulisan. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak peserta didik yang belum mampu 

untuk berekspresi menuangkan perasaan, gagasan, dan pikirannya ke dalam sebuah 

tulisan. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik kurang mampu menulis teks 

pidato persuasif diantaranya: 

a. Rendahnya tingkat minat peserta didik terhadap menulis, terlebih untuk penulisan 

teks pidato persuasif 

b. Dalam praktiknya, banyak peserta didik yang membuat tulisan tidak padu dan 

sistematis.  

c. Peserta didik cenderung sulit mengembangkan ide-ide atau gagasannya ke dalam 

sebuah tulisan. 

d. Penguasaan kosa kata dan kaidah peserta didik yang belum memadai. 

 

Selain itu, kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model 

pembelajaran inovatif yang diimplementasikan pendidik di kelas. 

 

 

 

2. Latar belakang adanya kesulitan peserta didik dalam menyimpulkan informasi 

melalui teks laporan hasil percobaan yang dibaca/didengar. 

 

Keterampilan berbahasa merupakan kemampuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

yang sangat penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Di sekolah, pembiasaan 

kemampuan berbahasa diterapkan dengan budaya literasi/membaca buku/teks serta 

dianjurkan untuk dapat menyimpulkan informasi yang telah didapat. 

Diantara keempat keterampilan berbahasa tersebut, terdapat keterampilan membaca yang 

merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Membaca sangat mudah 

dilakukan, namun tidak berarti peserta didik mampu menyampaikan informasi yang 

didapatnya dengan benar. Peserta didik hanya membaca sekilas tanpa benar-benar 



memahami maksud dari penulis. Maka dari itu dibutuhkan membaca dengan teliti agar 

maksud dari penulis dapat diketahui. Untuk itu, peserta didik harus memiliki ketelitian, 

pemahaman, kekritisan berpikir, serta keterampilan menangkap ide-ide dalam bacaan. Itu 

semua dapat dilakukan jika peserta didik telah terbiasa untuk membaca dengan 

konsentrasi yang tinggi. Peserta didikpun harus  mengetahui teks yang dibacanya agar 

lebih mudah memahami dengan cepat maksud penulis.  

Namun, dalam kenyataannya masih banyak terdapat peserta didik yang belum mampu 

membaca dengan teliti sehingga belum dapat menangkap ide-ide serta menuangkannya 

dalam sebuah simpulan/ringkasan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain: 

 

a. Faktor Internal peserta didik, yang meliputi :  

1. Intelegensi yang rendah; 

2. Minat belajar peserta didik;  

3. Konsentrasi peserta didik. 

 

b. Tayangan/bahan bacaan yang disampaikan pada siswa belum merupakan bahan yang 

menarik untuk mereka. Sehingga mereka lebih tertarik untuk mengobrol bersama 

teman sebangkunya, dibandingkan mendengarkan atau membaca 

c. Pemanfaatan TIK  oleh pendidik dalam menarik minat membaca peserta didik belum 

maksimal 

 

Selain itu, kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model 

pembelajaran inovatif yang diimplementasikan pendidik di kelas. 

 

Kedua Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena: 

1. Sebagian pendidik mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya 

hadapi saat ini; 

2. Praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif; 

3. Praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi pendidik-pendidik lain 

bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran ini. 

 

 



Selain itu, penulis bisa memberikan gambaran akan pentingnya pembelajaran yang inovatif. 

Capaian hasil dari praktik ini sangat signifikan. Perolehan hasil belajar siswa meningkat 

setelah penulis menerapkan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dari pengalaman 

tersebut, diharapkan semua pihak yang telah menerima informasi ini, bisa mengubah cara 

mengajar yang konvensional menjadi pembelajaran yang inovatif.  

 

Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah berusaha 

mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan dengan 

menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada materi menulis teks pidato persuasif dan menyimpulkan isi dari teks laporan 

percobaan yang dibaca.  

 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi tantangan untuk 

mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang 

terlibat, 

 

Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara pendidik, kepala 

sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi, yaitu:  

1. Banyak peserta didik mengatakan keterampilan menulis teks pidato persuasif sangatlah 

sulit dan belum menjadi sebuah kebiasaan; 

2. Referensi buku tata bahasa yang kurang; 

3. Penguasaan kosa kata dan kaidah yang tidak memadai; 

4. Kurangnya motivasi menulis peserta didik; 

5. Kurangnya ketelitian dalam proses menulis. 

 

Tantangan yang muncul dari sisi peserta didik berdampak sekali pada proses pembelajaran di 

sekolah. Ada juga tantangan yang muncul di sekolah, seperti: 

1. Belum optimalnya pendidik dalam memberikan contoh konkret serta belum maksimalnya 

bimbingan/tuntunan pendidik sehingga anak belum terdorong mengembangkan ide dan 

gagasannya; 

2. Faktor pendidik dalam pemilihan media ajar 

3. Pendidik belum menggunakan pendekatan, strategi, model, yang sesuai dengan materi 

dan peserta didik. 

4. Kurangnya pemanfaatan TPACK di kelas 

5. Ruang kelas yang tidak nyaman ketika digunakan peserta didik 

6. Fasilitas yang belum merata dan memadai 



Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang 

dihadapi melibatkan peran pendidik dalam hal kompetensi yang harus dimiliki pendidik, 

yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. 

Sementara dari peserta didik yaitu kurangnya motivasi dalam menulis, sehingga belum 

menjadi sebuah kebiasaan, selain itu diperburuk juga dengan penguasaan kosa kata yang 

belum memadai. 

 

 

Kegiatan PPL 2 

Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara pendidik, kepala 

sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi, yaitu:  

1. Kurang telitinya siswa dalam menyimak penjelasan guru 

2. Tingkat literasi siswa masih rendah, rata-rata siswa belum berada di level  membaca 

kritis, sehingga belum mampu menyimpulkan informasi 

3. Sebagian siswa belum mampu merangkai kalimat simpulan yang tepat 

4. Siswa beranggapan bahwa pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang 

membosankan karena berkaitan dengan teks. 

 

Tantangan yang muncul dari sisi peserta didiknya berdampak sekali pada proses 

pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang muncul di sekolah, seperti: 

1. Metode yang digunakan guru dalam penyampaian materi tersebut kurang lengkap (ada 

bagian tahapan sintak yang terlewatkan) 

2. Keterampilan pendidik dalam menggali peserta didik mengembangkan minat baca masih 

kurang 

3. Siswa merasa bosan dengan metode yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran 

menyimpulkan isi teks laporan percobaan. 

 

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang 

dihadapi melibatkan peran pendidik dalam hal kompetensi yang harus dimiliki pendidik, 

yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. 

Sementara dari peserta didik yaitu kurangnya ketelitian peserta didik, tingkat literasi yang 

rendah, dan kesulitan dalam merangkai kalimat simpulan yang tepat sehingga belum mampu 



menyusun sebuah simpulan/ringkasan yang baik dengan menggunakan bahasa sendiri 

sebagai bentuk dari keberhasilan dalam memahami informasi dalam teks yang dibaca. 

 

Selain tantangan-tantangan tersebut, tantangan berikutnya yang penulis rasakan dalam PPL 1 

dan PPL 2 adalah dari segi fasilitas. Dari segi fasilitas, Pelaksanaan praktik pembelajaran 

dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun. 

Akan tetapi fasilitas yang terdapat di sekolah belum semua terpenuhi untuk proses kegiatan 

praktik ini. Fasilitas yang tidak ada di sekolah, yakni layar infokus, akhirnya penulis 

menggunakan papan tulis sebagai layar pengganti.  

 

Pada kegiatan PPL 1 dan  PPL 2 ini, penulis melibatkan bebera orang untuk membantu 

kelancaran dan kesuksesan proses praktik pembelajaran ini.  

Pihak yang terlibat pada praktik ini diantaranya sebagai berikut. 

a. Kepala sekolah  

Kepala sekolah ikut memberikan pendampingan saat mempersiapkan fasilitas 

kelengkapan praktik proses pembelajaran. 

b. Peserta didik 

Peserta didik merupakan objek yang paling utama pada praktik pembelajaran ini, karena 

peserta didik merupakan sasaran utama yang dijadikan sebagai bahan penelitian 

 

c. Rekan sejawat 

Salah satu rekan sejawat membantu penulis dalam hal perekaman untuk pembuatan 

dokumentasi berupa video pembelajaran, pada saat penulis melaksanakan praktik 

pembelajaran. 

 

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 

Kegiatan PPL 1 

 

Tantangan yang ada tersebut, harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang pendidik 

yang profesional, diantaranya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

 

 



melaksanakan strategi ini  

 

1. Pemilihan media pembelajaran inovatif, pemilihan bahan ajar yang lebih konkret 

a. Strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran inovatif berupa 

contoh video, aplikasi power point canva, dan buku digital anyflip, serta contoh 

konkret dengan menghubungkan pengalaman peserta didik dalam menyimak contoh 

pidato persuasif pada saat upacara bendera yang dilakukan oleh pendidik sebagai 

pembina upacara. 

 

b. Proses pembuatan media pembelajaran inovatif berupa aplikasi power point canva dan 

buku digital anyflip dibuat oleh pendidik dengan menyiapkan bahan kajian terlebih 

dahulu. 

c. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran inovatif ini yaitu, 

Buku Peserta didik Bahasa Indonesia Kelas IX, jaringan internet, aplikasi canva serta 

youtube. 

 

2. Pemilihan model pembelajaran inovatif 

a. Strategi yang dilakukan pendidik dalam pemilihan model pembelajaran inovatif 

dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. 

Adapun model pembelajaran yang dipilih yaitu model Discovery Learning 

b. Proses pemilihan model ini yaitu dengan mempelajari model-model pembelajaran 

inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau 

gaya belajar peserta didik dan mempelajari karakteristik materi tentang menulis teks 

pidato persuasif. 

c. Sumber daya yang diperlukan yaitu jaringan internet, buku-buku yang terkait model-

model pembelajaran inovatif, buku peserta didik Bahasa Indonesia Kelas IX. 

 

3. Meningkatkan keaktifan peserta didik, sehingga termotivasi untuk menulis teks 

pidato persuasif serta menumbuhkan penguasaan kosa kata  

a. Strategi yang dilakukan pendidik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, 

sehingga termotivasi untuk menulis teks pidato persuasif serta menumbuhkan 

penguasaan kosa kata, yaitu dengan  merancang pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik dengan mengembangkan RPP dan Lembar Kerja (LKPD) yang berpusat 

kepada peserta didik terkait dengan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

 



b. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang bisa mengakifkan peserta didik dan 

berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran 

c. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan keaktifan pendidik dalam 

mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik 

 

Kegiatan PPL 2 

Tantangan yang ada tersebut, harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang pendidik 

yang profesional, diantaranya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Pemilihan media pembelajaran inovatif, pemilihan bahan ajar yang lebih konkret 

a. Strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran inovatif berupa 

contoh video, aplikasi power point canva, dan buku digital anyflip, serta contoh 

konkret dengan menunjukkan hasil laporan percobaan yang berada di kelas sebagai 

produk yang telah mereka hasilkan. 

b. Proses pembuatan media pembelajaran inovatif berupa aplikasi power point canva dan 

buku digital anyflip dibuat oleh pendidik dengan menyiapkan bahan kajian terlebih 

dahulu. 

c. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran inovatif ini yaitu, 

Buku Peserta didik Bahasa Indonesia Kelas IX, jaringan internet, aplikasi canva serta 

youtube. 

 

2. Pemilihan model pembelajaran inovatif 

a. Strategi yang dilakukan pendidik dalam pemilihan model pembelajaran inovatif 

dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. 

Adapun model pembelajaran yang dipilih yaitu model Problem Based Learning 

b. Proses pemilihan model ini yaitu dengan mempelajari model-model pembelajaran 

inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau 

gaya belajar peserta didik dan mempelajari karakteristik materi tentang menyimpulkan 

isi teks laporan percobaan. 

c. Sumber daya yang diperlukan yaitu jaringan internet, buku-buku yang terkait model-

model pembelajaran inovatif, buku peserta didik Bahasa Indonesia Kelas IX. 

 

 

 



3. Meningkatkan keaktifan peserta didik, sehingga termotivasi untuk menyusun 

simpulan/ringkasan hasil bacaan terutama informasi dalam teks laporan 

percobaandengan menggunakan bahasa sendiri, selain itu untuk memotivasi agar 

peserta didik memiliki literasi yang baik serta mampu merangkai kalimat simpulan 

dengan baik  

a. Strategi yang dilakukan pendidik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, 

sehingga termotivasi untuk menyusun simpulan/ringkasan hasil bacaan terutama 

informasi dalam teks laporan percobaandengan menggunakan bahasa sendiri, selain itu 

untuk memotivasi agar peserta didik memiliki literasi yang baik serta mampu 

merangkai kalimat simpulan dengan baik, yaitu dengan  merancang pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan RPP dan Lembar Kerja (LKPD) 

yang berpusat kepada peserta didik terkait dengan kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

b. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang bisa mengakifkan peserta didik dan 

berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran 

c. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan keaktifan pendidik dalam 

mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik 

 

 

Dalam melaksankan aksi tersebut, demi kesuksesan kegiatan PPL 1 dan PPL 2, penulis 

melaksanakan: 

1. Koordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan praktik proses pembelajaran. 

2. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan sesuai rancangan perangkat pembelajaran 

untuk dipergunakan pada praktik pembelajaran. 

3. Mengondisikan perserta didik mengenai model pembelajaran yang dipilih pada saat 

praktik pembelajaran. 

4. Menata ruang kelas agar menjadi bersih dan rapi pada saat persiapan proses 

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  

 

1. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? 

 

Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan sangat positif, hal ini dapat 

dilihat dari: 

a. Penerapan media berbasis TPACK yang diimplementasikan yaitu, video, power point 

canva, dan buku digital anyflip sangat membantu peserta didik dalam menulis teks 

pidato persuasif dan dalam menyusun sebuah simpulan/ringkasan hasil membaca teks 

dengan menggunakan bahasa sendiri 

b. Pemilihan  model pembelajaran inovatif  yaitu Discovery Learning dalam kegiatan 

PPL 1 dan Model Problem Based Leraning dalam kegiatan PPL 2 serta aktivitas 

pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dapat membantu meningkatkan 

partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran , sehingga selain meningkatkan 

keaktifan, juga mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran, peserta didik lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam 

pembelajaran. 

 

2. Apakah hasilnya efektif? Atau tidak efektif? Mengapa? 

Hasil yang diperoleh peserta didik pada saat evaluasi dari penggunaan model 

pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based Learning sangat efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yang tergambar pada 

setiap sintak-sintak serta meningkatnya hasil belajarnya peserta didik. 

 

3. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? 

Proses praktik pembelajaran tersebut mendapat respon dari lingkungan  sekitar  yaitu  

rekan sejawat dan kepala sekolah memberikan respon yang sangat positif. Sedangkan    

respon/tanggapan    yang    didapat dari     dosen     dan    guru     pamong     setelah 

pelaksanaan aksi dari langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Untuk proses pembelajaran, antara RPP dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan sudah sesuai. Walaupun pada bagian penutup pembelajaran masih ada 

yang belum tersampaikan dengan jelas. 

b. Posisi pendidik pada saat kegiatan, alangkah baiknya apabila tidak membelakangi 

kamera. 



c. Pada saat peserta didik sedang melaksanakan diskusi kelompok, pendidik seharusnya 

berkeliling menanya tetang hal yang tidak dipahami, kemudian memberikan 

penjelasan tentang materi yang tidak dipahami tersebut di setiap kelompok. Selain itu 

pendidik mengarahkan peserta didik untuk bertanya tentang hal yang belum 

dipahami.  

d. Pada saat mempresentasikan hasil  diskusi  dari  kerja  kelompoknya,  peserta didik 

tidak membelakangi kamera, dan suara peserta didik harus lantang, agar pada saat 

pemutaran video rekaman atau video editing suaranya jelas. 

     

4. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang 

dilakukan? 

Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi pendidik dalam 

mengelola pembelajaran terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran 

yang inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat. 

Yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yakni dengan menggunakan 

model Discovery Learning dan Problem Based Learning pendidik dapat menyampaikan 

materi pelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga peserta didik menjadi aktif dalam 

proses pembelajaran dan mereka terlihat sangat antusias. Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan nilai hasil belajar peserta didik yang meraih nilai di atas KKM pada saat 

posttes. 

 

5. Apa hikmah dari pembelajaran yang dilakukan keseluruhan proses tersebut? 

 

Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh pendidik, 

pelajaran yang bisa diambil adalah  pendidik harus lebih kreatif dan inovatif memilih 

model dan media pembelajaran, agar pembelajaran menjadi gampang, asik, seru, 

menantang, dan menyenangkan sehingga dapat mengaktifkan peserta didik dalam 

pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. 

 


