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LK 3.1 Menyusun Best Practices 
Nama : Shinta Eri Prastiwi 

 

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 1 Temanggung 

Lingkup Pendidikan  Sekolah Menengah Kejuruan 

Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik 

pada materi Pengukuran Jarak pada mata pelajaran 

Pemetaan Lahan di SMK Negeri 1 Temanggung 

Penulis  Shinta Eri Prastiwi 

Tanggal  20 Juni 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.  

 

Peserta didik memiliki kemampuan numerasi yang 

rendah pada materi pengukuran jarak pada mapel 

Pemetaan Lahan pada KD 3.9 Menganalisis tehnik 

pengukuran jarak dilapangan di SMK Negeri 1 

Temanggung disebabkan oleh: 

1. Banyak penerapan konsep matematika belum 

dikaitkan dengan pelajaran dan pengalaman di 

bidang Pemetaan Lahan 

2. Saat pembelajaran belum membiasakan literasi 

numerasi 

3. Kemampuan awal atau dasar siswa ketika di SMP 

tentang perhitungan matematis masih minim 

4. Guru tidak melakukan analisa diagnostis, 

sehingga guru tidak bisa memberikan pelayanan 

dan pendekatan kepada siswa yang memiliki 

kemampuan numerasi yang rendah 

5. Fenomena pada peserta didik yang lebih suka 

memecahkan masalah secara instan 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

Tantangan dalam praktik ini  diantaranya: 

1. Motivasi siswa yang rendah dan adanya 

paradigma bahwa hitungan/matematika itu sulit 
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tujuan tersebut? Siapa saja 

yang terlibat, 

 

2. Kemampuan awal atau dasar siswa ketika di SMP 

tentang perhitungan matematis masih minim 

3. Banyak penerapan konsep matematika yang 

belum dikaitkan dengan pelajajaran dan 

pengalaman di Pemetaan Lahan 

4. Kurang menariknya pelajaran matematika bagi 

siswa membuat guru gagal dalam menumbuhkan 

budaya belajar 

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 perlu dilakukan untuk 

menghadapi tantangan yang ada adalah: 

1. Diawal pembelajaran dilakukan pretest untuk 

mengetahui kemampuan awal peserta didik 

kaitanya dengan kemampuan numerasi.  

2. Membuat LKPD yang sesuai dengan SOP 

pengukuran jarak, sehingga dalam kegiatan 

praktek lebih terarah 

3. Menerapkan model Pembelajaran Problem Based 

Learning dimana sintaknya yaitu melakukan 

orientasi masalah, mengorganisasikan peserta 

didik, membimbing penyelidikan, 

mengembangkan dan menyajikan hasil, 

menganalisis dan mengevaluasi pemecahan 

masalah 

4. Melakukan proses pembelajaran yang 

diintegrasikan dengan soal-soal literasi 

matematis serta soal koneksi dengan pemecahan 

masalah matematis. 

5. Menyajikan materi pembelajaran yang 

kontekstual untuk meningkatkan kemampuan 

literasi numerasi karena menurut Putri, dkk., 

(2021 bahwa numerasi adalah kemampuan 

berpikir dalam penggunaan konsep, prosedur, 

fakta serta alat matematika tetapi maksud ini 

tidak sama dengan kompetensi matematika. 

Kemampuan numerasi di sini mencakup 
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keterampilan merealisasikan konsep dan kaidah 

matematika ke dalam situasi nyata sehari-

hari/kontekstual. 

6. Penggunaan media PPT sebagai penjelasan materi 

dan penayangan video yang ditampilkan  lewat 

LCD proyektor sebagai alat bantu peserta didik 

dalam memahami materi yang diajarkan dan 

dapat meningkatkan prestasi siswa dalam 

pembelajaran Pemetaan Lahan pada materi 

pengukuran jarak. 

7. Penggunaan metode Number Head Together yang 

merupakan bentuk pembelajaran kooperatif yang 

menuntut siswa untuk bekerjasama dalam 

kelompok kecil untuk menuntaskan 

pembelajaranya. 

8. Melakukan presentasi hasil diskusi kelompok 

dihadapan kelompok lain untuk menumbuhkan 

sikap percaya diri. 

 

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 dari praktek yang dilaksanakan dengan 

model pembelajaran PBL ( Problem Based Learning ) 

dan metode NHT  

1. Model PBL yang berlandaskan konstruktivisme 

dan mengakomodasi keterlibatan siswa dalam 

belajar serta dalam pemecahan masalah yang 

kontekstual sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan analisis matematis serta 

menggunakan masalah sebagai fokus utama 

yang mengharuskan siswa berperan aktif dan 

berpikir aktif.  

2. Penggunaan metode Number Head Together 

meningkatkan kolaborasi antar peserta didik 

serta dapat meningkatkan kemampuan literasi 

numerasi dan kemampuan berkomunikasi 
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3. Penggunaan metode Number Head Together 

memberikan pengalaman kepada peserta didik 

agar dapat membagi tugas sehingga suasana 

menjadi lebih menyenangkan 

4. Terjadi peningkatan hasil postes pada materi 

pengukuran jarak pada mata pelajaran Pemetaan 

Lahan 

Respon  siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini 

adalah sangat baik. Hal ini terlihat selama kegiatan 

proses belajar mengajar peserta didik sangat aktif 

dalam memberi tanggapan dan menyampaikan ide 

atau pertanyaan sehingga menimbulkan  suasana 

kelas yang dinamis tidak lagi pembelajaran yang 

teacher center (berpusat pada guru). 

Sedangkan respon dari teman sejawat sangat positif 

dimana kegiatan praktik ini menginspirasi guru 

lainnya dalam penggunaan model pembelajaran 

inovatif dan metode pembelajaran yang interaktif. 

Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat 

tergantung pada ketrampilan, kecakapan guru dalam 

mengimplementasikan metode, model pembelajaran 

dan penguasaan materi oleh guru.  

Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan 

proses praktik ini adalah guru dituntut harus kreatif, 

inovatif dan variatif, mampu menerapkan 

pembelajaran yang diintegrasikan dengan kegiatan 

sehari-hari sehingga meningkatkan kemampuan 

numerasi peserta didik. 

 

 


