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ABSTRAK  

 

 

PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) 

TERINTEGRASI STEM DENGAN FLIPPED CLASSROOM 

 UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR  

SISTEM SISWA PADA TOPIK PERUBAHAN IKLIM 

 

Oleh 

 

ALYANA ATINA 

 

 

Tujuan penelitian untuk  mendeskripsikan penerapan Project Based Learning  

(PjBL) STEM berbasis Flipped Classroom pada topik Perubahan Iklim untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir sistem siswa. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen berupa non-equivalent 

control group design dengan melibatkan 72 siswa kelas XI SMA. Kelas 

eksperimen menggunakan model PjBL terintegrasi STEM dengan flipped 

classroom dan pada kelas kontrol menggunakan Inquiry based learning 

terintegrasi STEM dengan flipped classroom . Instrumen penelitian yang 

digunakan berupa tes kemampuan berpikir sistem berbasis konten perubahan 

iklim (Climate Change). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir sistem siswa di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Hasil uji ANCOVA menunjukkan bahwa pembelajaran topic perubahan 

iklim dengan menggunakan model PjBL STEM berbantuan Flipped Classroom  

memiliki dampak yang signifikan dalam menumbuhkan kemampuan berpikir 

sistem siswa yang di tunjukkan dengan nilai effect size ŋ2 = 0,969  dengan 

kategori sangat tinggi. Melalui model pembelajaran PjBL STEM berbantuan 

Flipped Classroom  yang diterapkan pada materi perubahan iklim peserta didik 

menunjukkan performa yang baik dalam membentuk kreatifitas, meningkatkan 

penguasaan materi, dan menggiring peserta didik untuk lebih menyadari 

pentingnya menjaga lingkungan.  

 

Kata kunci: PjBL, Pendekatan STEM, Perubahan Iklim, Kemampuan Berpikir 

Sistem, Flipped Classroom 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan dituntut mampu mempersiapkan siswa untuk bisa berkembang  

dengan berbagai kemampuan dan keterampilan,terutama keterampilan 

berpikir sistem tingkat tinggi yaitu keterampilan berpikir kreatif (creative 

thinking), berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and 

problem solving), berkomunikasi (communication), dan berkolaborasi 

(collaboration) agar dapat bersaing secara global (Syahputra 2018; Toheri, 

Winarso, & Haqq 2019). Menurut  Meilinda et al (2018) kemampuan berpikir 

sistem (system thinking)  merupakan kemampuan peserta didik untuk berpikir 

tentang karakter sistem dari suatu fenomena . Menurut Assaraf & Orion 

(2010) System Skills dapat di terapkan di luar kelas maupun di dalam kelas.  

Sehingga, adanya berpikir sistem yang harus di kuasai oleh peserta didik 

dengan indikatornya digolongkan sebagai bagian dari higher order thingking 

skilss (HOTS) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

 

Topik pembelajaran fisika banyak yang berkaitan dengan sistem contohnya 

sistem energi, sistem tata surya dan yang terkait dengan sistem lingkungan 

dan dampaknya (Einstein 1936). Hal ini, diperlukannya berpikir sistem yang 

harus di kuasai oleh peserta didik  dan pada pembelajaran fisika peserta didik 

diharapkan dapat memecahkan masalah, dan menguasai konsep yang dapat 

menyelesaikan permasalahan nyata yang ada pada kehidupan sehari-hari, 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sering dijumpai saat ini yaitu 

salah satunya masalah Perubahan Iklim (climate change) (Roychoudhury et 



2 

 

 

 

al. 2017). Perubahan Iklim (climate change)  adalah suatu peristiwa bencana 

alam yang terjadi di bumi akibat adanya naik suhu bumi secara menyeluruh. 

Berbagai dampak perubahan iklim dapat di jumpai penerapannya seperti 

mencairnya es di kutub. Saat terjadi perubahan iklim tersebut, suhu di bumi 

terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi 

ekstrem dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa 

dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup 

manusia yang terus berkembang dan berubah berdampak pada sistem 

kehidupan (Hood, 2007). 

 

Berdasarkan wawancara beberapa guru dan siswa SMA N 2 Bandar Lampung  

dalam keadaan pandemic Covid-19 ini pelajaran fisika dianggap kurang 

mudah dipahami dan pembelajaran yang membosankan bagi peserta didik, 

dikarenakan pembelajaran yang dilakukan secara daring sehingga kurang 

menarik bagi peserta didik. Disebabkan, pembelajaran yang belum 

menampilkan kemampuan berpikir sistem pada peserta didik. Hal ini 

dikarenakan guru masih berperan penting dalam pembelajaran dan guru 

belum memunculkan penggunaan atau memanfaatkan alat teknologi yang 

mampu membuat peserta didik mengembangkan kemampuannya. 

Seharusnya, seorang pendidik harus dapat memberikan suatu pembelajaran 

yang menarik dengan cara memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada pada 

saat ini contohnya pembelajaran menggunakan Flipped Classroom. Secara 

umum, Flipped Classroom merupakan pembalikkan pengajaran di kelas 

dengan tampilan yang lebih menarik sehingga dapat menarik minat pembaca 

siswa. Maknanya siswa harus membaca atau belajar di rumah, sehingga guru 

hanya memberikan penguatan terkait penjelasan materi di kelas Ismiati et al 

(2020). Hal ini, dapat membuat siswa memiliki pemikiran yang  berkembang 

dengan mencari dan membaca materi pembelajaran yang belum mereka 

kuasai.  

Penggunaan salah satu model pembelajaran berpotensi membuat siswa 

memiliki kemampuan berpikir sistem adalah penggunakan model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) . Project Based Learning 
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(PjBL)  adalah salah satu model dalam pembelajaran sains. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Nuraeni et al (2020) menunjukkan hasil bahwa 

95% siswa lebih tertarik mempelajari sains, jika materinya dikaitkan dengan 

masalah sehari-hari atau dengan kehidupan nyata. Model ini merupakan salah 

satu pengembangan teori belajar konstruktivisme yang mengemukakan bahwa 

manusia sebagai manusia pembelajar harus membangun pengetahuannya 

sendiri.  

Pelaksanaan model Project Based Learning (PjBL) STEM  dengan Flipped 

Classroom  dalam pembelajaran dapat dilakukan bersamaan karena memiliki 

sintak model yang dapat digabungkan satu sama lain sehingga menghasilkan 

suatu model pembelajaran baru yang inovatif yang dapat menunjang 

pembelajaran menjadi lebih aktif dan efektif (Herlina & Suyatna 2020; 

Ramadita, Abdurrahman & Suyatna 2021). Selain itu Selain itu penerapan 

model Project Based Learning (PjBL) dengan Flipped Classroom juga dapat 

berperan untuk meningkatkan system skills peserta didik . System Skills dapat 

di terapkan di luar kelas maupun di dalam kelas. Project Based Learning 

(PjBL) mengatasi kelemahan yakni waktu yang dibutuhkan  dari penerapan 

model Project Based Leaning.   

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al (2019) bahwa 

mengimplementasikan model pembelajaran Flippead Classroom 

dikombinasikan dengan Project Based Learning (PjBL) sangat membantu 

guru untuk membantu siswa menjadi lebih aktif.  Model Project Based 

Learning (PjBL)  dengan Flipped Classroom  mendorong siswa untuk 

bertanggung jawab akan pembelajarannya  secara mandiri dan kelompok, dan 

diharapkan siswa mampu menemukan makna  dalam pelajaran sehingga 

mereka belajar dan ingat apa yang mereka pelajari.  Siswa diharapkan juga 

mempunyai kesempatan untuk aktif secara berkelompok ataupun individu 

dalam  memecahkan masalah yang dihadapi, membuat Project, kemudian 

mencoba untuk menyimpulkan sendiri secara logis sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mendesain atau merancang proyek.   
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Berdasarkan hal tersebut pembelajaran melalui metode Project Based 

Learning  (PjBL) STEM  peserta didik tidak hanya sekedar mengetahui dan 

menghafal konsep saja. Siswa aktif terlibat dalam pembelajaran sehingga 

siswa dapat mengerti dan memahami konsep-konsep sains dan kaitanya 

dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya pada pelajaran fisika yang 

konsepnya banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.   

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, metode pembelajaran 

Project Based Learning  (PjBL) STEM dengan Flipped Classroom menjadi 

salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta 

didik pada topik Perubahan Iklim. Sehingga dilakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan Model Project Based Learning (PjBL) STEM  dengan 

Flipped Classrom untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Sistem Siswa 

Pada Topik Perubahan Iklim”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yang menunjukkan bahwa 

model pembelajaran Project Based Learning (PjBL)  STEM masih perlu 

didesain secara lebih  inovatif dan menantang terutama dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir sistem siswa pada topik perubahan iklim. 

Dengan demikian,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penerapan Project Based Learning (PjBL)  STEM dengan Flipped 

Classroom pada topik Perubahan Iklim terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir sistem siswa. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Mendeskripsikan pengaruh Project Based Learning  (PjBL) STEM  

Flipped Classroom pada topik Perubahan Iklim terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir sistem siswa. 

2. Meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada topik perubahan iklim 

dengan menerapakan Project Based Learning  (PjBL) STEM  Flipped 

Classroom. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini khususnya  berguna untuk pendidik sebagai masukan dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas menggunakan Project Based Learning 

(PjBL) STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir sistem siswa. 

2. Penelitian ini dapat digunakan peserta didik untuk melatih meningkatkan 

kemampuan berpikir sistem dengan Flipped Classroom Project Based 

Learning  (PjBL)  STEM, dan dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.  

1. Penelitian eksperimen ini menggunakan model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) STEM menurut Laboy rush (2010). 

2. Penelitian ini menggunakan pendekatan STEM terpadu (terintegrasi).  

3. Penelitian ini berorientasi pada kemampun berpikir sistem (system 

thinking skilss) menurut Meilinda et al  (2018) . 

4. Pembelajarannya berbasis Flipped Clasroom yang menggabungkan 

pembelajaran tatap muka (face to face) dengan online yang 

pembelajaranya telah dilaksanakan secara offline 30% dan online 70% 

berdasarkan keadaan pandemi sekarang ini. 

5. Materi yang disajikan pada penelitian ini adalah materi perubahan iklim  

kelas XI semester 2 kurikulum 2013 di Kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 

SMA N 2 Bandar Lampung. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kerangka Teoretis 

2.1.1. Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematic) 

Pembelajaran STEM membuat peserta didik berpengalaman dalam 

memecahkan masalah karena peserta didik diberi kebebasan untuk 

merancang. Peserta didik lebih mudah mengingat dan menguasai 

teknologi. Menurut Astuti et al (2019) jika peserta didik terbiasa 

mengintegrasikan masalah dengan STEM dapat membantu peserta didik 

berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Selain itu, melalui pendekatan 

STEM, proses pembelajaran dapat dirancang untuk menghadirkan suasana 

belajar yang mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi, kreativitas, dan 

inovasi baru (Khaira 2018). Pernyataan tersebut dipertegas oleh Tristia et 

al (2021) yang menyatakan bahwa pendekatan STEM berpotensi 

menjadikan peserta didik terdorong untuk berperan dalam pemecahan 

masalah, inventor, inovator, serta memiliki kesadaran tentang manfaat 

teknologi, dan mampu berpikir logis. 

 

Pembelajaran STEM diterapkan dengan baik dan didesain dalam 

pembelajaran yang tepat, siswa lebih mampu memecahkan masalah dunia 

nyata (Mu’minah & Aripin 2019). Siswa diarahkan untuk mengenal proses 

rekayasa dan desain, yang dimulai dengan mengidentifikasi dan 

mendefinisikan masalah, melakukan penyelidikan, kemudian mereka 

mengembangkan sejumlah solusi untuk mendapatkan ide dalam 

mendesain prototipenya. Selanjutnya, siswa dilibatkan dalam pengujian 

prototipe, mengevaluasi desain, dan mendesain ulang untuk melakukan 
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perbaikan prototipenya. Fase ini akan menuntun siswa untuk 

menumbuhkan keterampilan sosial, kolaboratif, kerja tim, dan 

kepemimpinan. Selain itu, siswa juga dapat melakukan aktifitas berpikir 

dan berkreasi melalui proses investigasi secara kritis sehingga proses ini 

menjadi bagian dari  proses alamiah dari pembelajaran dan pengalaman  

mereka.  

Gambar 1. Model yang Menunjukkan Hubungan antara Pembelajaran 

STEM dan Industri 4.0 

    (Idin, 2018) 

 

Berdasarkan Gambar 1 pembelajaran STEM sejalan dengan tujuan 

Revulosi Industri 4.0 terkait dengan tuntutan keterampilan abad ke-21. 

Model pembelajaran STEM ditingkatkan agar berdampat pada masyarakat 

untuk siap memiliki industri yang berkualitas tinggi (Bornstein 2018).  

Adapun definisi empat disiplin ilmu pendekatam STEM dapat dilihat 

Tabel 1.  

Tabel 1. Definisi Literasi STEM 

Science                  Literasi Ilmiah : Kemampuan dalam menggunakan 

pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami dunia 

serta alam serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan untuk mempengaruhinya. 
Technology Literasi Teknologi : Pengetahuan  bagaimana 
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menggunakan teknologi baru, memahami bagaimana 

teknologi baru dikembangkan dan memiliki kemampuan 

untuk menganalisis bagaimana teknologi baru 

mempengaruhi individu, masyarakat, bangsa dan dunia. 
Engineering Literasi Desain : Pemahaman tentang bagaimana teknologi, 

dapat dikembangkan melalui proses rekayasa/desain 

menggunakan tema pelajaran berbasis proyek dengan cara 

mengintegrasi beberapa mata pelajaran berbeda 

(interdisiplines). 
Mathmatis             Literasi Matematika : Kumpulan dalam   menganalisis, dan 

mengkomunikasikan solusi terkait masalah matematika 

dalam menerapkan situasi beda. 

         (Asmuniv, 2015) 

 

Tabel 2. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan Pendekatan STEM. 

Nama Peneliti, Tahun            

Penelitian 

dan Jurnal 

Penelitian  

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

(Wayan et al. 2021)  

Jurnal Pendidikan 

Kemampuan Berpikir 

Kreatif dan Hasil Belajar 

Matematika Siswa 

Menggunakan Model 

Pembelajaran Berbasis 

Pendekatan STEM 

Terdapat pengaruh model 

pembelajaran berbasis 

pendekatan STEM 

terhadap kemampuan 

berpikir kreatif. 

(Ramadita, 

Abdurrahman, & 

Suyatna 2021) Jurnal 

Ilmiah  

Pendidikan Fisika 

 

Implementasi Kurikulum 

Terpadu Model Integrated 

Berbasis STEM 

menggunakan Flipped 

Classroom untuk 

Meningkatkan 

Penguasaan Konsep. 

 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

pembelajaran melalui 

pendekatan STEM pada 

proses pembelajaran 

mampu meningkatkan 

kamampuan penguasaan 

konsep siswa terhadap 

literasi sains. 

 

(Dewi, Kaniawati, & 

Suwarma 2018) Jurnal 

Pendidikan Fisika 

 

Penerapan pembelajaran 

fisika menggunakan 

pendekatan STEM untuk 

meningkatkan 

kemampuan memecahkan 

masalah siswa pada 

materi listrik dinamis 

 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan 

pembelajaran STEM 

dapat menigkatkan 

kemampuan memecahkan 

masalah dalam materi 

listrik dinamis.  
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2.1.2.  Model Pembelajran PjBL STEM 

Menurut Lou et al (2014) pembelajaran berbasis project terkait dengan 

STEM merupakan bidang pembelajaran yang baru berkembang. Project 

Based Learning (PjBL) STEM  memiliki langkah-langkah tersendiri. 

Karakteristik Project Based Learning (PjBL) STEM  lebih menekankan 

pada proses mendesain. Proses mendesain merupakan pendekatan sistematis 

dalam mengembangkan solusi dari masalah dengan well define outcome 

(Capraro & Morgan 2013). Model Project Based Learning (PjBL) STEM  

dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, pembelajaran menjadi lebih 

bermakna, membantu peserta didik dalam menghadapi masalah dalam 

kehidupan nyata dan professional  (Tseng et al. 2013).  

 

Menurut Penelitian Purwaningsih et al  (2020) pelaksanaan pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL) STEM  merupakan pembelajaran berbasis 

teknologi dan desain rekayasa secara signifikan mempengaruhi pemecahan 

masalah (Problem Solving) siswa terhadap keterampilan hasil belajar siswa 

mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika 

dapat meningkatkan pemecahan masalah. Sejalan dengan itu, dengan data 

kualitatif dan kuantitatif,  (Song. 2018) menegaskan bahwa Project Based 

Learning (PjBL) STEM  dapat membantu siswa memecahkan masalah 

secara kolaboratif. 

 

Tabel 3. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan Project Based 

Learning (PjBL) STEM   

Nama, Tahun 

Penelitian dan Judul 

 

Judul Hasil penelitian 

(Purwaningsih et al. 

2020) 

Jurnal Pendidikan IPA 

Indonesia 

The Effect of STEM-

PjBL and Discovery 

Learning on Improving 

Students' Problem-

Solving Skills of Impulse 

and Momentum Topic. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dalam pembelajaran 

STEM-PjBL, siswa lebih 

terlatih dan tertantang 

untuk memecahkan 

masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Siswa lebih mampu 

menampung ide-ide sdan 
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membuat siswa lebih 

tertarik untuk belajar. 

Kesimpulannya, 

STEMPjBL berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap peningkatan 

keterampilan pemecahan 

masalah siswa daripada 

pembelajaran penemuan. 

(Kristiani, Mayasari & 

Kurniadi 2017) 

Jurnal Pendidikan 

Fisika 

Pengaruh pembelajaran 

STEM-PjBL terhadap 

keterampilan berpikir 

kreatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

pembelajaran yang 

dilakukan berpengaruh 

terhadap sikap kreatif 

siswa. Kreativitas siswa 

dilihat dari aspek 

berpikir kreatif sebelum 

dan setelah dilakukan 

pembelajaran STEM – 

PjBL mengalami 

perbedaan signifikan, 

dan peningkatan 

kemampuannya berada 

pada taraf besar. 

sehingga dapat dikatakan 

bahwa STEM - PjBL 

efektif dilakukan pada 

pembelajaran tematik 

atau pembelajaran IPA. 

(Saefullah et al. 2021) 

Jurnal Ilmu 

Pendidikan Fisika 

 

Implementation of PjBL-

STEM to Improve 

Students' Creative 

Thinking Skills On Static 

Fluid Topic 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penerapan PJBL-STEM 

dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada materi 

fluida statis (hukum 

Pascal). 

 

 

Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) STEM  menurut 

Laboy rush (2010) , adapun langkah-langkah yaitu. 

a) Reflection 

Membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan 

inspirasi kepada siswa agar dapat segera mulai menyelidiki atau 

menginvestigasi suatu masalah.  
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b) Research 

Seorang guru memberikan pembelajaran sains, memilih referensi 

bacaan terkait materi untuk mengumpulkan sumber informasi yang 

relevan sesuai dengan pembelajaran. 

c) Discovery  

Penemuan yang melibatkan proses  research dan informasi yang 

diketahui dalam penyusunan project  dapat membuat siswa belajar 

mandiri dan menentukan apa yang masih belum diketahui, 

mengembangkan kemampuan siswa dalam membangun habit of 

mind dari proses merancang atau mendesain suatu project. 

d) Application 

Menguji produk/solusi untuk memecahkan masalah, menguji 

produk yang telah dibuat dari ketentuan yang ditetapkan 

sebelumnya, hasil yang diperoleh di evaluasi dan diperbaiki untuk 

perbaikan langkah sebelumnya. 

e) Communication  

Mempresentasi hasil project yang telah di rancang hal ini mampu 

menambah keterampilan komunikasi serta kolaborasi agar dapat 

menerima umpan balik .  

Berdasarkan paparan di atas, model pembelajaran PjBL STEM dalam 

penelitian ini memiliki langkah-langkah, yaitu: Reflection, research, 

discovery, application, dan communication. Langkah-langkah model 

PjBL STEM tersebut dapat membantu peserta didik dalam menghadapi 

masalah di kehidupan nyata dan professional. 

2.1.3. Inquiry Based Learning 

Pembelajaran berbasis inquiry  sebagai pembelajaran yang dipandu dengan 

pertanyaan terpandu, siswa diberikan tantangan seperti pertanyaan yang 

harus dijawab, pengamatan atau kumpulan data untuk ditafsirkan, 

hipotesis untuk diuji dan tercapai pembelajaran yang diinginkan dalam 

proses menanggapi tantangan , seperti semua metode induktif, informasi 

yang diperlukan untuk menjawab suatu tantangan berupa soal. 
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Menurut (Nuangchalerm & Muang 2010) Pembelajaran berbasis inquiry 

dapat disebut bermacam-macam cara para ilmuwan pada saat mempelajari 

alam, mengajukan penjelasan berdasarkan bukti yang telah diperoleh. 

Termasuk kegiatan siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang ide-ide ilmiah, serta pemahaman tentang bagaimana 

ilmuwan mempelajari alam. Pengajaran inquiry menantang sains belajar 

untuk mengembangkan pengetahuan konten baru,teknik pedagogis, 

pendekatan penilaian dan manajemen kelas, bahwa pembelajaran berbasis 

inquiry  dapat mengarahkan siswa membuka jendela kesempatan untuk 

mengeksplorasi dan memahami tentang alam. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka inquiry based learning dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir sistem peserta didik, 

karena di dalam inquiry based learning  cocok digunakan dalam 

pembelajaran berbasis Project Based Learning (PjBL) STEM  karena 

kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar 

ruangan kelas. 

 

Tabel 4. Langkah-langkah Model Pembelajaran Inquiry 

Tingkatan Inquiry Based Learning 

 

Tahapan pembelajaran 

 

Discovery Learning                

 

Tahap pertama mengembangkan 

konsep  berdasarkan pengalaman 

kehidupan sehari-hari. 

 

Interactive Demonstration 

 

Tahap kedua penjelasan dan 

pembuatan prediksi yang 

memungkinkan guru untuk 

memperoleh, mengidentifikasi, 

menghadapi, dan menyelesaikan 

konsepsi alternatif. 

 

Inquiry Lessons 

 

Tahap ketiga mengindentifikasi 

prinsip-prinsip ilmiah atau hubungan 

seperti kerja kolompok yang digunakan 

untuk membangun lebih detail 

pengetahuan. 
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Inquiry Labs 

 

Tahap keempat mengukur variabel 

(kerja kolaboratif digunakan untuk 

membangun pengetahuan yang lebih 

rinci). 

 

Real-world Applications 

 

Tahap kelima peserta didik dapat 

memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan situasi otentik saat bekerja 

secara individu atau berkelompok dan 

berkolaborasi menggunakan 

pendekatan berbasis masalah dan 

projek. 

 

                  (Wenning 2010) 

 

Menurut (Wenning 2010) terdapat 6 Tingkat Model inquiry untuk 

pengajaran sains menunjukkan bahwa dengan secara sistematis menangani 

berbagai tingkat penyelidikan , pembelajaran penemuan, interaktif 

demonstrasi, pelajaran inquiry, laboratorium inquiry, dan penyelidikan 

hipotetis (secara kolektif dikenal sebagai penyelidikan). Guru akan 

membantu siswa mengembangkan keterampilan proses intelektual dan 

ilmiah yang lebih luas. Hal tersebut merupakan cara terbaik untuk 

membuat siswa menjadi lebih ilmiah sadar dan terinformasi adalah melalui 

proses pengalaman belajar meminta siswa belajar sains dengan meniru 

karya ilmuwan. 

 

2.1.4. Kemampuan Berpikir Sistem (System Thinking Skills) 

Kemampuan berpikir sistem (system thinking skilss) kemampuan berpikir 

yang sangat penting di butuhkan pada abad 21 dengan indikatornya 

digolongkan sebagai bagian dari high other thinking skilss (HOTS) atau 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (Nuraeni, Setiono & Himatul 2020) 

Keterampilan berpikir sistem juga merupakan sebagai alat bantu untuk 

perencanaan individu dan sosial lebih efektif jika dibuat sejak usia dini 

system skills pada dasarnya dapat di terapkan di luar kelas maupun di 

dalam kelas (Assaraf & Orion 2010).   
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Berdasarkan hasil penelitian menurut Maracha (2018) Dalam sebagian 

besar metodologi sistem, mengatasi pemikiran sistem berkaitan erat 

dengan praktik pemecahan masalah (Problem Solving) yang kompleks 

pendekatan sistem memiliki sikap untuk mengatasi disiplinm pembagian 

ilmu, serta pemecahan teori dan praktik, sehingga  Problem Solving  

memiliki keterkaitan yang kuat terhadap meningkatkan kemampuan 

berpikir sistem peserta didik.  

 

Kemampuan berpikir sistem yang baik akan membantu siswa dalam 

mengambil keputusan sehingga terhindar dari sebuah kesalahan, karena 

dengan berpikir sistem mampu membantu membuat keputusan yang 

komprehensif dengan melihat dampak dari keputusan atau persoalan di 

bidang lain (Clark et al. 2017). Berpikir sistem merupakan salah satu jenis 

pemikiran yang kompleks. Kompleksitas dan keterhubungan pemikiran 

sistem dengan aspek lain dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Konteks  Berpikir Tingkat Tinggi                               

                                      (Meilinda et al., 2018) 

 

Menurut Meilinda et al (2018)  Indikator Kemampuan Berpikir Sistem 

Berdasarkan hasil kerangka teori berpikir sistem GST, Cybernatic dan 

Dinamis,  indikator berpikir sistem dibagi menjadi empat indikator yaitu 

indikator berpikir sistem I (pra persyaratan), Indikator berpikir sistem II 
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(dasar), indikator berpikir sistem III (menengah), dan indikator berpikir 

sistem IV (pakar koheren). Hasil studi empiris fase pengembangan 

indikator Berpikir Sistem Bidang IPA . Berdasarkan hasil dari fase 

eksplorasi teori berpikir sistem maka dikembangkan indikator berpikir 

sistem ini menggunakan framework yang dikembangkan dalam fase 

pengembangan dalam empat indikator dengan masing-masing terdiri dari 

3. 

 

Tabel 5. Indikator Kemampuan Berpikir Sistem 

Indikator Berpikir Sistem 

 
Sub Indikator Berpikir Sistem 

 

Mampu mengenali stuktur dan 

peran dari komponen dan sistem 

 

1. Mengidentifikasi komponen sub 

komponen serta fungsinya dalam 

sistem. 

2. Mengidentifikasi hubungan 

struktur dan fungsi antar 

komponen sistem pada level 

sistem yang sama. 

3. Memetakan konsep-konsep dalam 

sistem pada level yang spesifik 

 

Mampu menganalisis interaksi 

komponen dalam sistem 

 

1. Menganalisis hubungan antar 

konsep pada level yang berbeda 

2. Mengorganisasi 

komponen dan subkomponen, 

proses, dan interaksi terjadi 

diantaranya dalam frame work 

sistem. 

3.  Mengidentifikasi proses umpan  

balik yang terjadi diantara 

komponen dan sub komponen 

dalam sistem 

 

Mampu menganalisis pola/ 

pemodelan dalam sistem 

 

1. Membuat generalisasi pola yang 

dibentuk oleh sistem  

2. Merancang sebuah pola interaksi 

dari komponen-komponen yang 

dapat dideteksi keberadaannya 

pada sistem yang tertutup 

3. Membuat/mengembangkan 

pemodelan yang menggambarkan 

kedudukan seluruh komponen 

dan sub komponen dalam frame 

sistem dalam bentuk 2D/3D 
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Mampu memprediksi/ retropeksi 

perilaku sistem akibat interaksi 

dalam sistem maupun luar sistem  

 

1. Memprediksi/meretropeksi 

prilaku yang muncul dari sistem 

akibat interaksi antar komponen 

dalam sistem  

2. Memprediksi/retropeksi akibat 

yang muncul dari adanya 

interverasi terhadap sistem yang 

menyebabkan hilang atau 

bertambahnya komponen/ sub 

komponendalam sistem dengan 

menggunakan pemodelan atau 

pola yang telah dirancang 

sebelumnya. 

3. Mengimplementasi pola baru 

berdasarkan hasil prediksi 

retropeksi 

 

 

 

Berpikir sistem merupakan kemampuan dari seseorang untuk dan berpikir 

tentang karakter sistem dari suatu fenomena definisi ringkas dari system 

thinking ialah keterampilan tentang sebuah sistem dari sebuah fenomena. 

Berdasarkan tersebut, maka keterampilan berpikir sistem berhubungan 

dengan domain specific contect sehingga berbeda kontennya berada pada 

indikator sistem berpikirnya namun, seringkali anggapan bahwa apapun 

karakter sistemnya indikator sistemnya tetap sama, anggapan ini dikenal 

dengan nama effect context (Meilinda et al. 2018). 

 

2.1.5. Flipped Classroom  

Metode Flipped Classroom diperkenalkan pertama kali oleh (Bergmann & 

Sams 2012). Semenjak itu, ada banyak peneliti yang menelaahnya terkait 

pengajaran. Secara umum, flipped classroom membalikkan pengajaran di 

kelas. Maknanya peserta didik harus membaca atau belajar di rumah, 

sehingga guru tidak perlu menjelaskan materi di kelas. Kemudian, mereka 

mengerjakan tugas di kelas.  flipped classroom menurut Chandra, Nugroho 

& Surabaya (2016) yakni 1) menyediakan lebih banyak waktu dalam 

pengajaran di kelas untuk mengasimilasi materi dalam bentuk latihan soal, 

atau kegiatan lain, 2) mengakomodasi perbedaan siswa dalam hal 

motivasi, pemahaman, dan pengetahuan sebelumnya . Menurut Johnson 
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(2013) flipped classroom adalah strategi guru untuk meminimalkan 

instruksi langsung dan memaksimalkan interaksi antara guru dan siswa . 

Strategi ini menggunakan teknologi yang mampu mendukung materi 

online.  

 

Pembelajaran dengan menerapkan metode flipped classroom menurut 

Hasanudin & Fitrianingsih (2018) dapat meningkatkan verbal linguistic 

intelligence siswa.  Flipped Classroom  melibatkan siswa untuk 

berpartisipasi secara aktif memperdalam konsep di luar kelas, tanpa batas 

waktu, sehingga terbalik kelas melatih siswa untuk lebih mandiri dalam 

belajar. Ketika belajar di kelas dimulai, siswa akan lebih memahami topik 

pembelajaran yang dibahas. Guru juga percaya bahwa modul learning 

yang terintegrasi dengan STEM akan lebih banyak praktis untuk 

digunakan. Selain itu, dengan STEM, siswa akan memiliki kesempatan 

untuk belajar dengan memanfaatkan konsep sains,memanfaatkan 

teknologi, belajar mendesain (Engineering), dan menerapkan matematika, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih berkesan dengan adanya 

pembelajaran ini siswa mampu memiliki kemampuan berpikir sistem 

didudkung oleh adanya penggunaan teknologi. 

 

Menurut Abeysekera & Dawson (2015) karakteristik model pembelajaran 

flipped classroom yang membedakannya dengan model pembelajaran 

biasa adalah : 1. Perubahan penggunaan waktu kelas. 2. Perubahan 

penggunaan waktu di luar kelas. 3. Melakukan kegiatan yang secara 

tradisional dianggap pekerjaan rumah di kelas. 4. Melakukan kegiatan 

yang secara tradisional dianggap di dalam kelas, di luar kelas. 5. Kegiatan 

di dalam kelas menekankan pembelajaran aktif, peer learning dan 

pemecahan masalah. 6. Aktivitas pra dan pasca kelas. 7. Penggunaan 

teknologi, terutama video. Sedangkan menurut Strelan, Osborn, & Palmer 

(2020), karakteristik belajar dengan metode flipped classroom adalah :  

1.Sarana untuk meningkatkan interaksi dan waktu kontak pribadi antara 

siswa dan guru. Memberikan siswa ruang untuk bertanggung jawab atas 
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pembelajaran mereka sendiri. 2. Ruang kelas dimana guru bukan disebut 

sebagai orang bijak di atas panggung melainkan memberi panduan di sisi 

siswa. 3. Mencampurkan instruksi langsung dengan pembelajaran 

konstruktivis. 

 

Pembelajaran menggunakan model flipped classroom ini membuat siswa 

yang tidak hadir, tidak akan ketinggalan pelajaran. Kelas tempat konten 

diarsipkan secara permanen untuk ditinjau dan diperbaiki. Kelas tempat 

semua siswa terlibat di dalam pembelajarannya. 

 

Menurut Utami (2017) model pembelajaran Flipped Classroom memiliki 

beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:  

1) Traditional flipped  

Traditional Flipped merupakan model pembelajaran flipped 

classroom yang paling sederhana. Langkah pembelajarannya adalah 

siswa menonton video pembelajaran di rumah, lalu ketika di kelas 

melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang diberikan secara 

kelompok. Kemudian di akhir pembelajaran dilakukan kuis secara 

individu atau berpasangan. 

2) Mastery flipped  

Mastery Flipped merupakan perkembangan dari traditional flipped. 

Tahapan pembelajarannya hampir serupa dengan traditional flipped, 

hanya saja pada awal pembelajaran diberikan pengulangan materi 

pada pertemuan sebelumnya.  

3) Peer Instruction flipped  

Peer Instruction Flipped adalah model pembelajaran dimana siswa 

mempelajari materi dasar sebelum memulai kelas melalui video. 

Ketika di kelas siswa menjawab pertanyaan konseptual secara 

individu dan siswa diberikan kesempatan untuk saling beradu 

pendapat terhadap soal yang diberikan untuk meyakinkan jawaban 

kepada temannya. Di akhir pembelajaran diberikan tes pemahaman 

secara individu. 
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4) Problem based learning flipped  

Problem Based Learning Flipped adalah model pembelajaran dimana 

siswa diberikan video yang memberikan petunjuk untuk 

menyelesaikan masalah yang akan muncul ketika di kelas. pada model 

ini siswa bekerja dengan bantuan guru. Ketika di kelas, siswa 

melakukan eksperimentasi dan evaluasi. 

 

2.1.6. Perubahan Iklim (climate change) 

Secara alamiah cahaya matahari (radiasi gelombang pendek) yang 

menyentuh permukaan bumi akan berubah menjadi panas dan 

menghangatkan bumi . Sebagian dari panas ini akan dipantulkan kembali 

oleh permukaan bumi ke angkasa luar sebagai radiasi infra merah 

gelombang panjang . Sebagian panas sinar matahari yang dipantulkan itu 

akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi (disebut gas 

rumah kaca seperti : uap air, karbon-dioksida / 𝐶02 dan metana) sehingga 

panas sinar tersebut terperangkap di atmosfer bumi .  

 

Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca (Green House Effect = 

GHE) karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, di mana panas yang 

masuk akan terperangkap di dalamnya, tidak dapat menembus ke luar 

kaca, sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut . Peristiwa 

alam ini menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak ditempati manusia , 

karena jika tidak ada efek rumah kaca maka suhu permukaan bumi akan 

33 ℃ lebih dingin . Akan tetapi, bila gas-gas ini semakin berlebih di 

atmosfer dan berlanjut, akibatnya pemanasan bumi akan berkelebihan dan 

akan semakin berlanjut. 

 

Efek rumah kaca, yang pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada 

tahun 1824, merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit 

(terutama pada planet atau satelit) yang disebabkan oleh komposisi dan 

keadaan atmosfernya. Efek rumah kaca hanya terjadi pada planet-planet 

yang mempunyai lapisan atmosfer seperti Bumi, Mars, Venus, dan satelit 
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alami Saturnus (Titan). Efek rumah kaca disebabkan karena naikknya 

konsentrasi gas Karbondioksida (𝐶02) dan gas-gas lainnya di atmosfer . 

Kenaikan konsentrasi gas 𝐶02  ini terjadi akibat kenaikan pembakaran 

bahan bakar minyak (BBM), batu bara, dan bahan bakar organic lainnya 

yang melampaui kemampuan tumbuhan- tumbuhan dan laut untuk 

mengabsorsinya. Bahan- bahan di permukaan bumi yang berperan aktif 

untuk mengabsorsi hasil pembakaran tadi ialah tumbuh- tumbuhan, hutan , 

dan laut, bila hutan semakin gundul , maka panas di bumi akan semakin 

naik. Energi yang diabsorsi dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi 

infra merah olehawan dan permukaan bumi. Hanya saja sebagian sinar 

inframerah tersebut tertahan olehawan, gas 𝐶02, dan gas lainnya sehingga 

terpantul kembali ke permukaan bumi dengan meningkatnya konsentrasi 

gas 𝐶02  dan gas-gas lain di atmosfir maka semakin banyak pula 

gelombang panas yang dipantulkan bumi dan diserap atmosfir. Dengan 

perkataan lain semakin banya jumlah gas rumah kaca yang berada di 

atmosfir , maka semakin banyak pula panas matahari yang terperangkap di 

permukaan bumi. Akibatnya suhu permukaan bumi akan naik . 

 

Meningkatnya gas rumah kaca tersebut dikontribusi oleh hal-hal berikut: 

1) Energi , Pemanfaatan berbagai macam bahan bakar fosil atau BBM 

memberikontribusi besar terhadap naiknya konsentrasi gas rumah 

kaca , terutama 𝐶02  . 

2) Kehutanan , Salah satu fungsi hutan adalah sebagai pernyerap emisi 

gas rumah kaca . Karena hutan dapat mengubah 𝐶02  menjadi 02  . 

Sehingga pengerusakan hutan akan memberi kontribusi terhadap 

naiknya emisi gas rumah kaca. 

3) Peternakan dan Pertanian, Di sektor ini emisi gas rumah kaca 

dihasilkan dari pemanfaatan pupuk, pembusukan sisa-sisa pertanian 

dan pembusukan kotoran-kotoran ternak, serta pembakaran sabana . 

Pada sektor pertanian , gas metan (𝐶𝐻4) yang paling banyak 

dihasilkan. 
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4) Sampah, Sampah sebagai salah satu kontributor terbesar bagi 

terbentuknya gasmetan (𝐶𝐻4), karena aktifitas manusia sehari-hari . 

 

Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya 

perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi . Iklim adalah sistem yang 

kompleks secara alami dan pemikiran sistem diperlukan untuk memahami 

variasi, penyebab, dan efeknya. Para peneliti telah mempelajari pemikiran 

sistem dalam banyak konteks. Misalnya, penelitian telah dilakukan oleh 

Centola, Wilensky & McKenzie (2000)  pada proses evolusi, penelitian 

tentang sistem akuarium (Hmelo-Silver, Marathe  & Liu 2007), sistem 

sosial (Sweeney & Sterman 2000), sistem hidrologi (Orion 2010), sifat 

dinamis dan siklus kerak bumi, serta laju dan arah reaksi kimia (Stieff & 

Wilensky 2003). Berdasarkan penelitian model ini memproyeksikan 

bahwa, pada tingkat yang paling sederhana, siswa akan mampu 

menganalisis komponen dan proses dalam sistem . Pada tingkat lebih 

tinggi berikutnya siswa akan dapat mensintesis hubungan dalam sistem; 

mereka akan dapat mengidentifikasi hubungan antar komponen dan 

dinamikanya untuk mengatur komponen dalam kerangka hubungan kapal, 

dan untuk mengidentifikasi sifat siklus komponen sistem. Siswa pada level 

tertinggi akan mampu menggeneralisasikan pemahamannya tentang sistem 

yang dipelajarinya, memahami dimensi sistem, berpikir tempo rally, dan 

membuat prediksi. 

 

Perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen 

cuaca pada suatu daerah tertentu. Perubahan iklim akan terjadi secara 

menyeluruh dan keberlanjutan , Hal ini menyebabkan fenomena perubahan 

iklim merupakan fenomena yang kompleks, multi-level dan multi-pelaku 

yang mewujudkan karakteristik sistem adaptif yang kompleks (yaitu, 

kemunculan, bifurkasi, dan pengorganisasian diri) serta dinamika sistem 

(penundaan, loop umpan balik, nonlinier 
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Fenomena ini tidak dapat didekati dan dipecahkan dengan metode 

reduksionis konvensional dan metode yang digerakkan oleh ahli. 

Pengambilan keputusan untuk adaptasi perubahan iklim menggunakan 

pendekatan berpikir sistem “Satu-satunya pendekatan yang masuk akal 

untuk pembuatan kebijakan untuk menerima ketidakpastian dan 

kompleksitas dan menerapkan mekanisme untuk memantau, menganalisis, 

dan mengadaptasi terjadinya perubahan iklim secara tepat waktu dan 

efisien” (Maani 2013). 

 

Dampak perubahan iklim diperburuk oleh tidak efisiennya pengambilan 

keputusan adaptasi dan mitigasi, karena kompleksitas lingkungan 

pengambilan keputusan. Akibatnya, tidak ada pendekatan tunggal untuk 

perencanaan dan pengambilan keputusan. Perubahan iklim dapat menjadi  

masalah yang besar membutuhkan pembelajaran kolektif dan mode 

pengambilan keputusan dan kolaborasi baru. Pengambilan keputusan 

sering dianggap dan dipraktikkan sebagai aktivitas linier, mulai dari 

identifikasi masalah hingga mencari solusi alternatif, diikuti dengan 

pengambilan keputusan dan implementasi. Pemikiran Sistem dan 

Manajemen Adaptif, sebaliknya, cenderung menggunakan langkah-

langkah ini dalam mode siklus (yaitu, sistem umpan balik), di samping itu 

berpikir sistem (system thinking) memandang masalah tidak dalam isolasi 

tetapi sebagai bagian dari sistem atau konteks yang lebih besar. Umpan 

balik adalah konsep kunci dalam berpikir sistem yang diakui secara formal 

dan dimodelkan secara ilmiah. 

 

Perubahan iklim mungkin karena proses alam internal maupun eksternal, 

atau ulah manusia yang terus-menerus merubah komposisi atmosfer dan 

tata guna tahan. Mekanisme terjadinya perubahan iklim dapat dilihat pada  

gambar 3. 
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Gambar 3. Mekanisme Perubahan Iklim 

 

Istilah perubahan iklim sering digunakan secara tertukar dengan istilah 

pemanasan global, padahal fenomena pemanasan global hanya merupakan 

bagian dari perubahan iklim, karena parameter iklim tidak hanya 

temperature saja, melainkan ada parameter lain yang terkait seperti 

presipitasi, kondisi awan, angin,maupun radiasi matahari. Pemanasan 

global merupakan peningkatan rata-rata temperature atmosfer yang dekat 

dengan permukaan bumi dan troposfer, yang dapat berkontribusi pada 

perubahan pola iklim global,  

 

Salah satu contoh terjadinya perubahan iklim dikenal dengan banjir air 

roup. Banjir Pasang Air Laut (rob) adalah pola fluktuasi muka air laut 

yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa, terutama oleh 

bulan dan matahari terhadap massa (berat jenis) air laut di bumi, Banjir 

pasang air laut termasuk bencana banjir yang disebabkan oleh masuknya 

air laut ke daratan sebagai akibat dari pasang air laut yang tinggi (Marfai 

2004). Wilayah utara pulau Jawa rawan terhadap bencana banjir karena 

kondisi utara pulau jawa bertopografi landai sehingga banjir dapat dengan 

mudah masuk jauh sampai ke daratan. Fenomena alam ini sebagian besar 

banjir yang terjadi di Kota Semarang bukan berasal dari aliran air sungai, 

melainkan berasal dari air pasang dari laut Rob secara langsung terjadi 

pada kawasan yang berada di tepi pantai, dimana air pasang laut tertinggi 

masuk ke darat dan tertahan oleh tanah atau bangunan fisik. Adapun rob 

tidak langsung terjadi pada daerah yang jauh dari pantai tetapi berada pada 
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sekitar drainase yang tidak terawat. Air laut masuk ke sistem drainase saat 

pasang tertinggi,  kemudian menerobos melalui tanggul yang tidak terawat 

masuk ke daratan dan menggenangi daerah tersebut (Kurniawan et al. 

2006), Rob terjadi pada saat pasang air laut menggenangi daratan yang 

memiliki ketinggian lebih rendah dari ketinggian permukaan air laut pada 

saat pasang tertinggi. Genangan yang terbentuk dapat bertahan hingga 

berhari-hari bahkan sepanjang tahun tergantung pada tingkat kejenuhan 

tanah.rob dapat tejadi secara langsung ataupun tidak langsung. 

 

2.1.7. Pemetaan Materi Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan KD 3.12. Menganalisis gejala 

pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari dan 4.11. 

Mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global 

berhubungan dengan gejala dan dampak bagi kehidupan serta lingkungan 

dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini 

 

Tabel 6. Pemetaan Materi Penelitian 

STEM 

 

Materi 

 

 

 

 

 

 

 

Sience 

 

Melakukan pengamatan terhadap 

penyebab serta dampak yang 

ditimbulkan oleh perubahan iklim 

dalam kehidupan sehari-hari. 

a) Faktual 

𝐶𝑂2  menjadi salah satu 

penyebab naiknya suhu di 

permukaan bumi 

b) Konseptual 

Dengan adanya tumbuhan  

dapat mengurangi kadar 𝐶𝑂2  di 

permukaan bumi dan akan lebih 

banyak dihasilkan 𝑂2. 

c) Prosedural 

Membuat rancangan green mini 

house 

 

 

 

 

 

a) Pemanfataan vidio 

pembelajaran serta power point 

(PPT) materi perubahan iklim. 

b) Internet untuk mencari 
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Technology  

 

informasi terkaitperubahan 

iklim. 

c) Green house, menggunakan 

tumubuhan sehingga 

mengurangi C𝑂2 

 

 

 

 

Engineering  

 

a) Pemecahan masalah dengan 

memberikan solusi terkait 

dengan teknologi pemanasan 

global yaitu memanfaatkan efek 

rumah kaca bagi tumbuhan. 

b) Merancang desain dan menguji 

coba green mini house 

 

 

 

Mathematics 

 

a) Menganalisis apa yang terjadi 

pada percobaan pola 

pertumbuhan tanaman pada 

green mini house terhadap 

waktu dengan menganologikan 

seperti gas rumah kaca yang 

ada di bumi. 

b) Mengindentifikasi dampak-

dampak yang terjadi akibat gas 

rumah kaca yang berlebihan 

 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 

Berpikir sistem merupakan salah satu kompetensi yang harus di miliki oleh 

siswa kemampuan berpikir sistem juga merupakan bekal  siswa untuk 

bersaing pada abad 21 . Pada abad 21 siswa dituntut mampu mempersiapkan 

diri untuk bisa berkembang dengan berbagai kemampuan dan 

keterampilan,terutama keterampilan berpikir sistem tingkat tinggi yaitu 

keterampilan berpikir kreatif (creative thinking), berpikir kritis dan 

pemecahan masalah (critical thinking and problem solving), berkomunikasi 

(communication), dan berkolaborasi (collaboration) agar dapat bersaing 

secara global.  

 

Salah satu model pembelajaran yang diprediksi dapat menstimulus siswa agar 

dapat memiliki kemampuan berpikir sistem menggunakan model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) STEM  . Khususnya, pada 

pembelajaran fisika materi perubahan iklim masih bersifat transfer 
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pengetahuan, sehingga kurang mampu untuk melatih kemampuan berpikir 

sistem (system thinking skils) peserta didik. Pada saat proses pembelajaran 

terdapat beberapa faktor yang membuat kemampuan berpikir sistem (system 

thinking skils) peserta didik kurang optimal atau rendah. Pelaksanaan model 

Project Based Learning (PjBL) STEM  didukung dengan flipped classroom  

karena memiliki sintak model yang dapat digabungkan satu sama lain 

sehingga menghasilkan suatu model pembelajaran baru yang inovatif yang 

dapat menunjang pembelajaran menjadi lebih efektif, model Project Based 

Learning (PjBL) STEM  dengan  flipped classroom berperan untuk 

meningkatkan system skills peserta didik. System Skills dapat di terapkan di 

luar kelas maupun di dalam kelas. 

 

Implementasinya, peserta didik akan membuat produk akhir yaitu mini green 

house yang cocok dengan model Project Based Learning (PjBL) STEM  

karena di dalamnya terdapat Inquiry Based Learning yang cocok digunakan 

di dalam maupun di luar ruangan dari hasil pembelajaran dengan pendekatan  

STEM beberapa disiplin ilmu tersebut mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir sistem (system thinking skils) peserta didik yang ditumbuhkan 

melalui fenomena-fenomena dan penyelidikan serta membuat rancangan dan 

produk dengan memahami masalah dalam fenomena yang sudah disajikan. 

Berikut ini bagan yang menggambarkan kerangka pemikiran di atas. 
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Gambar 4. Kerangka Pemikiran 

 

2.3. Anggapan Dasar 

Dasar penelitian berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, yaitu. 

1. Kemampuan awal siswa tentang kemampuan berikir sistem sama .  

2. Siswa mendapatkan pembelajaran yang sama yaitu perubahan iklim 

(climate change). 

3. Faktor-faktor diluar penelitian diabaikan. 

 

 

Model PjBL STEM 

Sintaks PjBL 

STEM 

Reflection 
Mengidentifikasi Fenomena 

Perubahan Iklim 

Research 

Discovery 

Mengimplementasikan 

dampak perubahan iklim 

Mencari alternative 

perancangan  Green Mini 

House 

Application 

Menggunakan berbagai 

teknologi untuk mengurangi 

C𝑂2 penyebab perubahan 

iklim 

Comunitation 
Mempersentasikan hasil 

Indikator Sistem 

Thingking Skils 

Mengenali struktur dan 

peran dari komponen dan 

sistem  

Terbangun 

Kemampuan 

Berpikir 

Sistem  

Menganalisis interaksi 

komponen dalam sistem 

Memprediksi/retopeksi 

perilaku sistem akibat 

interaksi dalam sistem 

maupun luar sistem  

Menganalisis 

pola/pemodelan dalam 

sistem  

Hasil 

Memberikan tes 

berupa instrument tes 

soal pilihan ganda 

berpikir sistem. 

Model PjBL 

STEM 

Model Inquiry 

Based Learning 

Memberikan tes 

berupa instrument tes 

soal pilihan ganda 

berpikir sistem. 

Eksperimen 

Kontrol 

Hasilnya 

dibandingkan 

Pretest Treatment Postest

 

N-Gain
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2.4. Hipotesis Penelitian 

𝐻0 : tidak ada perbedaan pembelajaran dengan menggunakan model Project 

Based Learning (PjBL) STEM  dengan flipped classroom terhadap 

peningkatan berpikir sistem pada peserta didik  

𝐻1 : terdapat perbedaan dengan menggunakan model Project Based Learning 

(PjBL) STEM  flipped classroom terhadap peningkatan berpikir sistem 

pada peserta didik.



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada materi perubahan iklim pada semester 

genap tahun ajaran 2021/2022 di SMA N 2 Bandar Lampung. Alamat Jl. 

Amir Hamzah No. 01. Gotong Royong, Kec. Tj Karang Pusat, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35119. 

 

3.2. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini seluruh peserta didik kelas XI IPA 1 dan XI IPA SMA 

N 2 Bandar Lampung  pada semester genap Tahun Ajaran 2021/2022 yang 

berjumlah 2 kelas. 

 

3.3. Sampel Penelitian 

Penelitian menggunakan dua yaitu kelas ekperimen (XI IPA 1)  

menggunakan pendekatan Project Based Learning (PjBL) STEM  dan kelas 

kontrol (XI IPA 2 ) menggunakan Inquiry Based Learning (IBL) STEM 

dengan teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik  

Purposive sampling dilakukan dengan membandingkan rata-rata hasil belajar 

siswa tahun ajaran 2021/2022 pada kelas XI IPA. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian terdapat variabel bebas pada penelitian yaitu Project 

Based Learning (PjBL) STEM, variabel terikat penelitian yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir sistem siswa, dan variabel moderatornya 

adalah dengan Flipped Clasroom. 
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3.5. Desain Penelitian 

Desain penelitian menggunakan metode quasi eksperiment design dengan  

desain penelitian non-equivalent control group design, penelitian 

menggunakan dua kelas yakni kelas kontrol dan kelas ekperimen yang di pilih 

sesuai dengan tujuan penelitian, kemudia diberi pretest pada kedua kelas 

untuk mengetahui keadaan awal dan di beri posttest setelah diberi perlakuan 

sehingga memungkinkan analisis “gain” oleh peneliti.  

 

Tabel 7. Bentuk Desain Penelitian 

𝐎𝟏 

Pretes 

X 

Penerapan model Project 

Based Learning (PjBL) 

STEM  dengan Flipped 

Classroom 

𝐎𝟐 

Postest 

 Pelaksanaan 

Melakukan 

pretest 

Memberikan instrument test 

berupa soal pilihan ganda 

Melakukan 

posttest 
 

 1. Orientasi 

Disajikan fenomena terdapat 

mobil yang terparkir di bawah 

terik matahari kemudian  ada 

seseorang yang memasuki 

mobil tersebut dengan 

merasakan panas di dalam 

mobil kemudia  berkipas 

menggunakan tangan. 

Melalui fenomena yang 

diberikan siswa memberikan 

prediksi : 

Faktor penyebab terjadinya 

seseorang mengalami panas 

pada saat memasuki mobil 

karena mobil terpakir di 

bawah sinar matahari dimana 

sinar matahari menembus 

masuk ke dalam mobil yang 

berarti dalam mobil terdapat 

banyak gas 𝐻2𝑂. 

 

Melalui prediksi yang telah 

dibuat, siswa menemukan masalah 

bahwa mobil yang terparkir di 

bawah sinar matahari dapat 

mengalami panas akibat tidak 

adanya tumbuhan atau pepohonan 

di sekitar parkiran sehingga 

banyaknya 𝐻2𝑂 dibandingkan 

 Out Class 

(goggle 

classroom) 
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dengan 𝑂2 di dalam mobil. 

 2. Reserch 

a) Membimbing peserta didik 

untuk mencari informasi, 

menemukan konsep yang 

sesuai  dengan produk yang 

akan dibuat yaitu mini green 

house  

b) fenomena yang terjadi 

secara ilmiah. 

c) Membagi peserta didik 

menjadi beberapa 

kelompok 

d) Guru membagikan LKPD 

dan di kerjakan bersama 

kelompoknya masing-

masing. 

 

Tahap ini termasuk ke dalam 

indikator kemampuan berpikir 

sistem : menganalisis interaksi 

komponen dalam sistem 

 

 

  

 3. Discovery 

Membimbing peserta didik 

membuat produk sesuai 

langkah kerja yang telah di 

rancang 

 

Tahap ini termasuk ke dalam 

indikator kemampuan berpikir 

sistem : menganalisis interaksi 

komponen dalam sistem 

 

 In Class 

Kelas XI IPA 

1 

 4. Application 

Membuat dan menguji produk/ 

dalam memecahkan masalah 

dengan hasil yang diperoleh 

digunakan untuk memperbaiki 

langkah sebelumnya 

 

Tahap ini termasuk ke dalam 

indikator kemampuan berpikir 

sistem : Menganalisis 

pola/pemodelan dalam sistem  
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 5. Communication Valuate the 

experience 

Mengomunikasi dan 

evaluasikan hasil produk 

terhadap lingkungan 

 

Tahap ini termasuk ke dalam 

indikator kemampuan berpikir 

sistem : Mempredikdi/ retopeksi 

perilaku sistem akibat interaksi 

dalam sistem maupun luar sistem 

 Out Class 

(google 

classroom)  

 

𝐎𝟑 

Pretes 

Y 

Penerapan model IBL 

STEM dengan Flipped 

Classroom 

𝐎𝟒 

Postest 

Pelaksanaan  

Melakuka

n pretest 

Memberikan instrument test 

berupa soal pilihan ganda  

Melakukan 

posttest 
 

 1. Guru menyampaikan  

tujuan dan kompetensi 

dasar dan indikator 

hasil belajar kepada 

siswa. 

 In Class 

(Goggle 

Classroom) 

 2. Guru menyajikan 

video berupa 

perubahan iklim dan 

siswa mengamati 

video tersebut 

  

 3. Guru membagi LKPD 

dan peserta didik ke 

dalam beberapa 

kelompok untuk 

merancang suatu alat 

yaitu mini green house 

sesuai dengan kreatif 

masing-masing peserta 

didik. 

 Out Class 

(Goggle 

Classroom) 

 4. Guru membimbing 

peserta didik 

menggunakan 

tayangan video you 

tube. 

 

 5. Guru memberikan 

waktu untuk peserta 

didik membuat/ 

merancang mini green 

house  , kemudian 

dipersentasikan berupa 

video yang di unggah 

ke dalam you tube.  
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3.6. Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

Prosedur pelaksnaan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu 

sebagai berikut.  

a) Tahap persiapan  

Adapun kegiatan pada tahap ini yaitu sebagai berikut. 

a. Izin melakukan penelitian di SMA N 2 Bandar Lampung  

b. Melakukan wawancara dengan guru fisika di SMA N 2 Bandar 

Lampung mengenai masalah yang dihadapi oleh peserta didik .  

c. Menentukan sampel penelitian. 

d. Mengkaji teori yang relevan dengan judul penelitian yang akan 

dilakukan. 

e. Merancang sebuah RPP dan Soal pilihan ganda sebagai soal pretest 

dan posttest digunakan dalam proses pelaksanaan penelitian. 

 

b) Tahap pelaksanaan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahap pelaksanaan sebagai berikut. 

 

Tabel 8. Tahap Pelaksanaan pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Eksperimen 

 
Kelas Kontrol 

 
a. Peneliti telah mengukur 

kemampuan berpikir sistem awal 

peserta didik dengan memberikan 

pretest. 

 

a. Peneliti telah mengukur 

kemampuan berpikir sistem awal 

peserta didik dengan memberikan 

pretest. 

 
b. Peneliti memberikan perlakuan 

menggunakan pembelajaran 

Project Based Learning 

(PjBL) STEM  yang berbasis 

Flipped Clasroom. 

c. Tahap akhir Peneliti telah 

memberiakan posttest kepada 

peserta didik. 

 

b. Peneliti memberikan perlakuan 

menggunakan pembelajaran 

Inquiry Based Learning dengan 

pendekata Flipped Clasroom  

c. Tahap Akhir Peneliti telah 

memberiakan posttest kepada 

peserta didik 

 

 

 

c) Tahap akhir kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut.  

a. Mengelolah hasil data pretest dan posttest peserta didik. 
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b. Data hasil analisis kedua instrument dibandingkan tes sebelum 

perlakukan dan setelah diberi perlakuan agar dapat melihat terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir sistem peserta didik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil yang diperoleh melalui 

analisis data dan selanjutnya menyusun laporan penelitian. 

 

3.7. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang telah di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berisi pengaturan yang 

berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan 

dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, suatu rencana 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang berfungsi untuk pencapaian 

Kompetensi Dasar (KD).  

2) Instrumen pengukuran kemampuan berpikir sistem peserta didik instrumen 

ini berupa lembar tes soal pilihan ganda. 

 

3.8. Analisis Instrumen Penelitian 

Tahap pertama menguji terlebih dahulu uji validitas dan uji reliabilitas 

dengan menggunakan program IBM SPSS STtistics 21. 

1. Uji Validitas  

Uji Validitas ini dilakukan untuk meneliti validnya suatu data yang akan 

diteliti dengan menggunakan SPSS versi 21.0 metode pearson 

correlation, sebagai berikut. 

𝑟 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2 (𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

 

Keterangan : 

r : koefisien korelasi pearson 

N : banyak pasangan nilai X dan Y 

∑ 𝑋𝑌 : jumlah dari hasil kali bilai X dan nilai Y 
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∑ 𝑋 : jumlah nilai X 

∑ 𝑌 : jumlah nilai Y 

∑ 𝑋2 : jumlah dari kuadrat nilai X 

∑ 𝑌2 : jumlah dari kuadrat nilai Y 

 

Validnya data dapat dilihat berdasarkan kategori sebagai berikut. 

a)  rhitung ≥ rtabel taraf signifikan (% = 0,05) instrument valid. 

b) rhitung < rtabel maka instrumen tersebut tidak valid.  

 

Koefisien validitas seperti di bawah ini.  

Koefisien Korelasi r 0,80 sampai 1,00 berarti sangat tinggi 

Koefisien Korelasi r 0,60 sampai 0,80 berarti tinggi 

Koefisien Korelasi r 0,40 sampai 0,60 berarti cukup  

Koefisien Korelasi r 0,20 sampai 0,40 berarti rendah  

Koefisien Korelasi r 0,00  sampai 0,20 berarti sangat rendah. 

  

2. Uji Rehabilitas  

Uji Rehabilitas merupakan uji untuk melihat apakah data terdistribusi 

realiabel atau tidak ketika data digunakan beberapa kali untuk mengukur 

object yang sama dapat menghasilkan data yang sama. Instrumen valid 

dan reliabel total setiap siswa diperoleh dengan menjumlahkan skor 

setiap nomor soal. 

kriteria nilai alpha sebagai berikut : 

0.81 – 1.00 (sangat tinggi) 

0.61 – 0.80 (tinggi) 

0.41 – 0.60 (cukup) 

0.21 – 0.40 (rendah) 

0.20 – 0.00 (Sangat Rendah) 

 

3.9. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data telah digunakan berupa teknik tes soal pilihan 

ganda. Tahap awal diberikan soal pretest kepada seluruh kelas. Selanjutnya, 

tahapan akhir  diberikan soal posttest kepada seluruh peserta didik. 
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Kemudian, akan diperolehnya rata-rata nilai N-gain bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan berpikir sistem peserta didik pada 

kelas ekperimen menggunakan model Project Based Learning (PjBL) 

STEM  dengan flipped classroom dan kelas kontrol menggunakan Inquiry 

Based Learning (IBL) STEM. Penilaian ini menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 × 100% 

 

Hasil belajar peserta didik di lihat dari kriteria persentase nilai sebagai 

berikut. 

80   = baik sekali 

66 – 79 = baik 

56 – 65 = cukup 

40 – 55 = kurang 

40   =  kurang sekali 

 

3.10. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1) Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil pretest dan 

posttest kemampuan berpikir sistem, data dianalisis menggunakan N-gain  

untuk mengetahui hal tersebut menggunakan rumus berikut ini: 

(𝑔) =  
𝑠𝑓 −  𝑠𝑖  

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑖  
× 100% 

 

Keterangan : 

g : 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑔𝑎𝑖𝑛 

𝑠𝑓 : skor posttest 

 𝑠𝑖  : skor pretest 

 

Hasil perhitungan N-gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi seperti pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Klasifikasi N-gain 

Rata-rata gain Ternormalisasi Klasifikasi 

(𝑔) ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 ≤ (𝑔) > 0,70 Sedeng 

(𝑔) < 0,30 Rendah 

            (Meltzer, 2002) 

Besar ukuran efek yang diberikan pendekatan Cooperative Learning tipe  

Make a Match dapat diketahui melalui analisis ukuran efek atau effect size. 

Menurut Cohen (Naga, 2005:2), besarnya effect size adalah selisih rerata 

yang dinyatakan dalam simpangan baku, yaitu: 

 

𝑑 =
𝑋 𝐺𝐸 − 𝑋 𝐺𝐾

𝑠𝑑
 

Keterangan : 

d : ukuran efek 

X GE : rata- rata gain ternormalisasi (N-gain) kelas eksperimen 

X GK : rata- rata gain ternormalisasi (N-gain) kelas kontrol 

 

2) Pengujian Hipotesis 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan menggunakan kolmogrov Smirnov untuk 

mengetahui suatu sampel penelitian berdistribusi secara normal atau 

tidak ketentuan:  

a. Jika 𝐻0 : Data berdistribusi normal  

b. Jika  𝐻1 : Data tidak berdistribusi normal  

Dasar pengambilan keputusan  

a. Nilai Sig > 0,05  maka 𝐻0 diterima. 

b. Nilai Sig < 0,05, maka 𝐻0 ditolak 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan agar dapat mengetahui kehomogenan dari 

sample . Uji homogenitas ini menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝐹 =  
𝑆1

2

𝑆2
2 
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Keterangan  : 

𝑆1
2 : varians terbesar 

𝑆2
2 : varians terkecil 

 

Dimana jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 homogen, namun jika data 

Fhitung>Ftabel  data dikatakan tidak homogen. Data yang homogen 

selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis statistik parametrik, apabila 

data tidak homogen maka dapat dilakukan uji hipotesis non 

parametrik. 

 

3) Uji Hipotesis  

Uji hipotesis merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, keputusan dari uji hipotesis selalu dibuat berdasarkan 

pengujian hipotesis nol untuk memutuskan apakah hipotesis yang di 

uji diterima atau di. Hipotesis diujikan dengan Independent Sampel T-

test sebagai berikut. 

a. Rumusan Hipotesis 

𝐻0: tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir sistem 

peserta didik dengan menggunakan Project Based Learning 

(PjBL) STEM  dengan flipped classroom. 

 𝐻1 : terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir sistem 

peserta didik dengan menggunakan Project Based Learning 

(PjBL) STEM  dengan flipped classroom. 

b. Pengambilan Keputusan 

𝐻0  ditolak jika 𝑠𝑖𝑔 < 0,05 dan 𝐻0 diterima jika  ≥ 0,05 . Pada 

penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

peningkatan kemampuan berpikir sistem peserta didik antara 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan secara signifikan maka 

dilakukan uji Paired Sample T-test.  

       (Husein, 2019) 

 

https://www.britannica.com/science/statistics/Hypothesis-testing
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4) Effect Size 

Effect size merupakan ukuran mengenai signifikasi praktis hasil 

penelitian yang berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan, 

atau efek dari suatu variable pada variable lain.Variabel dipilih tidak 

harus selalu variabel yang memiliki effect size yang besar atau 

moderat. 

 

𝛿 =  
𝑌𝐸𝑋 −  𝑌𝐾

𝑆𝐶
 

 

Keterangan ∶  

𝛿 : Effect size 

𝑌𝐸𝑋 : Nilai rata-rata perlakuan pada kelas eksperimen 

𝑌𝐾 : Nilai rata-rata perlakuan pada kelas control 

𝑆𝐶 : Simpangan baku kelompok pembanding 

          (Santoso, 2010) 

 

Adapun hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dalam tabel 10 

berikut. 

 

Tabel 10. Adapun interpretasi Effect Size 

Nilai Effect Size Interpretasi 

1 2 

0,8 ≤ 𝑑 ≤ 2,0 Besar 

0,5 ≤ 𝑑 ≤ 0,8 Sedang 

0,2 ≤ 𝑑 ≤ 0,5 Kecil 

                                                 (Cohen, Manion & Morrison 2007) 
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5) Uji Analysis of Covariance  (ANCOVA) 

Uji ANCOVA merupakan teknik analisis yang berguna untuk 

meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan 

pengaturan terhadap pengaruh yang tidak terkontrol, ANCOVA 

digunakan jika perubahan bebasnya mencakup variable kuantitatif dan 

kualitatif. 

            (Field. 2009)
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Project Based 

Learning (PjBL)  STEM dengan Flipped Classroom dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir sistem peserta didik pada topik perubahan iklim yang 

ditunjukkan dengan hasil kemampuan berpikir sistem pada semua indikator 

berpikir sistem pada kelompok eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok kontrol dengan diperoleh nilai effect size 0,969. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran perubahan iklim dengan menggunakan 

model Project Based Learning (PjBL)  STEM dengan Flipped Classroom 

sangat berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan berpikir sistem siswa. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan setelah melakukan penelitian yaitu 

sebagai berikut.  

1. Agar siswa dapat terlibat aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

pendidik mampu menerapkan dan mengambangkan Project Based 

Learning (PjBL) STEM  dengan menggunakan flipped classroom sesuai 

dengan tuntutan kompetensi yang di harapkan. 

2. Kepada peneliti selanjutnya, sebaiknya untuk mengambangkan 

kemampuan berpikir sistem harus mencari alternative strategi agar 

indikator kemampuan berpikir sistem yang belum optimal meningkat dapat 

di tingkatkan. 
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