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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Flipped Classroom 

pada pembelajaran daring untuk meningkatkan penguasaan konsep pada materi 

redoks. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dan 

diperoleh sampel kelas X IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan X IPA 1 sebagai 

kelas kontrol.  Penelitian ini menggunakan metode kuasi  eksperimen dengan 

pretest-postest control grup design.  Keefektivan diukur melalui perbedaan rata-

rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penguasaan konsep peserta didik pada materi redoks berdasarkan perbedaan rata-

rata nilai n-Gain mengalami peningkatan dengan kriteria "sedang".  Flipped 

Classroom efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep peserta didik pada 

materi redoks, dibuktikan dengan hasil uji effect size yang berkriteria "besar". 

Penelitian ini didukung dengan respon peserta didik terhadap pembelajaran 

memiliki kriteria “sangat baik”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran menggunakan Flipped Classroom pada 

pembelajaran daring efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep peserta didik 

pada materi  redoks.   
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

 

 

 

Pandemi  Covid-19  mempengaruhi  hampir  semua  aspek  kehidupan,  tak 

terkecuali  aspek pendidikan.  Untuk  memutus  mata  rantai  peyebaran  

Covid-19  dimana  peserta didik  dapat berperan   sebagai   pembawa dan   

penyebar   penyakit   tanpa   gejala, hampir   semua   negara  meniadakan 

kegiatan di sekolah.  Hingga April 2020, lebih dari 400 juta peserta didik di 

dunia diwajibkan untuk belajar di rumah.  Konsekuensi  dari  penutupan  

Lembaga  Pendidikan  secara  fisik  dan  mengganti  dengan belajar  di  

rumah  sebagaimana  kebijakan  pemerintah  adalah  adanya  perubahan  

sistem belajar mengajar.  Pengelola sekolah, peserta didik, orang tua, dan 

tentu saja pendidik  harus  bermigrasi  ke  sistem  pembelajaran  digital  atau 

online,  yang  lebih  dikenal  dengan istilah e-learning atau dikenal dengan 

istilah pembelajaran dalam jaringan atau “pembelajaran daring” di Indonesia 

(Wahyono, Husamah & Budi, 2020). 

 

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran 

tanpa tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik tetapi 

dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet.  Penerapan 

pembelajaran daring tentu menuntut kesiapan berbagai pihak, baik dari pihak 

sekolah, pemangku jabatan, dan pihak peserta didik itu sendiri.  Pembelajaran 

daring dapat dilaksanakan dengan menggunakan model interaktif berbasis 

internet dan Learning Manajemen System (LMS) misalnya dengan 

menggunakan aplikasi WhatsApp, Google, Zoom, dan lain-lain (Rosnilam, 

2021).  Hal ini tentu menjadi salah satu kendala bagi pembelajaran yang 

prosesnya memerlukan praktikum, seperti pelajaran kimia.   
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Pembelajaran kimia di SMA bertujuan memperoleh pengalaman dalam 

menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen, dimana 

peserta didik melakukan pengujian hipotesis dengan merancang percobaan 

melalui pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan dan penafsiran 

data, serta menyampaikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis.  Selain 

itu, peserta didik juga dituntut untuk memahami konsep, prinsip, hukum, dan 

teori kimia serta saling keterkaitannya dan penerapannya untuk 

menyelesaikan  masalah dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi 

(Purwaningtiyas, Dasna, & Fariati, 2016).  Tujuan tersebut dapat tercapai 

apabila pembelajaran kimia dilakukan melalui praktikum.  Melalui 

pembelajaran daring, tentunya penerapan praktikum sulit dilakukan sehingga 

penguasaan konsep peserta didik terhadap materi kimia menjadi kurang baik. 

Padahal, menurut Redhana (2019), kimia merupakan salah satu mata 

pelajaran utama yang perlu dikuasai oleh semua peserta didik di abad ke-21.  

Pada abad ini, diperlukan life skills tertentu yang meliputi creativity, 

innovation, critical thinking & problem solving, communication dan 

collaboration (Wiyarsi, 2018).   

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa mempelajari ilmu 

kimia di sekolah merupakan salah satu upaya untuk melatih peserta didik agar 

keterampilan abad 21 dapat terwujud.  Untuk itu, peserta didik harus 

memiliki penguasaan konsep yang baik terhadap mata pelajaran kimia.  Pada 

kenyataannya, dilapangan pembelajaran kimia masih belum sesuai dengan 

yang diharapkan.  Ilmu kimia masih dianggap sulit, apalagi pembelajarannya 

saat ini dilakukan secara daring.  Pendapat tersebut berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Andrinie, Sudarmin dan Wardhani (2018), bahwa 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia terutama 

pada materi konsep redoks.  

 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi dan wawancara dengan 

pendidik mata pelajaran kimia yang telah dilakukan di SMA Negeri 10 
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Bandar Lampung pada tanggal 13 November 2020.  Hasil observasi dan 

wawancara yaitu diperoleh informasi bahwa dalam pembelajaran kimia, 

pendidik telah menerapkan kurikulum 2013 SMA edisi revisi.  Di masa 

pandemi, pendidik menggunakan Learning Manajemen System (LMS) berupa 

Google Classroom yang hanya memberikan materi dan mengarahkan peserta 

didik untuk mengerjakan LKPD pada proses pembelajarannya. Selanjutnya 

apabila ada yang tidak dipahami, pendidik mengarahkan peserta didik untuk  

bertanya dan berdiskusi menggunakan WhatsApp.  Dalam hal ini pendidik 

tidak menggunakan model pembelajaran.  Meskipun penerapan sistem 

pembelajarannya yang sudah baik, faktanya hampir seluruh peserta didik 

yang terlibat dalam pembelajaran tidak bertanya sehingga diskusi tidak 

berjalan.  Hal ini menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam 

memahami materi seperti konsep redoks.  Hal ini menjadi salah satu faktor 

kurangnya penguasaan konsep peserta didik pada materi redoks.  Pernyataan 

tersebut dapat dilihat dari nilai peserta didik yang masih banyak tidak 

mencapai KKM.   

 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, diperlukan solusi yang tepat agar 

penguasaan konsep peserta didik meningkat meskipun proses pembelajaran 

dilakukan secara daring.  Pemilihan model pembelajaran yang tepat untuk 

materi tertentu merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh 

pendidik untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran.  Salah 

satu model yang bisa digunakan adalah flipped classroom (pembelajaran 

terbalik). Flipped classroom merupakan model pembelajaran di mana peserta 

didik sebelum belajar di kelas mempelajari materi lebih dahulu di rumah 

sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pendidik. Metode ini juga digunakan 

oleh pendidik  ketika ada peserta didik yang tidak hadir di kelas karena 

sesuatu hal. Guru bisa membuat video apa yang diajarkannya dan diberikan 

kepada peserta didik yang tidak masuk kelas tersebut. Model ini juga cocok 

dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi era abad  

21.  Jon Bergmann dan Aaron Sams, yaitu guru kimia SMA Woodland Park 

di Colorado, Amerika Serikat, menggunakan metode ini untuk membantu 
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para peserta didiknya yang tidak masuk kelas dengan membuat video 

pembelajaran apa yang sudah mereka ajarkan. Hasilnya sangat 

menggembirakan dan kualitasnya lebih baik.  Para peserta didik yang 

mempraktikkan metode ini motivasi belajarnya sangat tinggi, kreativitasnya 

meningkat, tanggungjawab meningkat, peserta didik lebih aktif dalam PBM 

di kelas, dan nilai akademiknya lebih baik jika dibandingkan cara belajar 

tradisional (Suhardi, 2020). Dengan diterapkannya Flipped classroom pada 

pembelajaran daring, diharapkan penguasaan konsep peserta didik dapat 

meningkat. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilaksanakanlah penelitian ini dengan judul 

“Efektivitas Flipped Classroom pada Pembelajaran Daring untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep pada Materi Redoks”. 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas flipped classroom pada 

pembelajaran daring untuk meningkatkan penguasaan konsep pada materi 

redoks? 

 

 

 

1.3. Tujuan Peneltian   

 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas flipped classroom 

pada pembelajaran daring untuk meningkatkan penguasaan konsep pada 

materi redoks. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Peserta didik  

Peserta didik mendapat pengalaman belajar menggunakan flipped 

classroom dan dapat melatih peserta didik dalam menemukan konsep 

sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep peserta didik khususnya 

konsep redoks.  

2. Pendidik  

Sebagai salah satu pengalaman mengajar menggunakan flipped classroom 

untuk meningkatkan penguasaan konsep peserta didik khususnya materi 

redoks. 

3. Sekolah  

Sebagai usaha dalam meningkatkan mutu pembelajaran khususnya mata 

pelajaran kimia. 

 

 

 

1.5. Ruang Lingkup 

 

 

  

Ruang lingkup penelitian ini adalah:  

1. Menurut Wicaksono (2008),  kriteria kefektifan mengacu pada : 

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila 

sekurang kurangnya 75% dari jumlah peserta didik telah memperoleh 

nilai = 60 dalam peningkatan hasil belajar. 

b. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar 

peserta didik apabila secara statistik hasil belajar peserta didik 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal 

dengan pemahaman setelah pembelajaran. 

c. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat 

dan motivasi apabila setelah pembelajaran peserta didik menjadi lebih 

termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang 
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lebih baik serta peserta didik belajar dalam keadaan yang 

menyenangkan. 

2. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik dengan memberikan 

tugas terlebih dahulu kepada siswa untuk mempelajari materi yang ada 

dalam media pembelajaran. (Suhardi, 2020). 

3. Penguasaan konsep merupakan kemampuan peserta didik dalam 

memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari (Dahar, 2011).  Untuk mendapatkan hasil 

penguasaan konsep diukur dengan menggunakan soal pretes-postes. 

4. Cakupan materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep redoks. 



 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Efektivitas Pembelajaran  

 

 

 

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “ada 

pengaruhnya, ada akibatnya”.  Menurut Moore (1999), efektivitas merupakan 

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan 

waktu) telah tercapai, atau makin besar presentase target yang dicapai makin 

tinggi efektivitasnya.  Efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan 

keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat 

membawa hasil belajar secara maksimal.  Keefektifan proses pembelajaran 

berkenaan dengan jalan, upaya teknik dan strategi yang digunakan dalam 

mencapai tujuan secara optimal, tepat dan cepat (Pitaloka, 2020). 

 

Kriteria keefektifan menurut Wicaksono (2008) mengacu pada: 

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila 

sekurang kurangnya 75% dari jumlah peserta didik telah memperoleh 

nilai = 60 dalam peningkatan hasil belajar. 

b. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar peserta 

didik apabila secara statistik hasil belajar peserta didik menunjukkan 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman 

setelah pembelajaran. 

c. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat 

dan motivasi apabila setelah pembelajaran peserta didik menjadi lebih 

termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang 

lebih baik serta peserta didik belajar dalam keadaan yang menyenangkan. 
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2.2. Flipped Classroom  

 

 

 

Flipped classroom adalah model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar 

di kelas mempelajari materi lebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang 

diberikan oleh guru. Metode ini juga digunakan oleh guru ketika ada siswa 

yang tidak hadir di kelas karena sesuatu hal. Guru bisa membuat video apa 

yang diajarkannya dan diberikan kepada yang tidak masuk kelas tersebut 

(Suhardi, 2020). 

 

Pada dasarnya konsep Model Flipped Classroom yakni aktivitas 

pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas sekarang dapat diselesaikan 

di rumah, dan aktivitas pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah 

sekarang dapat diselesaikan di kelas.  Peserta didik membaca materi, 

menonton video pembelajaran sebelum mereka datang ke kelas dan mereka 

mulai berdiskusi, bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah, dengan 

bantuan peserta didik lain maupun pendidik, melatih peserta didik 

mengembangkan kefasihan prosedural jika diperlukan, inspirasi dan 

membantu mereka dengan proyek-proyek yang menantang dengan 

memberikan kontrol belajar yang lebih besar (Muthmainah, 2020). 

 

Metode flipped classroom, dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu, sebelum kelas 

dimulai (pre-class), saat kelas dimulai (in-class) dan setelah kelas berakhir 

(out of class). Sebelum kelas dimulai, peserta didik sudah mempelajari materi 

yang akan dibahas, dalam tahap ini kemampuan yang diharapkan dimilki oleh 

peserta didik adalah mengingat (remembering) dan mengerti (understanding) 

materi. Dengan demikian pada saat kelas dimulai peserta didik dapat 

mengaplikasikan (applying) dan menganalisis (analyzing) materi melalui 

berbagai kegiatan interaktif di dalam kelas, yang kemudian dilanjutkan 

dengan mengevaluasi (evaluating) dan mengerjakan tugas berbasis project 

tertentu sebagai kegiatan setelah kelas berakhir (creating) (Wulandari, 2020). 
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2.3   Pembelajaran Daring 

 

 

 

Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan 

tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat 

membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh.  

Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan 

pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk 

menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas (Sofyana 

& Abdul, 2019). 

 

Ada beberapa aplikasi juga dapat membantu kegiatan belajar mengajar, 

misalnya whatsapp, zoom, web blog, edmodo dan lain-lain.  Melansir laman 

resmi Kemendikbud RI, ada 12 platform atau aplikasi yang bisa diakses 

pelajar untuk belajar di rumah yaitu (1) Rumah belajar; (2) Meja kita; (3) 

Icando; (4) Indonesiax; (5) Google for education; (6) Kelas pintar; (7) 

Microsoft office 365; (8) Quipper school (9) Ruang guru; (10) Sekolahmu; 

(11) Zenius; (12) Cisco webex (Handarini, 2020). 

 

 

 

2.4 Penguasaan Konsep 

 

 

 

Penguasaan konsep menurut Dahar (2011), merupakan kemampuan peserta 

didik dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  Penguasaan konsep merupakan kemampuan 

peserta didik dalam memahami konsep-konsep setelah kegiatan 

pembelajaran, kemampuan dalam memahami makna secara ilmiah, baik 

konsep secara teori maupun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Afdila, 2015). 

 

Penguasaan konsep merupakan suatu kondisi utama yang dibutuhkan dalam 

menguasai pengetahuan dan proses kognitif.  Untuk dapat menguasai konsep 
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seseorang harus mampu dalam membedakan antara benda yang satu dengan 

benda yang lain, dengan menguasai konsep peserta didik akan dapat 

menggolongkan dunia sekitarnya menurut konsep itu (Trianto, 2011). 

 

Penguasaan konsep yang dimiliki peserta didik sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik.  Penguasaan konsep memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan dengan hasil belajar peserta didik, dimana semakin baik 

atau semakin tinggi penguasaan konsep peserta didik maka semakin tinggi 

pula hasil belajar atau prestasi belajar peserta didik (Prasinta, 2018). Dapat 

disimpulkan bahwa untuk dapat memiliki penguasaan konsep yang tinggi, 

maka hasil belajar peserta didik harus baik. 

 

 

 

2.6. Kerangka Pikir 

 

 

 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat digunakan untuk 

membantu meningkatkan penguasaan konsep peserta didik.  Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu flipped classroom.  Model 

pembelajaran ini dapat diterapkan baik secara daring. 

 

Dalam proses pembelajaran menggunakan flipped classroom secara daring 

melalui google classroom dan google meeting, dibagi menjadi tiga kegiatan 

yaitu, sebelum kelas dimulai (pre-class), saat kelas dimulai (in-class) dan 

setelah kelas berakhir (out of class). Sebelum kelas dimulai, peserta didik 

sudah mempelajari materi redoks dan melakukan praktikum sesuai prosedur 

yang diperoleh dari google classroom. Dalam tahap ini kemampuan yang 

diharapkan dimiliki oleh peserta didik adalah mengingat (remembering) dan 

mengerti (understanding) materi redoks.  Dengan demikian pada saat kelas 

dimulai peserta didik dapat mengaplikasikan (applying) dan menganalisis 

(analyzing) materi redoks melalui berbagai kegiatan interaktif di dalam kelas 

melalui google meeting.  Pada kegiatan  kelas dimulai (in-class) peserta didik 
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menggunakan bantuan media E-LKPD, yang kemudian dilanjutkan dengan 

mengevaluasi (evaluating) dan mengerjakan tugas berupa soal sebagai 

kegiatan setelah kelas berakhir (creating). Dengan demikian, penguasaan 

konsep peserta didik pada materi redoks dapat meningkat. 

 

 

 

2.7. Anggapan Dasar 

 

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:  

1. Pembelajaran daring dengan menggunakan flipped classroom pada 

materi redoks akan menghasilkan tingkat penguasaan konsep yang lebih 

baik dibandingkan pembelajaran konvensional. 

2. Peserta didik yang menjadi subyek penelitian mempunyai pengetahuan 

awal yang sama.   

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama.  

4. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan penguasaan 

konsep peserta didik diusahakan sekecil mungkin sehingga dapat 

diabaikan. 

 

 

 

2.8. Hipotesis Penelitian 

 

 

 

Hipotesis umum  dalam penelitian ini adalah  pembelajaran daring 

menggunakan flipped classroom pada materi redoks lebih efektif dalam 

meningkatkan penguasaan konsep daripada pembelajaran konvensional. 

. 

, 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

1.2. Populasi dan Sampel  

 

 

 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.  Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua peserta didik kelas X IPA yang tersebar dalam 

empat kelas.  Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas dari empat kelas 

X IPA.  

 

Sampel diperoleh menggunakan teknik purposive sampling dengan bantuan 

seorang praktisi (pendidik kimia).  Selanjutnya, ditentukan kelas yang 

dijadikan sampel yaitu, Selanjutnya, ditentukan dua kelas yang dijadikan 

sampel, yaitu kelas X IPA 1 dan Kelas X IPA 3, dimana kelas X IPA 1 

sebagai kelas kontrol dan kelas X IPA 3 sebagai kelas eksperimen. 

Alasan dipilih dua  kelas tersebut karena memiliki kemampuan kognitif yang 

homogen.   

 

 

 

3.2. Metode dan Desain Penelitian 

 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan 

menggunakan pretest-postest control grup design (Fraenkel, et al., 2012).  

Pretes dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal, sedangkan postes 

untuk mengetahui kemampuan akhir.  
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Desain penelitian ini melihat perbedaan pretes maupun postes antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.  

Desain penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Desain penelitian pretest-posttest control group design 

 

Kelas Penelitian Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen  O1 X1 O2 

Kontrol  O1 C O2 

 

Keterangan:  

O1 : Pretest (tes awal) sebelum perlakuan 

X : Perlakuan kelas eksperimen (pembelajaran daring menggunakan 

flipped classroom)  

C : Perlakuan kelas control (pembelajaran konvensional) 

O2 : Posttest (tes akhir) setelah perlakuan 

 

 

 

3.3. Variabel Penelitian  

 

 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan flipped classroom 

pada pembelajaran daring dan pembelajaran konvensional. 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penguasaan konsep. 

3. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah materi yang diajarkan 

(konsep redoks).  
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3.4. Perangkat Pembelajaran 

 

 

 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

 

 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Tes penguasaan konsep peserta didik berupa soal pretes-postes mengenai 

materi redoks dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. 

2. Angket respon peserta didik yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

respon peserta didik terhadap kemenarikan flipped classroom pada 

pembelajaran daring menggunakan google formulir (kegiatan dan 

komponen pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran kimia) yang 

dimodifikasi dari Angket Respon Peserta Didik (Sri Ayu Astari, 2020). 

 

 

 

3.6. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Tahap pendahuluan 

a. Melakukan studi pustaka 

b. Observasi dan menentukan subjek penelitian 

2. Tahap persiapan 

Pada tahap ini mempersiapkan perangkat pembelajaran meliputi silabus, 

RPP, LKPD, soal pretes postes penguasaan konsep peserta didik, dan 
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lembar respon peserta didik terhadap pembelajaran daring menggunakan 

flipped classroom.  

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu 

kelas X IPA 3 sebagai kelas eksperimen (model pembelajaran flipped 

classroom) dan kelas X IPA 1 sebagai kelas kontrol (model pembelajaran 

konvensional).  Adapun urutan prosedur pelaksanaan pada tahap 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan soal pretes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan google formulir dimana dalam pengerjaannya peserta 

didik diawasi melalui google meet.  

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran daring pada materi redoks 

menggunakan flipped classroom pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol menggunakan google 

meet .  

c. Memberikan soal postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan google formulir dimana dalam pengerjaannya peserta 

didik diawasi melalui google meet. 

d. Melakukan pengambilan angket respon peserta didik terhadap 

flipped classroom  pada pembelajaran daring menggunakan google 

formulir. 

e. Analisis data.  

f. Pembahasan dan kesimpulan. 

 

Langkah-langkah penelitian ini ditunjukkan pada alur penelitian yang 

ditunjukkan pada gambar 1. 
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Gambar 1. Prosedur Penelitian 

 

 

 

3.7. Analisis Data 

 

 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian sangat penting.  Hal ini terkait 

dengan kesimpulan yang akan diperoleh berdasarkan data yang didapatkan 

melalui instrumen tersebut.  Oleh karena itu sangat penting melakukan 

pengujian terhadap instrumen yang akan digunakan, agar data yang 

didapatkan valid dan reliabel (Fraenkel, 2012). 
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Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis data instrumen untuk 

mengetahui kelayakan instrumen dalam mengumpulkan data. 

 

3.7.1 Analisis validitas dan reliabilitas instrumen tes 

 

Pada penelitian ini, instrumen tes berupa soal pretes dan postes 

penguasaan konsep yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda yang diadopsi 

dari Julia Dian Wijayanti (2019), yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. 

 

3.7.2    Analisis data keefektifan flipped classroom pada pembelajaran 

daring 

 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis data soal pretes-postes 

untuk mengetahui penguasaan konsep peserta didik pada materi redoks 

dan analisis respon peserta didik terhadap flipped classroom pada 

pembelajaran daring. 

 

a. Analisis data penguasaan konsep 

 

Analisis data penguasaan konsep peserta didik dinilai dengan 

menggunakan soal pretes-postes.  Nilai pretes dan postes pada penilaian 

penguasaan konsep sebagai berikut: 

 

   Nilai Peserta didik = 
∑skor jawaban yang diperoleh

skor maksimal
 x 100 ….(1) 

 

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung nilai n-

Gain yang selanjutnya digunakan pengujian hipotesis.  Nilai n-Gain 

kemudian digunakan untuk mengetahui efektivitas flipped classroom 

pada pembelajaran daring untuk meningkatkan penguasaan konsep pada 

materi redoks.    Perhitungan nilai n-Gain dengan menggunakan rumus 

yang dikemukakan oleh Hake (2002) adalah sebagai berikut: 
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       n-Gain (g) = 
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠)

(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠)
......................(2) 

 

Perhitungan selanjutnya adalah menghitung rata-rata nilai n-Gain dari 

masing-masing nilai n-Gain peserta didik dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

       Rata-rata nilai n-Gain (g) = 
∑𝑛−𝐺𝑎𝑖𝑛 peserta didik

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
.........(3) 

 

Hasil perhitungan rata-rata nilai n-Gain kemudian diinterpretasi dengan 

menggunakan klasifikasi dari (Hake, 2002) pada Tabel 2 berikut ini: 

 

 

Tabel 2. Kriteria Nilai n-Gain 

n-Gain Kriteria 

> 0,7 Tinggi 

0,3 < n-Gain ≤ 0,7 Sedang 

n-Gain ≤ 0,3 Rendah  

. 

 

 

b. Analisis respon peserta didik terhadap flipped classroom pada 

pembelajaran daring 

 

Analisis respon peserta didik terhadap flipped classroom pada 

pembelajaran daring dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Mengklasifikasikan data.  Klasifikasi data, bertujuan untuk 

mengelompokkan jawaban berdasarkan pernyataan angket.  Dalam 

pengkodean data ini dibuat buku kode yang merupakan suatu tabel 

berisi tentang substansi-substansi yang hendak diukur, pertanyaan-

pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi tersebut serta kode 

jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan jawabannya.  
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2. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat, 

bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan 

dari setiap jawaban berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya 

responden (pengisi angket).  

3. Memberi skor jawaban responden.  Penskoran jawaban responden 

dilakukan berdasarkan skala Likert seperti pada Tabel berikut. 

 

Tabel 3. Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert 

 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

4. Menghitung jumlah skor yang diberikan setiap responden 

5. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap pernyataan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

       % Xin= 
∑S

Smax
x 100 % .............................................(3) 

 

Keterangan : 

 %Xin = Persentase jawaban respon peserta didik terhadap 

flipped classroom pada pembelajaran daring 

ΣS       = Jumlah skor jawaban 

Smaks = Skor maksimum yang diharapkan 

6. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase 

sebagaimanapada Tabel 4 
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Tabel 4. Tafsiran skor (Arikunto, 2013). 

Persentase Kriteria 

80,1% - 100,0% Sangat Baik 

60,1% - 80% Baik 

40,1% - 60% Cukup 

20,1% - 40% Buruk 

0,0% - 20% Sangat Buruk 

 

 

 

3.8. Pengujian Hipotesis 

 

 

 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan 

dua rata-rata.  Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada n-Gain.  Sebelum 

dilakukan uji perbedaan dua rata-rata ada uji prasyarat yang harus dilakukan, 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

3.8.1. Uji normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari kedua 

kelompok berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji 

selanjutnya apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik. 

Hipotesis untuk uji normalitas: 

 

H0 = data penelitian berdistribusi normal 

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal 

 

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 

versi 25.0. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika pada 

Kolmogorov-Smirnov nilai sig. > 0.05. 
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3.8.2. Uji homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi bahwa sampel 

penelitian yang dibandingkan memiliki varians homogen atau tidak, yang 

selanjutnya untuk menentukan statistik yang akan digunakan dalam 

pengujian hipotesis. Uji homogenitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan software SPSS versi 25.0. Rumusan hipotesis untuk 

uji ini adalah sebagai berikut: 

 

H0 : 𝜎1
2
=𝜎2

2
 (kedua kelompok memiliki varians yang homogen) 

H1 : 𝜎1
2
≠ 𝜎2

2
 (kedua kelompok memiliki varians yang tidak 

homogen), 

 

Data dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen apabila nilai 

sig > 0,05. Kriteria uji: terima H0 hanya jika Fhitung > Ftabel, dengan taraf 

nyata α sebesar 0,05, dalam hal lain tolak H0. 

 

3.8.3. Uji perbedaan dua rata- rata 

 

 Jika data yang diperoleh terdistribusi normal dan mempunyai varians yang 

homogen, maka pengujian selanjutnya menggunakan uji statistik 

parametrik, yaitu menggunakan uji-t (Sudjana, 2005).  Uji perbedaan dua 

rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata skor n-Gain penguasaan konsep siswa pada 

kelas eksperimen, dengan rata-rata skor n-Gain penguasaan konsep siswa 

pada kelas kontrol.  Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui 

perbedaan antara pembelajaran daring menggunakan flipped classroom 

dengan pembelajaran konvensional dalam meningkatkan penguasaan 

konsep siswa.  Adapun rumusan hipotesis pada uji ini adalah: 
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Hipotesis (penguasaan konsep) : 

H0:μ1x > μ2x: Rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata nilai n-Gain 

penguasaan konsep kelas kontrol 

H1:μ1x < μ2x: Rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa kelas 

eksperimen lebih redah daripada rata-rata nilai n-Gain 

penguasaan konsep kelas kontrol 

Keterangan:  

μ1 = Rata-rata nilai n-Gain (x) kelas eksperimen  

μ2 = Rata-rata nilai n-Gain (x) kelas kontrol  

x   = penguasaan konsep 

 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS versi 25.0. Cara mengetahui terima H0 atau tolak H0, yaitu dengan 

menggunakan output Independent Sample T test dengan kriteria terima H0 

jika nilai signifikan atau sig. (2-tailed) <0,05.  

 

3.8.4. Uji Ukuran Pengaruh (Effect Size) 

 

Setelah diketahui nilai dari analisis pengukuran hipotesis penelitian 

tentang peningkatan penguasaan konsep siswa, dilakukan pengukuran 

analisis ukuran pengaruh flipped classroom  dalam pembelajaran terhadap 

peningkatan penguasaan konsep peserta didik. Perhitungan ukuran 

pengaruh flipped classroom pada penguasaan konsep dalam pembelajaran 

daring dengan rumus sebagai berikut: 

 

η
2
 = 

T2

T2+ df
 .......................................................…………................(8)  

(Jahjouh, 2014) 

Keterangan:  

η = effect size  

T = t hitung dari uji-t (perbedaan dua rata-rata pretes dan postes)  
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df = derajat kebebasan 

 

 

Tabel 5. Kriteria µ (Effect size) menurut Dincer (2015): 

 

Kriteria Efek 

µ ≤ 0,15 Diabaikan (sangat kecil) 

0,15< µ ≤ 0,40 Kecil 

0,40< µ ≤ 0,75 Sedang 

0,75< µ ≤ 1,10 Besar 

µ > 1,10 Sangat besar 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

flipped classroom efektif meningkatkan penguasaan konsep peserta didik 

pada materi redoks.  Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan nilai 

pretes dan postes yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaan konsep peserta didik pada 

materi redoks berdasarkan perbedaan rata-rata nilai n-Gain mengalami 

peningkatan dengan kriteria "sedang". Data tersebut didukung juga dengan 

respon positif peserta didik terhadap pembelajaran flipped classroom secara 

daring. Hasil uji effect size menyatakan 93,7% peningkatan penguasaan 

konsep peserta didik pada materi redoks pada kelas eksperimen dipengaruhi 

oleh pembelajaran flipped classroom dan  92,5% pada kelas kontrol 

dipengaruhi oleh pembelajaran konvensional. 

 

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan pengamatan secara langsung saat proses pembelajaran dan 

analisis data, maka peneliti memberikan saran yaitu, model pembelajaran 

Flipped Classroom dapat digunakan sebagai alternatif bagi pendidik untuk 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang interaktif di kelas agar hasil belajar 

yang dihasilkan sesuai dengan target yang akan dicapai.   
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