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ABSTRAK 

PENGARUH METODE FLIPPED CLASSROOM BERBANTUAN GOOGLE 

CLASSROOM TERHADAP PENGUASAAN KONSEP SISWA PADA 

MATERI SUHU DAN KALOR  

Oleh 

DINA MARTA DENITA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode flipped 

classroom berbantuan Google Classroom terhadap penguasaan konsep siswa pada 

materi suhu dan kalor. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 1 dan 

XI MIPA 2 SMA Negeri 1 Gunung Labuhan. Penelitian ini menggunakan pretest-

posttest control group design. Hasil uji Independent Sample T-Test diperoleh nilai 

nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa penggunaan metode 

flipped classroom berbantuan Google Classroom berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan penguasaan konsep siswa. Hasil uji effect size diperoleh nilai sebesar 

1,3 yang berarti bahwa metode flipped classroom berbantuan Google Classroom 

berpengaruh besar dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode flipped classroom 

berbantuan Google Classroom berpengaruh signifikan dalam meningkatkan 

penguasaan konsep siswa pada materi suhu dan kalor. 

 

Kata kunci: flipped classroom, Google Classroom, penguasaan konsep, suhu dan 

kalor  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fisika merupakan ilmu yang mempelajari berbagai fenomena alam yang 

berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, belajar fisika 

tidak terlepas dari pengetahuan awal atau asumsi dasar yang diperoleh dari 

pengalaman sehari-hari. Salah satu  konsep fisika yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari adalah tentang suhu dan kalor. Misalnya, peristiwa 

mendidihkan air setelah dipanaskan di atas kompor. Suhu dan kalor 

merupakan salah satu materi yang diajarkan di SMP dan SMA. Kurikulum 

SMA menunjukkan bahwa suhu dan kalor adalah materi untuk kelas 11, dan 

mata pelajarannya membahas tentang suhu dan termometer, pemuaian, kalor, 

perubahan wujud benda, kalor jenis dan perpindahan kalor. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika di SMAN 1 Gunung 

Labuhan, terdapat kendala bagi guru saat menanamkan konsep secara tepat 

dalam diri siswa karena masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memecahkan persoalan yang berhubungan dengan materi suhu dan kalor. 

Bahkan masih sering terjadi miskonsepsi dari siswa yaitu sebagian siswa 

beranggapan bahwa antara suhu dan kalor itu sama, alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur suhu dan kalor juga dianggap sama. Sebagian siswa juga ada 

yang masih kesulitan dalam mengelompokkan contoh peristiwa perubahan 

wujud suatu zat. Guru tersebut juga mengatakan bahwa kendala yang terjadi 

juga didasari dengan rendahnya kemampuan literasi siswa yang dapat dilihat 

dari rendahnya minat membaca saat pembelajaran fisika, sehingga siswa 

terbiasa bergantung pada apa yang diberikan oleh guru saja. 
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Salah satu kendala yang dialami oleh guru dalam menyampaikan materi 

dengan baik untuk meminimalisir miskonsepsi khususnya pada materi suhu 

dan kalor yaitu karena adanya pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 

2019). Santosa (2020) mengatakan bahwa meskipun  kebijakan PJJ 

(Pembelajaran Jarak Jauh) Kemendikbud tidak ideal, PJJ dianggap sebagai 

satu-satunya kebijakan yang memungkinkan proses pembelajaran tetap bisa 

dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Namun, proses pembelajaran 

sebelum adanya pandemi COVID-19 ini masih banyak yang menggunakan 

metode konvensional berupa ceramah sehingga siswa masih terbiasa dengan 

pembelajaran yang berpusat pada guru. Menurut Fojtík (2018), tidak ada 

evaluasi yang lebih baik untuk pembelajaran jarak jauh selain pembelajaran 

langsung atau tatap muka. Menurut Attri (2012), selama proses pembelajaran 

siswa menghadapi beberapa kendala dalam pembelajaran jarak jauh seperti 

biaya, motivasi, layanan, umpan balik, kekurangan pengalaman, dan 

kebiasaan. Pada kegiatan pembelajaran, guru pun masih cenderung 

mendominasi kegiatan pembelajaran (teacher centered) sehingga siswa 

kurang dituntut aktif dalam menemukan pengetahuan secara mandiri. Selain 

itu, hasil wawancara terhadap siswa di SMAN 1 Gunung Labuhan 

mengatakan bahwa kebanyakan proses pembelajaran jarak jauh di sekolah 

sering berupa pemberian tugas atau latihan soal saja tanpa penjelasan materi 

yang detail sehingga siswa kesulitan dalam memahami materi. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru akan sangat menyulitkan guru dan 

siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran secara jarak jauh karena 

siswa masih sangat bergantung pada gurunya untuk memahami suatu materi. 

Hal ini juga akan melemahkan penguasaan konsep siswa apabila 

penyampaian materi tidak efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Naingggolan (2014) menyatakan bahwa sejumlah faktor yang 

mempengaruhi lemahnya penguasaan konsep siswa yaitu pembelajaran sering 

berpusat pada guru. Kegiatan siswa hanya berkisar pada mengerjakan soal 

berdasarkan rumus yang ada dan contoh yang diberikan oleh guru tanpa 

mengetahui sumber rumus tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka 

pendidikan zaman sekarang sangatlah penting menerapkan metode 
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pembelajaran yang diusung dalam pembelajaran abad 21 (21th Century 

Learning). 

Pembelajaran abad 21 merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada 

siswa dengan metode-metode pendukungnya. Menurut Trinova (2013) proses 

belajar yang berpusat pada guru (teacher centered learning) dianggap sudah 

tidak memadai lagi, sehingga perlu adanya perubahan metode pembelajaran 

yang lebih berpusat pada siswa (student centered learning). Metode ini 

diharapkan mampu membuat siswa memiliki motivasi dalam diri sendiri 

untuk menentukan tujuan pembelajarannya dimana siswa mampu untuk 

menjadi aktif, mandiri, memiliki tanggungjawab, dan inisiatif untuk 

mengenali kebutuhan belajarnya, serta siswa mampu untuk menemukan 

sumber-sumber informasi tanpa tergantung pada orang lain khususnya guru.  

Berdasarkan kondisi pembelajaran seperti di atas, peneliti ingin menerapkan 

sebuah metode pembelajaran yang dapat menjadi solusi alternatif dari 

permasalahan yang terjadi. Metode pembelajaran yang akan diterapkan 

adalah flipped classroom yang merupakan metode pembelajaran kelas 

terbalik yang akan membuat siswa menemukan solusinya sendiri dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Basal (2015) flipped classroom 

merupakan sebuah metode pembelajaran dimana siswa mempelajari teori 

secara individu sebelum jam pelajaran sekolah dimulai dan ketika di dalam 

kelas belajar siswa akan menerapkan teori yang telah dipelajari sebelumnya 

melalui media pembelajaran. Melalui metode ini, siswa akan dituntut aktif 

untuk mendapatkan informasi secara mandiri sebagai bahan untuk 

dikembangkan melalui diskusi dengan teman-temannya saat berada di dalam 

kelas belajar.  

Menurut Johnson (2013) flipped classroom merupakan metode pembelajaran 

dengan cara meminimalkan pembelajaran langsung dari guru tapi 

memaksimalkan interaksi siswa dan guru. Metode ini memanfaatkan 

teknologi untuk mendukung materi pembelajaran tambahan bagi siswa yang 

dapat diakses secara online maupun offline kapanpun dan dimanapun, 

sedangkan waktu pembelajaran di kelas belajar digunakan siswa untuk 

berkolaborasi dengan rekan-rekan proyek, keterampilan praktik, dan 
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menerima umpan balik tentang kemajuan mereka. Dengan metode ini, guru 

dapat mengatasi keterbatasan tatap muka secara langsung karena waktu 

belajar yang terbatas dari sekolah akan dapat dilengkapi dengan waktu belajar 

di luar kelas belajar. 

Perubahan pendidikan mulai berkembang perlahan, namun perkembangan 

komputer dan teknologi jaringan selama beberapa dekade terakhir 

menawarkan metode pendidikan baru dan cara-cara yang unik untuk 

terhubung dengan siswa. Teknologi ini dapat menjadi sarana untuk 

menginformasikan, berkolaborasi, dan menilai proses pembelajaran (Crews & 

Butterfield, 2014). Proses pembelajaran secara online tentu akan 

membutuhkan suatu media teknologi yang mendukung dalam penyampaian 

informasi dan materi pembelajaran kepada siswa. Menurut Mayasari, dkk 

(2019), media merupakan alat/perantara yang digunakan untuk menyalurkan 

suatu objek dari satu pihak ke pihak yang lain. Salah satu media yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran pada masa pandemi adalah Learning 

Management System (LMS) berupa Google Classroom. 

Google Classroom adalah salah satu aplikasi ruang kelas belajar yang mudah 

diakses secara online dan terstruktur sehingga dapat mempermudah guru dan 

siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online. Menurut 

Pradana (2017), aplikasi Google Classroom sangatlah istimewa karena 

terdapat banyak fitur pembelajaran dan dapat terhubung dengan berbagai 

produk Google for Education lainnya. Produk yang terhubung pada Google 

Classroom tersebut diantaranya seperti Google Drive sebagai tempat 

penyimpanan file dan Google Calendar. sebagai pengingat jadwal ataupun 

tugas siswa. Dengan berbagai fitur yang ada pada Google Classroom ini, 

interaksi antara guru dengan siswa ketika proses belajar sedang berlangsung 

akan lebih mudah, sehingga guru akan tetap mendapat akses untuk memantau 

kegiatan belajar siswa tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penguasaan konsep siswa 

akan menjadi tolak ukur untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode 

flipped classroom berbantuan Google Classroom. Hal tersebut menjadi 

landasan bagi peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan judul 
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“Pengaruh Metode Flipped Classroom Berbantuan Google Classroom 

Terhadap Penguasaan Konsep Siswa Pada Materi Suhu dan Kalor”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

bagaimana pengaruh metode flipped classroom berbantuan Google 

Classroom terhadap penguasaan konsep fisika siswa pada materi suhu dan 

kalor?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh metode flipped classroom berbantuan Google 

Classroom terhadap penguasaan konsep siswa pada materi suhu dan kalor.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun beberapa manfaat yang didapat dengan adanya penelitian ini baik 

bagi guru maupun bagi siswa adalah metode yang diterapkan dalam 

penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi guru untuk memvariasikan 

proses pembelajaran dan dalam metode ini siswa akan diajak untuk 

meningkatkan kemampuan mencari ilmu pengetahuan secara mandiri serta 

aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi penelitian ini dan memberikan arah yang jelas maka ruang 

lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Metode pembelajaran yang digunakan adalah flipped classroom yaitu 

metode pembelajaran terbalik yang membantu siswa menguasai konsep 

materi secara mandiri. 
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1.5.2 Media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu LMS Google 

Classroom yang dapat diakses dengan mudah dan memiliki banyak fitur 

yang dapat membantu proses pembelajaran. 

1.5.3 Penguasaan konsep yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses 

kognitif untuk memperoleh pengetahuan yang meliputi kegiatan 

mengingat (C1), memahami/ mengerti (C2), menerapkan (C3), 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan menciptakan (C6) 

1.5.4 Materi yang disajikan dalam pembelajaran adalah materi fisika 

SMA/MA kelas XI semester ganjil kompetensi dasar 3.5 pada bab suhu 

dan kalor sesuai yang tercantum dalam silabus kurikulum 2013.  



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1. Kerangka Teoritis 

2.1.1. Flipped Classroom  

Flipped classroom (kelas terbalik) adalah metode pembelajaran yang 

mana proses pembelajarannya berbeda dengan keadaan pada umumnya. 

Pada metode ini, proses pembelajaran siswa dilakukan dengan 

mempelajari topik di rumah sebelum kelas dimulai, sedangkan kegiatan 

belajar mengajar di kelas dilakukan dalam bentuk penugasan, 

berdiskusi tentang materi, serta membahas masalah yang belum 

dipahami siswa. (Yulietri, Mulyoto, & Agung, 2015) 

Konsep metode flipped classroom mengacu pada metode pembelajaran 

campuran yang membagi mata pelajaran tersebut menjadi sesi 

pembelajaran mandiri dan sesi tatap muka dengan guru (Staker & Horn, 

2012). Tujuan pembelajaran menggunakan metode flipped classroom 

dengan perangkat pendukung yaitu agar siswa dapat memperoleh 

pengetahuan yang sama tanpa menimbulkan rasa bosan siswa yang 

memiliki kemampuan memahami belajar cepat dibandingkan siswa 

yang lain, serta untuk mengatasi permasalahan siswa yang kesulitan 

menyelesaikan pekerjaan rumah (Nyeneng, Suana, & Maulina, 2018). 

Flipped classroom dapat menyempurnakan proses pembelajaran. 

Prinsip dasar kegiatan pembelajaran dan metode pembelajaran yang 

biasanya menggunakan metode ceramah menjadi proses pembelajaran 

tanpa penjelasan guru. Pembelajaran ini dapat diganti dengan sumber 
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belajar lain dan penilaian siswa dapat menggunakan alat penilaian yang 

dirancang atau dipilih (misalnya video pembelajaran dan kuis) (Bishop 

& Verleger, 2013). Cara ini memungkinkan siswa dapat memanfaatkan 

sumber belajar secara mandiri, dengan demikian siswa memiliki tingkat 

kebebasan yang lebih tinggi dalam hal kecepatan belajar dan 

pemanfaatan waktu. Sebaliknya, pertemuan tatap muka yang diarahkan 

langsung oleh guru dapat digunakan untuk memberikan pengalaman 

belajar kepada siswa melalui interaksi dengan teman sekelas 

(meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan kolaboratif bagi siswa) 

sebagai umpan balik oleh guru (Johnson, 2013).  

Sebagai metode pembelajaran, Deakin Learning Futures Teaching 

Development Team dalam Wolff dan Chan (2016: 63-71) memaparkan 

beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan pembelajaran flipped classroom, antara lain: 

1. Perencanaan 

Implementasi kelas terbalik yang berhasil membutuhkan 

perencanaan yang rinci. Pada tahap perencanaan, guru harus terlebih 

dahulu mempertimbangkan persiapan siswa dan memutuskan apakah 

akan keluar dari kelas. Kedua, pilih topik yang sesuai dengan konten 

yang sesuai. Ketiga, guru harus merancang RPP sebanyak mungkin. 

Keempat, guru mendesain video / audio pembelajaran, dan terakhir 

guru harus memeriksa kesiapan dan kegunaan teknologi yang 

mendukung pembelajaran flipped classroom. 

2. Produksi 

Produksi dalam hal ini mengacu pada proses produksi media yang 

digunakan untuk menyediakan konten pembelajaran kepada siswa. 

Biasanya dalam bentuk video atau audio. Bergman dan Sams (2012: 

36-37) menyatakan bahwa jika guru belum mampu memproduksi 

media pembelajarannya sendiri, maka guru tersebut dapat 

mengadaptasi media yang diproduksi oleh guru lain dengan 

memperhatikan kualitas medianya.  
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3. Distribusi 

Pada tahap ini guru mendistribusikan media yang dikembangkan 

untuk digunakan siswa sebagai sumber belajar di rumah. Proses 

distribusi bisa dilakukan di kelas atau melalui media sosial.  

Hal yang paling penting dilakukan dari ekperimen penelitian ini adalah 

mempersiapkan psikologis siswa agar dapat menerima dan menerapkan 

metode pembelajaran ini dengan baik, agar mereka dapat merasa 

nyaman dan terbiasa dengan pembelajaran aktif untuk mengembangkan 

kemampuan mereka dalam menguasai materi. 

 

2.1.2. Google Classroom 

Pada saat pandemi seperti ini, proses pembelajaran tidak 

memungkinkan terlaksana dengan tatap muka secara langsung sehingga 

membutuhkan media teknologi yang dapat membantu keberlangsungan 

proses pembelajaran secara daring (dalam jaringan). Media teknologi 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring yaitu LMS 

yang terdiri dari beberapa jenis seperti Google Classroom, Schoology, 

Edmodo, dan Moodle.  

Sesuai kelangkapan fitur yang dibutuhkan untuk melaksanakan metode 

flipped classroom, maka LMS yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Google Classroom. Pemilihan LMS Google Classroom juga 

didasari oleh beberapa faktor yang dinyatakan oleh Permata dan Bhakti 

(2020), Google Classroom sudah efektif untuk pelaksanaan proses 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan Google Classroom sudah sesuai 

dengan harapan siswa, yaitu tampilan Google Classroom yang mudah 

dipahami, mudah digunakan, mudah dipelajari dan mudah diakses. 

Google Classroom adalah sebuah produk bagian dari Google for 

Education yang dikeluarkan pertama kali pada tanggal 12 Agustus 

2014. Keistimewaan dari produk yang satu ini yaitu memiliki banyak 

fasilitas didalamnya seperti memberi pengumuman atau tugas, 
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mengumpulkan tugas dan melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan 

tugas. Aplikasi ini menyediakan ruang diskusi sesama siswa dan ruang 

diskusi pribadi antar siswa dan guru. Pemberian tugas tanpa kertas 

mempermudah guru dalam mengoreksi dan tidak terlalu menghabiskan 

kertas yang akan digunakan untuk tes atau semacamnya.  

Menurut Sutrisna (2018) Google Classroom memiliki beberapa fitur 

utama yang dapat dimaksimalkan dalam pembelajaran yaitu sebagai 

berikut : 

1. Create Assignment  

Buat tugas adalah fungsi untuk memberikan tugas kepada siswa. 

Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, pengajar dapat 

memanfaatkan fitur ini dengan memberikan tugas membaca. Hasil 

tugas mereka harus dilaporkan secara tertulis dan dikirimkan 

kembali melalui Google Classroom. 

2. Create Question 

Membuat pertanyaan merupakan fungsi yang dapat digunakan untuk 

mengajukan pertanyaan kepada siswa. Keuntungan dari fungsi ini 

adalah dapat mempermudah dalam pembelajaran, karena upload 

jawaban harus memenuhi deadline yang telah ditentukan oleh guru. 

3. Create Material 

Membuat materi merupakan fungsi yang dapat digunakan guru untuk 

mengirimkan materi pembelajaran dalam berbagai format.  

4. Create Topic  

Membuat topik merupakan fitur yang dapat digunakan untuk 

membuat topik pembelajaran yang akan dibahas di kelas virtual atau 

melalui Google Classroom, sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif 

dalam pembahasan materi pembelajaran di kelas reguler maupun di 

Google Classroom.  

5. Reuse Post 

Guru biasa mengirim ulang postingan yang ada dapat menambahkan 

pertanyaan dan mengeditnya, atau membagikannya langsung dengan 

kelas untuk diselesaikan. 
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Fitur utama Google Classroom yang akan digunakan dalam penelitian 

ini yaitu create assignment, create material, dan create question. 

Metode flipped classroom yang akan dilaksanakan menggunakan 

bantuan Google Classroom dilaksanakan mulai dari tahap pembelajaran 

secara mandiri di rumah sebelum kelas belajar dimulai, fitur create 

assignment digunakan untuk memberi arahan dan tugas kepada siswa 

untuk mencari literatur dari berbagai sumber lain kemudian merangkum 

dan mengumpulkannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan. selain 

itu fitur create assignment dapat digunakan untuk pemberian pretest 

dan posttest kepada siswa.  

Penugasan dalam mencari literatur lain akan dibersamai dengan 

mengirimkan media pembelajaran yang dibuat oleh guru melalui fitur 

create material, media pembelajaran ini akan menjadi acuan bagi siswa 

dalam mencari literatur dari sumber lain. Kemudian fitur create 

question digunakan untuk membentuk kelompok diskusi yang 

dilaksanakan pada saat kelas belajar berlangsung. Melalui ketiga fitur 

tersebut, maka metode flipped classroom yang akan dilaksanakan 

secara full online learning dapat dilaksanakan menggunakan LMS 

Google Classroom. 

Menurut Sappaile, Asdar, dan Purnomo, (2020) manfaat dari 

penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran antara lain, 

1. Dapat disiapkan dengan mudah, 

2. Menghemat waktu dan kertas, 

3. Pengelolaan yang lebih baik dan mudah, 

4. Penyempurnaan komunikasi dan masukan, 

5. Terjangkau dan aman. 

 

2.1.3. Penguasaan Konsep 

Menurut Astuti (2017), penguasaan konsep adalah kemampuan siswa 

untuk menangkap, mempelajari, dan menguasai materi yang berkaitan 

dengan makna tertentu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-
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hari. Sedangkan menurut Fajrina, Handayanto, dan Hidayat (2016), 

penguasaan konsep adalah kemampuan siswa dalam ranah kognitif 

yang berkaitan dengan ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, 

dan kreasi. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penguasaan konsep merupakan pemahaman atau kemampuan siswa 

untuk memanfaatkan pengetahuannya dalam memahami serta 

menguasai materi yang telah dipelajarinya dalam jangka waktu yang 

lama.  

Menurut Arisanti, Sopandi, dan Widodo (2016), cara yang digunakan 

untuk mengukur tingkat penguasaan konsep siswa yaitu dengan 

penerapan taksonomi Bloom dalam Anderson dan Krathwohl (2010). 

Pada taksonomi bloom versi Anderson dan Krathwohl yang telah 

direvisi terdapat perubahan urutan kategori-kategori dalam taksonomi 

Bloom yang didasari oleh kerangka berpikir revisi yaitu hierarki dalam 

pengertian bahwa enam kategori pokok pada dimensi proses kognitif 

disusun secara berurutan dari tingkat kompleksitas yang rendah ke 

tinggi. 

 

Gambar 1. Perubahan dari Kerangka Pikir Asli ke Revisi. 

(Anderson & Krathwol, 2010: 403) 

Gambar diatas menjelaskan bahwa penguasaan kategori yang lebih 

kompleks dalam skema aslinya mensyaratkan penguasaan semua 

kategori dibawahnya yang kurang kompleks (Anderson & Krathwohl, 

2010: 401). Sehingga taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah 

diresvisi Anderson dan Kratwohl (2010: 66-88) yakni: mengingat 
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(remember), memahami/ mengerti (understand), menerapkan (apply), 

menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan 

(create) dapat disajikan pada Tabel 1  

Tabel 1. Taksonomi Bloom Anderson dan Krathwohl 

Tingkatan Berpikir Tingkat Tinggi 

Komunikasi 

(communication 

spectrum) 

Menciptakan 

(Creating) 

Menggeneralisasikan (generating), 

merancang (designing), memproduksi 

(producing), merencanakan kembali 

(devising) 

Negosiasi 

(negotiating), 

memoderatori 

(moderating), 

kolaborasi 

(collaborating) 

Mengevaluasi 

(Evaluating) 

Mengecek (checking), mengkritisi 

(critiquing), hipotesa (hypothesising), 

eksperimen (experimenting) 

Bertemu dengan 

jaringan/mendiskusikan 

(net meeting), 

berkomentar 

(commenting), berdebat 

(debating) 

Menganalisis 

(Analyzing) 

Memberi atribut (attributeing), 

mengorganisasikan (organizing), 

mengintegrasikan (integrating), 

mensahihkan (validating) 

Menanyakan 

(Questioning), 

meninjau ulang 

(reviewing) 

Menerapkan 

(Applying) 

Menjalankan prosedur (executing), 

mengimplementasikan (implementing), 

menyebarkan (sharing), 

Posting, blogging, 

menjawab (replying) 

Memahami/ 

mengerti 

(Understandin

g) 

Mengklasifikasikan (classification), 

membandingkan (comparing), 

menginterpretasikan (interpreting), 

berpendapat (inferring)  

Bercakap (chatting), 

menyumbang 

(contributing), 

networking, 

Mengingat 

(Remembering

) 

Mengenali (recognition), memanggil 

kembali (recalling), mendeskripsikan 

(describing), mengidentifikasi 

(identifying)  

Menulis teks (texting), 

mengirim pesan singkat 

(instant messaging), 

berbicara (twittering) 

 Berpikir Tingkat Rendah  

(Gunawan & Palupi. 2016) 

Penguasaan konsep merupakan salah satu tujuan inti dalam suatu 

pembelajaran, sehingga salah satu upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut, salah satu yang dapat dilakukan oleh guru yaitu memilih 

metode pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan penguasaan 

konsep siswa. Sebagai tindak lanjut hal tersebut diperlukan suatu 

penelitian untuk mengetahui metode yang mampu meningkatkan 

penguasaan konsep siswa. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

penguasaan konsep siswa sesuai dengan taksonomi bloom ranah 

kognitif yaitu C1 sampai C6.  
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2.2. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya : 

Tabel 2. Penelitian yang relevan 

No Nama  Judul Hasil Penelitian 

1 Sappaile, B. I., 

Asdar, dan 

Purnomo, M. P 

Pengaruh Penggunaan 

Metode Flipped 

Classroom Berbantuan 

Google Classroom 

terhadap Hasil Belajar 

Matematika (Penelitian 

Eksperimen Semu pada 

Siswa SMA Negeri 

Kelas X di Kota 

Makassar) 

Pada penelitian ini menyatakan bahwa 

hasil analisis statistika deskriptif  

menunjukkan rata-rata hasil belajar 

siswa dengan metode pembelajaran 

online lebih tinggi daripada metode 

pembelajaran konvensional. 

Selanjutnya, hasil dari analisis 

statistika inferensial menunjukkan 

bahwa hasil belajar matematika yang 

dicapai pada penggunaan metode 

pembelajaran flipped classroom 

berbantuan Google Classroom lebih 

baik (berpengaruh positif) daripada 

hasil belajar yang dicapai pada 

penggunaan metode pembelajaran 

konvensional. 

2 Pinontoan, K. 

F., dan Walean, 

M. 

Pengaruh Flipped 

Classroom 

Menggunakan Google 

Classroom Berbahan 

Ajar Video Tutorial pada 

Mata Kuliah Kalkulus 

Penelitian ini menerapkan flipped 

classroom (FC) dan Google 

Classroom (GC) yang digunakan 

untuk menyelidiki pengaruhnya 

terhadap hasil belajar dan motivasi 

mahasiswa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terdapat pengaruh 

positif pada penerapan FC-GC 

berbahan ajar video tutorial pada mata 

kuliah kalkulus yang ditunjukkan 

dengan peningkatan pada rata-rata 

skor hasil belajar dan peningkatan 

pada skor motivasi mahasiswa. 

3 Kurniawati, M., 

Santanapurba, 

H., dan 

Kusumawati, E.  

Penerapan Blended 

Learning Menggunakan 

Metode Flipped 

Classroom Berbantuan 

Google Classroom 

dalam Pembelajaran 

Matematika SMP 

Penelitian ini ditujukan untuk 

mendeskripsikan proses pembelajaran 

blended learning untuk menilai hasil 

belajar siswa dan mengetahui 

perbedaan hasil belajar siswa laki-laki 

dengan perempuan, serta menilai 

tanggapan siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan proses pembelajaran 

berada pada kategori sangat baik, hasil 

belajar siswa berada pada kategori 

cukup, terdapat perbedaan hasil belajar 

antara siswa laki-laki dengan 

perempuan, dan tanggapan siswa 

berada pada kategori sangat tinggi. 
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No Nama Judul Hasil Penelitian 

4 Farman, F., dan 

Chairuddin, C. 

Pembelajaran Flipped 

Classroom Berbantuan 

Edmodo untuk 

Meningkatkan Minat dan 

Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Pythagoras 

Pada penelitian ini menyatakan 

pembelajaran dengan menggunakan 

flipped classroom berbantuan edmodo 

telah memberikan peningkatan hasil 

belajar dan minat belajar siswa SMP 

TQ Muadz bin Jabal kendari pada 

materi pythagoras. Hal ini ditandai 

dengan tingkat ketuntasan hasil belajar 

siswa yang mencapai 77% dan minat 

belajar siswa berada pada kategori 

tinggi. Hasil positif ini dipengaruhi 

oleh tingkat keterlibatan siswa yang 

begitu baik dalam melaksanakan 

langkah-langkah pembelajaran flipped  

classroom berbantuan edmodo 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti pada 

Tabel 2, maka kebaruan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh 

penerapan metode flipped classroom berbantuan media Google Classroom 

terhadap penguasaan konsep siswa pada materi suhu dan kalor serta 

penerapannya yang mengunakan full online learning. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh metode flipped 

classroom berbantuan Google Classroom terhadap penguasaan konsep siswa 

pada materi suhu dan kalor. Memahami konsep sangat penting untuk 

keberhasilan belajar. Belajar fisika tidak hanya tentang menghafal rumus, 

tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang konsep penerapan ilmu 

fisika. Penguasaan konsep ini akan menjadi landasan bagi siswa dalam 

memecahkan masalah fisika dan mengaplikasikan fisika dalam kehidupan 

sehari-harinya.  

Untuk menunjukkan penguasaan konsep siswa benar-benar dipengaruhi oleh 

metode flipped classroom berbantuan Google Classroom, maka kelas 

eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan metode flipped classroom 

berbantuan Google Classroom pada materi suhu dan kalor, sedangkan kelas 

kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan metode pembelajaran 
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Kelas Kontrol

Pretest

Pembelajaran e-learning
berbantuan Google 

Classroom menggunakan 
metode konvensional

Posttest

N-gain kelas kontrol

Kelas Eksperimen

Pretest

Pembelajaran e-learning
berbantuan Google 

Classroom menggunakan 
metode flipped classroom 

Posttest

N-gain kelas Eksperimen

Perbedaan N-gain 

konvensional secara E-learning pada materi yang sama. Sehingga jika ada 

perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa antara dua kelas tersebut, 

perbedaan itu benar-benar pengaruh dari penerapan metode flipped classroom 

berbantuan Google Classroom.  

Pembelajaran fisika dengan metode flipped classroom akan melatih siswa 

untuk menemukan konsep sendiri melalui materi yang disampaikan oleh guru 

dan literatur dari berbagai sumber lain, dimana siswa akan diberi kesempatan 

untuk mempelajari materi secara mandiri dengan menyesuaikan kecepatan 

serta kemampuan belajarnya sendiri. Setelah itu, siswa akan diberi 

kesempatan untuk bertukar pengetahuan dengan teman sebayanya melalui 

tahap diskusi kelompok di dalam kelas belajar pada forum Google 

Classroom.  

Tahap awal dalam penelitian ini adalah memberikan pretest untuk mengukur 

kemampuan awal siswa dan dilanjutkan dengan pemberian treatment pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah itu kedua kelas akan diberikan 

posttest pada akhir kegiatan untuk mengukur kemampuan akhir siswa. 

Kemudian membandingkan nilai N-gain pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sehingga dapat menunjukkan pengaruh metode flipped classroom  

berbantuan Google Classroom terhadap penguasaan konsep siswa pada 

materi suhu dan kalor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran. 
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2.4. Anggapan Dasar 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, anggapan dasar dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

2.4.1. Kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki kemampuan awal yang 

sama. 

2.4.2. Kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan kurikulum yang 

sama. 

2.4.3. Rata-rata awal hasil belajar dari kelas kontrol dan kelas eksperimen 

relatif sama. 

2.4.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan konsep siswa selain 

variabel yang diteliti dianggap tidak berpengaruh dan tidak 

diperhitungkan. 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu “penggunaan metode flipped classroom berbantuan 

Google Classroom berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa pada 

materi suhu dan kalor”. 



 

 
 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun pelajaran 2021/2022 pada semester ganjil 

di SMAN 1 Gunung Labuhan. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIPA di SMAN 1 

Gunung Labuhan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 yang 

berjumlah empat kelas. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara 

memilih dua kelas berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar dan ujian masing-

masing kelas pada pembelajaran sebelumya. Dari keempat kelas tersebut 

terpilih dua kelas untuk dijadikan sampel penelitian yaitu kelas XI MIPA 1 

dan kelas XI MIPA 2.  

 

3.3. Variabel Penelitian 

Terdapat tiga bentuk variabel pada penelitian ini, yaitu variabel bebas, 

variabel terikat dan variabel moderator. Variabel bebas pada penelitian ini 

adalah flipped classroom, variabel terikatnya adalah penguasaan konsep 

siswa, dan untuk memperkuat hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat, maka digunakan variabel moderator yaitu Google Classroom. 
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3.4. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Quasi Eksperimental 

dengan desain penelitian Pretest-Posttest Control Group Design, yaitu satu 

kelompok subjek diberi perlakuan tertentu (kelas eskperimen), sementara satu 

kelompok lain dijadikan sebagai kelompok kelas kontrol. Secara umum 

desain penelitian yang akan digunakan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Desain Eksperimen Pretest-Posttest Control Group 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X1 O3 

Kontrol O2 X2 O4 

 

Keterangan: 

O1 : Tes pemahaman awal (pretest) kelas eksperimen 

O2 : Tes pemahaman awal (pretest) kelas kontrol 

O3 : Tes pemahaman akhir (posttest) kelas eksperimen 

O4 : Tes pemahaman akhir (posttest) kelas kontrol 

X1 : Pembelajaran menggunakan metode flipped classroom berbantuan 

Google Classroom  

X2 : Pembelajaran menggunakan metode konvensional berbantuan Google 

Classroom 

(Arikunto, 2012: 80) 

 

Desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara 

purposive sampling. Kelas eksperimen yaitu kelas XI MIPA 1 diberi 

perlakuan (X1) dan kelas kontrol yaitu XI MIPA 2 diberi perlakuan (X2). 

Dalam penelitian di lapangan, pengaruh dari perlakuan dianalisis 

menggunakan uji beda dengan analisis statistik. Jika terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka perlakuan yang 

diberikan berpengaruh secara signifikan.  
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Tabel 4. Treatment Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest Pretest 

Treatment 

• Sesi pertama, siswa diberikan 

materi dalam bentuk link video 

melalui Google Classroom. 

• Sesi kedua, siswa diberi tugas 

ataupun berdiskusi dalam 

kelompok melalui Google 

Classroom untuk memecahkan 

suatu masalah. 

• Sesi ketiga, guru dan siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan siswa 

mengerjakan latihan soal untuk 

memperkuat penguasaan konsep 

siswa dalam memecahkan suatu 

masalah melalui Google 

Classroom 

Treatment 

• Siswa diberikan penjelasan 

materi suhu dan kalor 

dengan metode 

konvensional dalam bentuk 

e-learning 

• Guru memberikan umpan 

balik kepada siswa untuk 

memperkuat penguasaan 

konsep siswa. 

Posttest Posttest 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian yaitu: 

3.5.1. Observasi Penelitian Pendahuluan 

3.5.1.1. Meminta izin kepada kepala sekolah SMAN 1 Gunung 

Labuhan. 

3.5.1.2. Melakukan wawancara dengan guru mitra untuk mengetahui 

keadaan awal siswa kelas XI MIPA di SMAN 1 Gunung 

Labuhan. 

3.5.1.3. Menanyakan kepada guru mitra kelas mana yang setara dalam 

bidang akademik.  

3.5.2. Pelaksanaan Penelitian 

3.5.2.1. Tahap persiapan yang terdiri dari pembuatan perangkat 

pembelajaran 
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3.5.2.2. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas: 

a Memberikan instrumen tes awal (pretest) dikedua kelas 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa melalui Google 

Classroom. 

b Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen 

dengan menerapkan pembelajaran flipped classroom 

melalui Google Classroom dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas kontrol dengan menerapkan 

pembelajaran konvensional secara e-learning. 

c Melaksanakan tes akhir (Posttest) untuk melihat tingkat 

perubahan yang dihasilkan oleh kelas eksperimen dan 

kelas kontrol melalui Google Classroom. 

3.5.3. Akhir 

3.5.3.1. Menganalisis data yang diperoleh. 

3.5.3.2. Membuat kesimpulan penelitian. 

 

3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

3.6.1. Silabus  

Silabus mata pelajaran Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah 

(SMA/MA). 

3.6.2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

RPP adalah suatu rencana pembelajaran tatap muka yang digunakan 

untuk mengukur nilai dan sikap siswa dalam satu pertemuan atau lebih 

3.6.3. Instrumen Tes Penguasaan Konsep 

Instrumen tes penguasaan konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah soal uraian yang digunakan saat pretest dan posttest untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan penguasaan konsep siswa.  

3.6.4. Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian dari hasil pretest dan posttest yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu penilaian konseptual yang dapat diartikan 
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sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tahapan C1 

hingga C6. Penskoran yang digunakan menggunakan persamaan 

sebagai berikut, 

Nilai =  
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑜𝑎𝑙
 × 100 

 

3.7. Analisis Instrumen Penelitian 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen diuji validitas dan uji 

reliabilitasnya terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan program SPSS 

21.0  

 

3.7.1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur valid 

tidaknya suatu instrumen penelitian. Pada penelitian ini uji validitas 

dilakukan dengan uji korelasi produk momen (Arikunto, 2012 : 108) 

yaitu melalui nilai koefisien relasi skor butir pertanyaan dengan skor 

total butir pertanyaan.  

Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total 

(correlated item – total correlation) lebih dari 0,36, maka instrumen 

tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi antar butir 

dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan 

tidak valid. Jika rhitung>rtabel dengan α = 0,05 maka koefisien korelasi 

tersebut signifikan. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Patokan Hasil Perhitungan Korelasi 

 

Angka Korelasi Makna 

<0,20 Hubungan dianggap tidak ada 

0,20-0,39 Hubungan ada tetapi rendah 

0,40-0,59 Hubungan cukup 

0,60-0,79 Hubungan tinggi 

0,80-1,00 Hubungan sangat tinggi 

(Arikunto, 2012: 108) 
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3.7.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk melihat keajegan 

instrumen penelitian. Pada penelitian ini dilakukan dengan uji Alpha 

Cronbach’s (Arikunto, 2010 : 238). Instrumen dinyatakan reliabel jika 

mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran kemantapan 

alpha yang diinterprestasikan dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Interpretasi Ukuran Kemampuan Nilai Alpha Cronbach’s 

Nilai Alpha Cronbach’s Kategori 

<0,20 Sangat Rendah 

0,20-0,39 Rendah 

0,40-0,59 Cukup 

0,60-0,79 Tinggi 

0,80-1,00 Sangat Tinggi 

(Arikunto, 2010: 238-239) 

Setelah instrumen valid dan reliabel, kemudian instrumen akan 

diujikan kepada sampel penelitian. Skor total setiap siswa diperoleh 

dengan menjumlahkan skor setiap nomor soal.  

 

3.8. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data 

kemampuan penguasaan konsep siswa yang dilakukan dengan tes tertulis. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan 

memberikan pretest sebelum pembelajaran dan posttest kepada seluruh siswa 

setelah pembelajaran, kemudian dilakukan penilaian. Data posttest ini 

dimaksudkan untuk melihat perbedaan penguasaan konsep pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah pembelajaran. 
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3.9. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.9.1. Teknik Analisis Data 

Data yang didapatkan pada penelitian ini merupakan data kemampuan 

penguasaan konsep yang ditunjukan pada proses pembelajaran. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan (1) uji 

normalitas, (2) uji homogenitas dan (3) uji N-gain, dengan bantuan 

aplikasi SPSS 21.0.  

3.9.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui sampel penelitian terdistribusi normal atau tidak. 

Pada penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov 

Smirnov Z (KS-Z ) (Arikunto, 2012: 149). Data dinyatakan 

terdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.  

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah:  

H0 : Populasi berasal dari data berdistribusi normal 

H1: Populasi berasal dari data berdistribusi tidak normal 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi: 

a. Jika nilai Sig. atau signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

b. Jika nilai Sig. atau signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

3.9.1.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui varian sampel penelitian adalah sama atau 

berbeda. Pada penelitian dilakukan dengan uji one way anova 

(Arikunto, 2012: 153). Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih 

kelompok data adalah sama. Adapun hipotesis yang akan 

diuji yaitu :  

H0 : Varian dari dua kelompok data adalah sama 

H1 : Varian dari dua kelompok data adalah tidak sama 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi: 

a. Jika nilai Sig. atau signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 
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b. Jika nilai Sig. atau signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

3.9.1.3. Uji N-gain 

Uji N-gain digunakan untuk menganalisis data kuantitatif 

hasil pretest dan posttest yang menunjukkan penguasaan 

konsep siswa. Uji N-gain untuk membandingkan gain 

ternormalisasi antara pretest dengan posttest, sehingga 

diperoleh an mengenai peningkatan penguasaaan konsep 

siswa. Untuk menguji N-gain dengan menggunakan nilai 

pretest dan posttest siswa, maka digunakan rumus N-gain 

Meltzer (2002) sebagai berikut: 

𝑔 =
𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑠𝑝𝑟𝑒

𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑠𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan : 

g  : N-gain 

spost : Skor posttest 

spre  : Skor pretest 

smaks  : Skor maksimum 

Kriteria interpretasi N-gain yang dikemukakan oleh Meltzer 

sebagai berikut: 

Tinggi  : 0,7 ≤ N-gain ≤ 1 

Sedang  : 0,3 ≤ N-gain < 0,7 

Rendah  : N-gain < 0,3 

 

3.9.2. Uji Hipotesis 

3.9.2.1. Pengujian hipotesis pada data dari sampel yang berdistribusi 

normal akan dianalisis menggunakan uji Independent Sample 

T-Test. Uji Independent Sample T-Test digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata penguasaan 

konsepantara kelas eksperimen dan kontrol yang tidak 

berhubungan secara signifikan. Apabila terdapat perbedaan 
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maka akan diuji sehingga diketahui rata-rata mana yang lebih 

tinggi. Adapun hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:  

H0 : Tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata N-gain 

penguasaan konsep siswa antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setelah menggunakan metode flipped 

classroom berbantuan Google Classroom pada materi 

suhu dan kalor. 

 H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata N-gain 

penguasaan konsep siswa antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setelah menggunakan metode flipped 

classroom berbantuan Google Classroom pada materi 

suhu dan kalor. 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai sig. atau 

signifikansi: 

a. Jika nilai sig. atau signifikansi ≥ 0,05 maka H0 diterima. 

b. Jika nilai sig. atau signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak. 

(Sugiyono, 2010: 181) 

3.9.2.2. Pengujian hipotesis untuk melihat besarnya pengaruh suatu 

variabel atau perlakuan pada variabel lain dalam penelitian 

ini menggunakan uji effect size. Ukuran besar pengaruh 

penggunaan metode flipped classroom berbantuan Google 

Classroom terhadap penguasaan konsep siswa pada 

penelitian ini dilakukan melalui pengukuran effect size 

menggunakan kalkulator cohen’s d dan perhitungan effect 

size menggunakan rumus Cohen’s sebagai berikut:  

𝑑 =
|𝑀𝑎 − 𝑀𝑏|

√
𝜎𝑎2 − 𝜎𝑏2

2

 

Keterangan : 

d  = Nilai effect size 

Ma = Mean kelas eksperimen 

Mb = Mean kelas kontrol 
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σa2 = Standar deviasi kelas eksperimen 

σb2 = Standar deviasi kelas kontrol 

Hasil perhitungan nilai d kemudian diinterpretasikan 

berdasarkan kriteria Cohen yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Kriteria Effect Size 

Effect Size Interpretasi 

0,8 < d < 2,0 Besar 

0,5 < d < 0,8 Sedang 

0,2 < d < 0,5 Kecil 

(Cohen, 1994: 8-44)  



 
 

 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode flipped classroom berbantuan Google Classroom 

berpengaruh signifikan terhadap penguasaan konsep siswa pada materi suhu 

dan kalor dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dengan skor rata-rata N-

gain sebesar 0,50 serta nilai effect size dengan menggunakan calculator 

cohen’s d sebesar 1,3 dengan kategori besar. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menyarankan untuk menjadikan metode flipped classroom berbantuan 

Google Classroom sebagai salah satu alternatif dalam proses pembelajaran 

terutama pada situasi seperti ini yang sangat membutuhkan pembelajaran 

yang dapat meminimalisir waktu tatap muka secara langsung. 
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