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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PBL TERINTEGRASI STEM DENGAN 

 FLIPPED CLASSROOM  UNTUK MENINGKATKAN  

K E M A M P U A N  B E R P I K I R  S I S T E M  S I S W A  

 SMA  PADA TOPIK  USAHA DAN ENERGI 

 

 

 

Oleh 

 

SRI RAHAYU 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi PBL 

terintegrasi STEM dengan Flipped Classroom untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir sistem siswa SMA. Sampel pada penelitian ini yaitu, 

peserta didik kelas X MIPA 2 dan X MIPA 3 SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung tahun ajaran 2021/2022. Desain Penelitian yang digunakan yaitu 

One Group Pretest Posttest. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu, 

lembar tes soal pilihan ganda. Pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan STEM mampu meningkatkan kemampuan berpikir sistem siswa 

hal ini terlihat dari nilai rata-rata N-gain pada kelas ekseperimen sebesar 

0,65 lebih besar dari kelas kontrol dengan nilai rata-rata N-gain sebesar 0,55 

dengan kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

sistem kelas eksperimen lebih meningkat dibandingkan dengan kelas kontrol. Serta, 

di dukung dari data hasil uji hipotesis Independent simple T-test diperoleh nilai Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,000 artinya bahwa implementasi PBL terintegrasi STEM 

dengan Flipped Classroom dapat meningkatkan kemampuan berpikir sistem siswa 

pada topik usaha dan energi. 

 

Kata kunci: PBL, STEM, Flipped Classroom 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada abad 21 menuntut berbagai keterampilan yang harus 

dikuasai siswa, sehingga diharapkan pendidikan dapat mempersiapkan siswa 

untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar menjadi pribadi yang 

sukses dalam hidup. Keterampilan-keterampilan penting di abad ke-21 masih 

relevan dengan 4 pilar kehidupan yang mencakup learning to know, learning 

to do, learning to be , dan learning to live together (Jayadi et al., 2020). 

Pembelajaran fisika di sekolah memiliki peran sentral dalam membekalkan 

keterampilan abad 21 kepada siswa. 

 

Ilmu fisika merupakan ilmu yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa 

dikarenakan begitu banyak rumus yang harus dihafalkan. Padahal fisika 

adalah suatu ilmu yang lebih banyak menuntut pemahaman daripada 

penghafalan. Kemampuan menguasai konsep, hukum dan teori dalam fisika 

merupakan kunci kesuksesan dalam belajar fisika (Saharsa et al., 2018). 

Pembelajaran fisika seharusnya menjadikan siswa tidak hanya hafal tentang 

konsep - konsep fisika. Namun, siswa lebih mengerti dan memahami konsep - 

konsep tersebut. 

 

Hasil PISA tahun 2018 menyatakan bahwa kinerja peserta didik Indonesia 

dalam membaca, matematika, dan sains mendapatkan nilai lebih rendah dari 

rata-rata OECD. Menurut Tohir (2019) dalam kemampuan membaca 

Indonesia berada pada peringkat 74 dari 79 negara, pada kemampuan 

matematika Indonesia berada pada peringkat 73 dari 79 negara, dan pada 

kemampuan sains Indonesia berada pada peringkat 71 dari 79 negara. Begitu 
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pun dengan nilai rata-rata di seluruh negara OECD masih perlu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam rangka mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas seperti yang telah disepakati dalam agenda 

Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 baik dalam kemampuan literasi 

membaca, matematik ataupun sains (OECD, 2019). Di samping itu, siswa 

diharuskan mempunyai kompetensi global meliputi: (1) kemampuan untuk 

meneliti permasalahan yang terjadi di tingkat lokal, antar budaya, dan global; 

(2) kemampuan untuk memahami dunia dalam berbagai perspektif; (3) 

kemampuan untuk terlibat secara terbuka; (4) kemampuan berinteraksi secara 

efektif dengan orang-orang yang berbeda budaya; dan (5) kemampuan untuk 

berkolaborasi dalam rangka mencapai tujuan SDGs. Hal itu dapat diupayakan 

melalui kegiatan pembelajaran Education for Sustainable Development 

(ESD). Mengembangkan hasil pembelajaran ESD ditetapkan 8 (delapan) 

kompetensi kunci lintas sektor diantaranya kompetensi berpikir sistem. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Fisika SMA Al Kautsar Bandar 

Lampung pada tanggal 17 Januari 2022. Proses pembelajaran disemester 

genap ini baru mulai berjalan tatap muka 100% setelah peraturan sebelumnya 

50% daring dari rumah dan 50 % luring di sekolah. Kegiatan pembelajaran 

dilakukan dengan metode penyampaian materi secara ceramah dan diskusi. 

Namun, metode tersebut masih kurang efektif untuk diterapkan ke siswa 

secara keseluruhan. Siswa dalam kemampuan bertanya dan menjawab 

pertanyaan saat kegiatan diskusi dikelas masih kurang inisiatif, karena 

kemampuan nalar yang berbeda - beda. Guru dalam mengajar juga sudah 

menggunakan media pembelajaran seperti Power Point Presentation (PPT) 

untuk memudahakan siswa dalam memahami materi yang diberikan. Namun, 

setelah dilakukan evaluasi pembelajaran dapat terlihat hasil belajar beberapa 

siswa yang memiliki rentang nilai yang masih kecil dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) khususnya kelas reguler. Hasil belajar siswa 

yang demikian patut diduga terjadi karena kurangnya kemampuan pemecahan 

masalah dan waktu belajar yang terlalu singkat. Oleh, karena itu kemampuan 

berpikir sitem sangat diperlukan dalam proses pemecahan masalah. 
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Permasalahan kondisi lingkungan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang 

berkaitan dengan pembelajaran fisika salah satunya, letak sekolah yang 

berdekatan dengan jalan lintas sumatra. Kondisi ini membuat sekolah dan 

bangunan yang ada disekitarnya diselimuti oleh debu yang bertebaran. Debu 

yang terus menumpuk akan mengganggu pernapasan dan tempat belajar 

menjadi kurang nyaman. Berdasarkan permasalahan tersebut siswa dapat 

mengimplementasikan keterampilannya dalam pembuatan alat peraga vacuum 

cleanner sederhana dalam materi Usaha dan Energi. 

 

Alternatif pembelajaran pada penelitian ini yaitu, menerapkan model dan 

pendekatan yang dapat dikembangkan oleh guru dan berpusat pada siswa 

adalah model Problem Based Learning (PBL). PBL merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari dan bertujuan agar siswa dapat membangun 

pengetahuan tentang sains (Diani et al., 2019). Model PBL dapat 

diintegrasikan dengan pendekatan Science Technology Engineering 

Mathematic (STEM). STEM merupakan cara yang efektif untuk 

memfasilitasi dan mempertahankan keterpaduan ilmu sains, teknologi, 

matematika, dan rekayasa (Estapa & Tank, 2017). Penyebab rendahnya 

literasi sains siswa di Indonesia disebabkan oleh kurangnya pembelajaran 

tekstual dan kontekstual. Ketika siswa menguasai literasi sains, mereka akan 

dapat memahami bahwa masyarakat modern sangat bergantung pada 

teknologi dan kemajuan, serta perkembangan sains (Listiana et al., 2019).  

 

Melihat  kondisi waktu proses pembelajaran sampai saat ini terlalu singkat 

dan banyak siswa yang kurang memahami pembelajaran fisika. Kendala 

tersebut dapat diatasi dengan melakukan pembelajaran di luar jam sekolah 

(Apriyanti et al., 2017). Metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

melengkapi model PBL ini adalah metode pembelajaran flipped classroom. 

Metode pembelajaran flipped classroom membantu siswa untuk belajar secara 

mandiri di rumah melalui video dan bahan ajar dari guru, sehingga siswa 

memiliki persiapan ketika di sekolah (Sinmas et al., 2019). 



4 

 

 

 

Kemampuan berpikir sistem perlu dalam proses pemecahan masalah 

pembelajaran fisika. System Thinking atau cara berpikir sistem adalah salah 

satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memandang persoalan yang ada 

dengan lebih menyeluruh, sehingga dalam pengambilan sebuah keputusan 

dan pilihan aksi bisa dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan 

yang akan mengubah sistem secara efektif (Nggili, 2016). Berdasarkan uraian 

permasalahan di atas, maka peneliti telah melakukan penelitian yang berjudul 

implementasi PBL terintegrasi STEM dengan flipped classroom untuk 

meningkatan kemampuan berpikir sistem siswa SMA pada topik Usaha dan 

Energi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh implementasi PBL terintegrasi STEM dengan 

flipped classroom terhadap peningkatan kemampuan berpikir sistem siswa 

SMA pada topik Usaha dan Energi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi PBL 

terintegrasi STEM dengan flipped classroom terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir sistem siswa SMA pada topik Usaha dan Energi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dapat digunakan guru sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas menggunakan PBL terintegrasi STEM dengan flipped classroom 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir sistem siswa SMA.  

2. Dapat digunakan siswa untuk melatih meningkatkan kemampuan berpikir 

sistem melalui  PBL terintegrasi STEM dengan flipped classroom dan 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Dapat digunakan peneliti untuk mengetahui kekurangan ketika 
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mengimplementasikan PBL terintegrasi STEM dengan flipped classroom 

dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menjadi proses pembelajaran 

selanjutnya 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sekolah yang digunakan untuk penelitian adalah SMA Al Kautsar Bandar 

Lampung dengan dua kelas sampel penelitian yaitu, kelas X MIPA 2 

berjumlah 31 Siswa dan X MIPA 3 berjumlah 36 Siswa di SMA Al 

Kautsar Bandar Lampung. 

2. Penelitian eksperimen ini menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) menurut arends (2014) dengan sintaks berikut ini, 

orientasi tentang permasalahan kepada siswa, mengorganisasikan siswa 

untuk belajar, membantu melakukan investigasi secara individu dan 

kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta 

menganalisis dan mengevalusi proses pemecahan masalah. 

3. Penelitian ini mengunakan pendekatan STEM (Science, Technology, 

Engginering, and Mathematics) yang terdiri empat aspek yang saling 

berhubungan. 

4. Penelitian ini mengunakan pembelajaran flipped classroom (kelas terbalik) 

yang menggabungkan pembelajaran secara mandiri di rumah dan tatap 

muka di kelas. 

5. Penelitian ini berorientasi pada empat level indikator kemampuan berpikir 

sistem menurut Meilinda (2018) yaitu, mampu mengenali struktur dan 

peran dari komponen dalam sistem, mampu menganalisis interaksi 

komponen dalam sistem, mampu menganalisis pola/pemodelan dalam 

sistem, dan mampu memprediksi/retropeksi perilaku sistem akibat 

interaksi dalam sistem. 

6. Materi yang digunakan pada proses pembelajaran adalah Usaha dan Energi 

kelas X semester 2 pada KD 3.9 Menganalisis konsep energi, usaha, 

hubungan usaha, dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta 

penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. 
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7. Modul pembelajaran pada penelitian ini menggunakan Modul 

Pembelajaran SMA Fisika kelas X dari Kemendikbud tahun 2020 dengan 

penyusun Drs. H. Nursyamsuddin, M.M. 

8. Penelitian ini mengadopsi LKPD Vacuum Cleaner dari Maissy (2021) 

materi usaha dan energi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky (kemendiknas, 2013: 3) dalam teorinya menyatakan bahwa 

pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani 

tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada 

dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zone of proximal 

development daerah terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini 

yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah 

bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky, 

dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta 

didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari 

namun tugas tugas itu masih berada dalamjangkauan kemampuan atau 

tugas itu berada dalam zone of proximal development daerah terletak 

antara tingkat perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai 

kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau 

teman sebaya yang lebih mampu (Slavin, 2011:4). 

 

Menurut Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial dengan teman lain 

memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual 

siswa (Maharani, 2014). Interaksi antara siswa maupun guru mendorong 

siswa untuk mengasah kemampuan berpikir sistemnya dengan cara 

pembelajaran pemechan masalah. Hal ini sejalan dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 
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2.1.2 Problem Based Learning (PBL) Terintegrasi STEM 

PBL adalah model pembelajaran yang merangsang siswa untuk 

menganalisis masalah, memperkirakan jawabannya, mencari data, 

menganalisis data dan menyimpulkan jawaban terhadap masalah 

(Wardhani et al., 2012). PBL mampu melibatkan siswa secara keseluruhan 

dalam proses pembelajaran sehingga membantu siswa untuk lebih berpikir 

secara aktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

untuk menemukan cara pemecahan masalah (Pradnyana et al., 2013).  

 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas maka PBL adalah suatu model 

pembelajaran yang menerapkan permasalahan dikehidupan sehari-hari. 

Siswa dapat termotivasi untuk memecahkan masalah dengan kemampuan 

yang dimiliki.  

 

Menurut Arends (2014) sintaks untuk pembelajaran PBL terdiri dari 5 fase 

dalam Tabel 1: 

 

Tabel 1. Sintaks Model Pembelajaran PBL 

No. 

(1) 

Fase 

(2) 

Perilaku Guru 

(3) 

1 Memberikan orientasi 

(pendahuluan) tentang 

permasalahan kepada siswa 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan 

berbagai kebutuhan logistik yang 

penting dan memberikan motivasi 

kepada siswa untuk terlibat dalam 

kegiatan pemecahan masalah. 

 

2 Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan mengatur tugas 

belajar yang diberikan berkaitan 

dengan permasalahan 

 

3 Membantu melakukan 

investigasi secara individu dan 

kelompok 

Guru mendorong peserta 

didik untuk berkumpul dan 

melakukan penyelidikan, mencari                  

informasi yang tepat, melaksanakan 

eksperimen (praktek), dan mencari 

penjelasan             beserta solusinya 
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(1) (2) (3) 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai dengan permasalahan, 

seperti membuat laporan, rekaman 

video, dan model-model yang 

membantu siswa untuk 

menyampaikannya kepada orang lain 
5 Menganalisis dan mengevalusi 

permasalahan 

 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-proses yang 

siswa gunakan 

 

Model PBL menuntut siswa untuk menanamkan dasar-dasar berpikir 

ilmiah, mengembangkan mental berpikir yang sangat dibutuhkan dalam 

pembelajaran abad 21 (Putri et al., 2020). Kemampuan lainnya yang dapat 

dikembangkan melalui penerapan PBL dalam pembelajaran antara lain: 

kemampuan penyelesaian masalah, perencanaan, bernalar secara kritis dan 

kreatif, manajemen stress, penilaian diri, kolaborasi dengan tim secara 

aktif, belajar mandiri, keterampilan interpersonal, pengambilan keputusan, 

manajemen waktu, dan mendefinisikan problem dengan baik dan tepat 

(Newman, 2005). Model PBL yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Sementara itu pendekatan STEM menawarkan metode pemecahan masalah 

dengan mengintegrasikan Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika 

menjadi satu. Oleh karena itu model PBL dan integrasi pendekatan STEM 

sangat cocok untuk dipadu-padankan (Ananda et al., 2021). 

 

Literasi STEM menurut Asmuniv (2015) dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Definisi dari literasi STEM 

STEM 

(1) 

Keterangan 

(2) 

Sains (Science) Literasi sains yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi 

informasi ilmiah, lalu mengaplikasikannya dalam dunia 

nyata yang juga mempunyai peran dalam mencari solusi 

 

Teknologi 

(Technology) 

Literasi teknologi yaitu ketrampilan dalam 

menggunakan berbagai teknologi, belajar 

mengembangkan teknologi, menganalisis teknologi, 

dapat mempengaruhi pemikiran siswa dan masyarakat. 
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(1) (2) 

Teknik 

(Engineering) 

Literasi desain yaitu kemampuan dalam 

mengembangkan teknologi dengan desain yang lebih 

kreatif dan inovatif melalui penggabungan berbagai 

bidang keilmuan. 

 

Matematika 

(Mathematics) 

Literasi matematik yaitu kemampuan dalam 

menganalisis dan menyampaikan gagasan, rumusan, 

menyelesaikan masalah secara matematik dalam 

pengaplikasiannya. 

 

Pembelajaran sains khususnya fisika berkaitan erat dengan teknologi. 

Menurut Mayasari (2014) Teknologi dapat membantu dan menunjang 

pembelajaran fisika. Pendekatan STEM terintegrasi merupakan upaya 

untuk menggabungkan sains, teknologi, teknik, dan matematika ke dalam 

kelas berdasarkan hubungan antara materi pembelajaran dan masalah 

dunia nyata (Abdurrahman et al., 2019). 

 

Implemetasi STEM pada pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia 

dimaksudkan untuk menyiapkan siswa  dalam memperoleh keterampilan 

abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, mampu 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta mampu 

berkomunikasi dan berkolaborasi. Penerapan STEM dalam pembelajaran 

harus menekankan beberapa aspek yaitu: (1) mengajukan pertanyaan dan 

mejelaskan masalah; (2) mengembangkan dan menggunakan model; (3) 

merancang dan melaksanaan penelitian, (4) menginterpretasi dan 

menganalisis data; (5) menggunakan pemikiran matematika dan 

komputasi, (6) membuat penjelasan dan merancang solusi; (7) 

Berpartisipasi dalam kegiatan argumentasi yang didasarkan pada bukti 

yang ada (8) mendapatkan informasi, memberikan evaluasi dan 

menyampaikan informasi (National Research Council, 2012). 

 

Literasi STEM dapat membantu dalam memunculkan keterampilan dan 

kemampuan siswa, memahami persaingan dalam dunia nyata yang 

memerlukan pengaplikasian dari empat bidang ilmu yang saling 

berhubungan tersebut (Afriana et al., 2016). Siswa dalam pembelajaran 
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akan lebih aktif dalam mengembangkan keterampilan yang dimilikinya, 

sehingga tidak hanya memahami materi secara matematis saja, tetapi 

dengan menggunakan komponen pembelajaran yang lainnya. 

 

Integrasi PBL dengan STEM sangat memungkinkan mengaktualisasi 

literasi lingkungan dan kreativitas mahasiswa (Farwati, 2017). Penerapan 

PBL terintegrasi STEM juga dapat meningkatkan literasi sains siswa 

(Afriana et al., 2016), meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik, 

dan karakter siswa (Yulianti et al., 2018). Berikut ini adalah Implementasi 

PBL terintegrasi STEM dengan Flipped Classrrom dapat dilihat pada 

Tabel 3. 
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Table 3. PBL Terintegrasi STEM 

Sintaks 

(1) 

Perilaku Guru 

(2) 

Metode 

Pembelajaran 

(3) 

STEM 

(4) 

Orientasi Guru menampilkan video fenomena 

kondisi sekolah yang letaknya dengan 

jalan lintas yang berdebu yang 

mengganggu pernapasan dan guru 

meminta siswa mengajukan solusi 

untuk menyelesaikan masalah. 

 

Online 

ST (STEM 2.0) 

- Science sebagai pengetahuan faktual: 

Pemanfaatan energi kimia (baterai) sebagai 

solusi dari permasalahan  pendidik. 

- Technology: peserta didik mengamati 

permasalahan melalui video animasi. 

 

Mengorganisa sikan 

peserta didik untuk 

belajar 

Guru membagikan kelompok 

untuk peserta  didik. 

Guru membagikan LKPD dan 

menjelaskan cara                                    mengerjakannya. 

 

Online ST (STEM 2.0) 

 

- Science sebagai konseptual: penerapan perubahan 

energi dalam penyelesaia n masalah. 

- Technology: peserta didik menggunakan komputer 

(internet) untuk mengakses informasi pemodelan 

alat vacuum          cleaner sederhana. 

 

Memandu 

penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

Guru mendorong peserta 

didik untuk berkumpul dan 

melakukan penyelidikan, mencari                 

informasi yang tepat, melaksanakan 

eksperimen (praktek), dan mencari 

penjelasan              beserta solusinya 

Offline STEM (STEM 4.0) 

 

- Science sebagai prosedural: peserta didik 

membangun alat vacuum   cleaner sederhana sesuai 

prosedur. 

- Technology : peserta didik memanfaatk an 

perkakas, alat ukur untuk membangun  vacuum 

cleaner sederhana. Selain itu memanfaatkan 

internet untuk mengakses  informasi tentang 

pemanfaata n vacuum cleaner sederhana pada 

perubahan energi dan terkait materi energi, hukum 

kekekalan energi, dan  perubahan energi. 
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(1) (2) (3) (4) 

   - Engineering : peserta didik membangun 

rancangan vacuum cleaner sederhana 

- Mathematic s: 

peserta didik memformul asikan persamaan 

energi kinetik, energi potensial, dan hukum 

kekekalan energi mekanik. Menentukan ukuran 

rancangan vacuum cleaner sederhana agar 

presisi. 

 

Mengembang kan 

dan menyajikan 

hasil pemecahan 

masalah 

 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai dengan permasalahan, 

seperti membuat laporan, rekaman 

video, dan model-model yang 

membantu siswa untuk 

menyampaikannya kepada orang lain 

Offline STM (STEM 3.0) 

 

- Science sebagai prosedural: peserta didik 

menyusun laporan hasil pemecahan masalah 

dalam bentuk LKPD dan video youtube. 

- Mathematics: peserta didik ketika  menyusun 

LKPD dan PPT memasukan persamaan 

matematis ke dalamnya. 

- Technology: peserta didik melakukan presentasi 

menggunak an video  youtube. 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-proses yang 

siswa gunakan 

Offline TM (STEM 2.0) 

 

- Technology: peserta didik memperhati kan 

penguatan yang diberikan oleh pendidik dengan 

menggunakan PPT. 

- Mathematics: peserta didik memperbaiki 

persamaan matematis energi yang belum sesuai 

dengan teori  fisika. 
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2.1.3 Flipped Classroom 

Model pembelajaran  flipped classroom dapat diartikan sebagai model 

pembelajaran yang membalik atau menukar pembelajaran yang 

biasanya dilakukan dikelas dengan gaya belajar yang berbeda dimana 

pada umumnya pembelajaran berlangsung di dalam kelas dengan guru 

menyampikan materi dan siswa mendengarnya (Rokhmania, 2017). 

Pada model pembelajaran ini, materi yang biasanya disampikan di kelas 

berubah menjadi tugas siswa yang harus mereka pelajari dirumah dan 

siswa disekolah hanya mengerjakan tugas-tugas atau 

mengkonfirmasikan pengetahuan yang mereka pelajari di rumah dengan 

teman-temannya dan guru di sekolah. Model pembelajaran flipped 

classroom ini memanfaatkan media pembelajaran yang diakses secara 

online oleh siswa yang mampu mendukung materi pembelajarannya. 

Melalui model pembelajaran ini, maka diharapkan dapat meningkatkan 

kemandirian belajar siswa sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar 

dari siswa (Maolidah et al., 2017) . 

 

Desain proses pembelajaran flipped classroom secara umum menurut 

Sihaloho (2017) adalah pembelajaran diawali denga menonton video 

pembelajaran secara mandiri di rumah ditemani dengan LKPD 

pendamping video untuk memastikan siswa mengikuti pembelajaran 

mandiri non tatap muka. Pembelajaran tatap muka di kelas berupa tanya 

jawab mengenai soal-soal yang ada di LKPD pendamping video dan 

dilanjutkan dengan diskusi dengan LKPD lain yang memuat kegiatan 

percobaan, pengamatan, dan latihan soal. 

 

Beberapa penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

menggunakan  flipped classroom mengungkapkan adanya pengaruh 

saat menerapkan model pembelajaran tersebut di kelas, salah satunya 

hasil penelitian penelitian Rindaningsih (2018) menunjukkan model 

pembelajaran flipped classroom memberikan pengaruh yang kuat dalam 
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mengasah keterampilan mahasiswa dan menjadikan siswa memiliki 

kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi.  

 

Langkah-langkah pendekatan flipped classroom menurut Ulya (2019) 

adalah sebagai berikut: 

1. Siswa belajar sendiri di rumah baik menggunakan buku maupun 

video pembelajaran 

2. Pembelajaran di kelas dapat dibagi kedalam beberapa kelompok 

heterogen untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi 

3. Guru memfasilitasi berlangsungnya kegiatan diskusi dengan 

memberikan umpan balik pertanyaan maupun lembar kegiatan 

4. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan presentasi hasil diskusi 

untuk mengetahui seberapa jauh siswa mampu memahami materi. 

 

Penerapan flipped classroom dilakukan secara mandiri di rumah dan 

secara tatap muka di kelas dengan didampingi oleh Guru. Pembelajaran 

flipped classroom harapannya dapat meningkatkan kemandirian belajar 

siswa sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar dari siswa 

 

2.1.4 Kemampuan Berpikir Sistem 

System thinking atau berpikir sistem adalah salah satu kemampuan yang 

sangat penting diabad 21. Berpikir sistem membantu siswa mengatur 

pikiran mereka dengan cara yang bermakna dan membuat hubungan 

antara masalah yang tampaknya tidak terkait menjadi saling berkaitan 

(Clark, 2017). Berpikir sistem  menurut Nuraeni (2020) merupakan 

salah satu jenis pemikiran yang kompleks. Kompleksitas dan 

keterhubungan pemikiran sistem dengan aspek lain dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Posisi Berpikir Sistem pada Konteks Berpikir Tingkat 

Tinggi 

 

Rohmadi menyatakan bahwa proses dari berpikir sistem akan melahirkan 

sebuah hasil pikir yang nantinya berefek kepada suatu tindakan atau 

perilaku (Rohmadi, 2018). Sedangkan menurut Adetary, maka berpikir 

sistem berdampak kepada serangkaian pemikiran yang membentuk 

kebiasaan berpikir seseorang (Mindset ) atau cara pandang seseorang 

sebagai implikasi dari pemahaman terhadap suatu objek pikiran dalam 

merespon suatu permasalahan (Adetary, 2016). Jadi Mindset merupakan 

kepercayaan (belief), sekumpulan kepercayaan atau cara berfikir yang 

mempengaruhi prilaku (behavior) dan sikap (attitude) seseorang, yang 

akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya (Nata, 2016). 
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Menurut Meilinda (2018) Indikator Berpikir Sistem disajikan pada Tabel 

4, sebagai berikut. 

Tabel 4. Indikator Berpikir Sistem 

Level Indikator Sistem 

I Mampu mengenali struktur dan peran dari komponen dalam 

sistem.   

II Mampu menganalisis interaksi komponen dalam sistem.  

III Mampu menganalisis pola/ pemodelan dalam sistem. 

IV Mampu memprediksi/ retropeksi perilaku sistem akibat 

interaksi dalam sistem. 

 

Berdasarkan uraian diatas berpikir sistem membuat hubungan antara 

masalah yang tampaknya tidak terkait menjadi saling berkaitan atau 

bermakna. Konsep dalam materi fisika banyak yang berhubungan satu 

sama lain dan berfokus pada fakta-fakta fenomena dalam kehidupan 

sehari-hari salah satunya dalam materi usaha dan energi.  

 

2.1.5 Pemetaan Materi Usaha Dan Energi 

Implementasi model pembelajaran PBL terintegrasi STEM dengan  

flipped classroom  pada materi Usaha dan Energi pada kompetensi 

Dasar: 

3.9 Menganalisis konsep energi, usaha (kerja), hubungan usaha (kerja) 

dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya 

dalam peristiwa sehari-hari. 

 

Tabel 5. Pemetaan Materi Energi dan Usaha 

Aspek 

STEM 

(1) 

Indikator STEM 

(2) 

Science - Faktual : 

Pemanfaatan energi kimia (baterai) sebagai solusi 

dari permasalahan  pendidik.  

- Konseptual : 

Energi, energi kinetik, energi potensial, hukum 

kekekalan energi, dan penerapan  perubahan energi. 

- Prosedural : 

Cara mendesain vacuum cleaner 
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(1) (2) 

 Technology - Menyiapkan peralatan proyek merancang pembuatan 

vacuum cleaner. 

- Penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi 

seperti handphone atau laptop untuk menampilkan 

PPT. 

- Menggunakan internet dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

 Engineering - Membuat rancangan vacuum cleaner 

- Menguji coba vacuum cleaner. 

 

 Mathematic - Menghitung kebutuhan bahan. 

- Menuliskan persamaan energi kinetik, energi  

- potensial, dan hukum kekekalan energi. energi kinetik 

 

 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari penelitian yang 

dilakukan oleh: 

 

Tabel 6. Penelitian yang relevan 

No. 

(1) 

Nama Peneliti/Tahun 

(2) 

 

Judul 

(3) 

Hasil Penelitian 

(4) 

1 Abdurrahman, A., 

Nurulsari, N., Maulina, 

H., & Ariyani, F. 2019. 

Design and validation 

of inquiry-based 

STEM learning 

strategy as a powerful 

alternative solution to 

facilitate gift students 

facing 21st century 

challenging. 

Pendekatan 

pembelajaran STEM 

lebih efektif dalam 

meningkatkan 

kemampuan literasi 

sains siswa dalam 

memahami konsep 

fisika dari pada siswa 

yang diajar 

menggunakan 

pendekatan saintifik 
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(1) (2) (3) (4) 

2 Sinmas, W. F., 

Sundaygara, C., & 

Pranata, K. B. 2019 

Pengaruh PBL 

Berbasis Flipped 

Classroom terhadap 

Prestasi ditinjau dari 

Motivasi Belajar 

Siswa 

Ada perbedaan 

prestasi belajar antara 

siswa yang belajar 

melalui model 

pembelajaran problem 

based learning 

berbasis flipped 

classroom dengan 

siswa yang belajar 

melalui model 

pembelajaran 

konvensional. 

 

3 Ananda, P. N., & 

Salamah, U. 2021. 

Meta Analisis 

Pengaruh Integrasi 

Pendekatan STEM 

Dalam Pembelajaran 

IPA Terhadap 

Kemampuan Berpikir 

Kritis Peserta Didik. 

Integrasi pendekatan 

STEM model Problem 

Based Learning lebih 

efektif diterapkan 

dibandingkan model 

lainnya. 

 

Berdasarkan ketiga penelitian yang relevan diatas umumnya penelitian 

pemanfaatan PBL terintegrasi STEM dengan flipped classroom  masih jarang 

dilakukan terutama pada kelas menengah ke atas pada materi fisika. 

Penelitian ini mencoba mengetahui pola hasil PBL terintegrasi STEM dengan 

flipped classroom  untuk meningkatkan berpikir sistem. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoritis yang telah 

dikemukakan, bahwa berpikir sistem merupakan salah satu kemampuan yang 

sangat penting diabad 21 untuk menyiapkan siswa yang berpikir kritis, 

kreatif, inovativ, komunikatif, mampu memecahkan masalah, dan mampu 

berkolaborasi. Indikator-indikator berpikir sistem yang terdiri dari empat 

level menurut meilinda tahun 2018 dapat meningkatkan efektifitas hasil 

belajar siswa dari kemampuan berpikir sistemnya, namun pada pembelajaran 

fisika khususnya materi usaha dan energi disekolah belum sepenuhnya 
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diterapkan. Begitupun dengan pelaksanaan pembelajaran disekolah yang 

sampai saat ini terlalu singkat, sedangkan siswa membutuhkan waktu lebih 

lama untuk memahami materi. Kendala tersebut dapat diatasi dengan 

melakukan pembelajaran diluar jam sekolah, yaitu metode flipped classroom. 

 

Alternatif pembelajaran yang telah dilaksanakan, peneliti menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terintegrasi STEM dengan 

flipped classroom. PBL suatu model pembelajaran yang berhubungan dengan 

pemecahan masalah. Sementara itu pendekatan STEM (Science, Technology, 

Engginering, and Mathematics) memfasilitasi metode pemecahan masalah 

dengan mengintgrasikan sains, teknologi, teknik dan matematika menjadi 

satu, oleh karena itu sangat cocok dipadukan model pembelajaran PBL 

dengan pendekatan STEM. Sehingga, dalam proses pembelajarannya siswa 

tidak hanya mengetahui informasinya saja, tapi juga dapat mengetahui 

bagaimana teknologi yang dikembangkan dengan pengetahuan tersebut, 

bagaimana hasil rekayasa dan mengetahui matematik dari materi tersebut. 

Implementasi pada materi usaha dan energi yaitu, pembuatan alat peraga 

penyedot debu atau vacuum cleaner yang disesuaikan dengan latar belakang 

masalah disekitar sekolah. Berikut bagan kerangka pemikiran peneliti yang 

telah dilakukan dalam penelitiannya dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran 
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2.4 Anggapan Dasar 

Anggapan dasar penelitian berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir,  

yaitu. 

1. Kelas eksperimen dan kelas kontrol membelajarkan materi tentang Usaha 

dan Energi. 

2. Faktor-faktor diluar penelitian diabaikan. 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan  kerangka  teoritis  dan  kerangka  pemiikiran  diatas,  maka 

hipotesis  pada  penelitian  ini,yaitu: 

𝐻0 :  “tidak ada perbedaan pengaruh  PBL terintegrasi STEM dengan flipped 

classroom terhadap peningkatan kemampuan berpikir sistem siswa 

SMA pada topik Usaha dan Energi”. 

 

𝐻1 :  “terdapat perbedaan pengaruh  PBL terintegrasi STEM dengan flipped 

classroom terhadap peningkatan kemampuan berpikir sistem siswa 

SMA pada topik Usaha dan Energi”. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 
 

 

3.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021/2022 

di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung alamat Jl.Soekarno  Hatta, Rajabasa, 

Kec. Rajabasah, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144. 

 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 208 siswa kelas X MIPA SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung pada semester genap tahun ajaran  2021/2022. 

 

3.3 Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas X MIPA. 

Kelas X MIPA 2 berjumlah 31 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X 

MIPA 3 berjumlah 36 siswa sebagai kelas kontrol di SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel bebas, 

variabel terikat, dan variabel moderator. Variabel bebas pada penelitian ini 

yaitu PBL terintegrasi STEM, variabel terikat penelitian ini yaitu kemampuan 

berpikir sistem, dan variabel moderatornya adalah Flipped Classroom. 
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Gambar 3. Desain Eksperimen Pretest-Posttest Control Group Design 

3.5 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian 

kuantitatif eksperimen adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap 

bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian ini 

adalah penelitian menggunakan metode quasi eksperiment design dengan 

desain penelitian non-equivalent control group design, yakni satu kelompok 

eksperimen diberi perlakuan tertentu dan satu kelompok lain dijadikan 

kelompok kontrol. Penelitian ini melakukan manipulasi terhadap perilaku 

individu atau kelompok yang diamati seperti berupa situasi atau tindakan 

tertentu untuk dilihat pengaruhnya. Secara umum desain penelitian 

(Sugiyono, 2013: 76) yang akan digunakan dapat digambarkan pada Gambar 

3. 

 

E O1 X1 O2 

K O3 X2 X4 

 

 

Keterangan: 

E  : Kelas eksperimen 

K  : Kelas kontrol 

O1 : Pretest pada kelas eksperimen 

O2 : Posttest pada kelas eksperimen 

O3 : Pretest pada kelas kontrol 

O4 : Posttest pada kelas kontrol 

  

X1 : Perlakuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL  

       terintegrasi STEM dengan flipped classroom 

X2 : Perlakuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL 

        dengan pendekatan saintifik 
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3.6 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur pelaksnaan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu 

sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan 

 Adapun kegiatan pada tahap ini yaitu sebagai berikut. 

a. Peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian di SMA Al- 

Kautsar Bandar Lampung. 

b. Peneliti melakukan wawancara dengan guru fisika SMA Al- 

Kautsar Bandar Lampung mengenai masalah yang dihadapi 

oleh  siswa. 

c. Peneliti menentukan sampel penelitian. 

d. Peneliti mengkaji teori yang relevan dengan judul penelitian 

yang  akan dilakukan. 

e. Peneliti menyusun RPP dan instrumen yang akan digunakan 

dalam proses pelaksanaan penelitian. 

 

2. Tahap pelaksanaan 

Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan, yaitu  dapat 

dilihat pada Tabel 7 berikut ini. 

 

Tabel 7. Tahap Pelaksanaan pada Kelas Eksperimen dan Kelas  Kontrol 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

a. Peneliti telah mengukur 

kemampuan berpikir sistem 

awal siswa dengan 

memberikan pretest 

 

a.    Peneliti telah mengukur 

kemampuan berpikir sistem 

awal siswa dengan 

memberikan pretest 

b. Peneliti memberikan 

perlakuan menggunakan 

pembelajaran PBL 

terintegrasi STEM dengan  

flipped classroom 

 

b. peneliti memberikan 

perlakukan menggunakan PBL 

dengan pendekatan  saintifik 

 

c. Peneliti telah memberiakan 

posttest kepada siswa 

c. Peneliti telah memberiakan 

posttest kepada siswa 
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3. Tahap akhir 

Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahap akhir ini, yaitu. 

a. Mengolah data hasil pretest dan posttest siswa serta  instrumen 

pendukung lainnya. 

b. Membandingkan hasil analisis data insturmen tes sebelum perlakukan 

dan setelah diberi perlakuan untuk menentukan apakah terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir sistem siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

c. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh  melalui 

analisis data dan selanjutnya menyusun laporan penelitian. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Instrumen 

pengukuran kemampuan berpikir sistem siswa yang berupa lembar tes soal. 

Instrumen ini digunakan pada saat pretest dan posttest yang berbentuk soal 

pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar  siswa. 

 

3.8 Analisis Instrumen Penelitian 

Sebelum instrumen dipakai dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan 

menggunakan program IBM SPSS Statistics 21. 

 

3.8.1 Uji Validitas 

Agar suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk meneliti harus valid. 

Instrumen yang valid menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan untuk 

memperoleh data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (ketepatan). Untuk menguji 

validitas instrument digunakan rumus korelasi product moment yang 
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dikemukakan oleh Pearson dengan  rumus: 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑𝑋) (∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{ 𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌2)}
 

 

Keterangan:  

N : Jumlah siswa yang dites 

ΣXY : Jumlah (skor item nomor x skor total) 

ΣX  : Jumlah skor item nomor 

ΣY : Jumlah skor total 

∑𝑋2   : Jumlah kuadrat skor item  

∑𝑌2 : Jumlah kuadrat skor total 

 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 

21.0 dengan menggunakan metode pearson correlation. Jika rhitung ≥ rtabel 

dengan taraf signifikan (𝛼 = 0,05) maka instrumen tersebut valid. Namun 

jika rhitung < rtabel maka instrumen tersebut tidak valid. Koefisien validitas 

(Arikunto, 2013:213) 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 

 

Uji validitas soal dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS versi 21.0. 

Berikut merupakan hasil uji validitas instrumen tes penguasaan konsep pada 

materi usaha dan energi yang dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Hasil Uji Validitas Instrumen Peguasaan Konsep Materi Usaha dan 

Energi 

No Soal Perason Correlation Keterangan 

1 0.898 Valid 

2 0.389 Valid 

3 0.358 Valid 

4 0.711 Valid 

5 0.780 Valid 

6 0.602 Valid 

7 0.602 Valid 

8 0.389 Valid 

9 0.876 Valid 

10 0.464 Valid 

11 0.898 Valid 

12 0.593 Valid 

13 0.656 Valid 

14 0.385 Valid 

15 0.567 Valid 

16 0.434 Valid 

17 0.739 Valid 

18 0.464 Valid 

19 0.656 Valid 

20 0.434 Valid 

 

Kriteria pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai Pearson Correlation yang 

dibandingkan dengan nilai rtabel, yaitu sebesar 0,349. Berdasarkan hasil uji 

validitas instrumen kemampuan berpikir sistem pada materi usaha dan 

energi diketahui bahwa 20 butir soal semuanya valid dengan nilai Pearson 

Correlation > 0,349 . 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan  data yang sama. 

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen dengan 

menggunakan rumus alpha, yaitu: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑𝛿𝑖
2

𝛿𝑡
2 ) 
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Dimana: 

𝑟11     : Realibitas yang dicari 

n        : Jumlah item pertanyaan 

∑𝛿𝑖
2   : Jumlah varian skor tiap item 

𝛿𝑡
2      : Varian soal 

 

Kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, oleh 

karena itu digunakan ukuran kemantapan alpha (Arikunto, 2013: 239) yang 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai Alpha Cronbach’s 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang  reliabel. 

2. Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak   reliabel. 

3. Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup  reliabel. 

4. Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel. 

5. Nilai Alpha Cronbach’s 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat reliabel. 

 

Reliabilitas instrumen soal pada penelitian ini diolah menggunakan metode 

KR-20. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada perhitungan KR-20 

menunjukkan bahwa instrumen soal kemampuan berpikir sistem pada 

materi usaha dan energi diperoleh angka 0.903 yang artinya sangat reliabel. 

 

Setelah uji instrumen dilakukan, dan didapatkan hasil uji validitas dan 

reliabilitas yang diinginkan, maka instrument sudah siap digunakan 

kemudian diberikan pada sampel yang sesungguhnya. 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengumpulan data hasil belajar yang dilakukan dengan teknik tes. Pemberian 

pretest kepada seluruh siswa, pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Pemberian posttest kepada 

seluruh siswa, pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, setelah pembelajaran. 

Berdasarkan nilai pretest dan posttest selanjutnya akan diperoleh rata-rata 
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nilai N-gain. Tes yang diberikan bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir sistem siswa dengan PBL terintegrasi STEM dengan  

flipped classroom pada kelas eksperimen dan pembelajaran PBL dengan 

pendekatan saintifk pada kelas kontrol. Soal tes yang diberikan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sama. Penilaian ini menggunakan rumus: 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100 % 

 

Hasil belajar siswa di lihat dari kriteria berikut ini: 

80         = baik sekali 

66 – 79 = baik 

40 – 65 = cukup 

40 – 55 = kurang 

40         = kurang sekali 

 

3.10 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.10.1 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil pretest dan 

posttest kemampuan berpikir sistem kemudian data dianalisis 

menggunakan N-gain untuk mengetahui perbedaan pretest dan posttest 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk mengetahui hal tersebut 

menggunakan rumus berikut ini. 

 

(𝑔) =  
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑟𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

 

Hasil perhitungan N-gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi Gain Meltzer (2002) seperti pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Klasifikasi Gain 

Rata-rata gain ternormalisasi Klasifikasi 

(g) ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 ≤ (g) > 0,70 Sedang 

(g) < 0,30 Rendah 

 

 

3.10.2 Pengujian Hipotesis 

Syarat untuk melakukan pengujian yang lebih lanjut data tersebut 

terdistribusi normal atau tidak kemudian diuji homogenitas. Data yang 

diperoleh dalam penelitian adalah data nilai kognitif sebelum  dan sesudah 

pembelajaran. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu sampel penelitian 

berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov Smirnov dan Ketentuan: 

𝐻𝑜 : Data berdistribusi normal 

𝐻1: Data tidak berdistribusi normal  

 

Dengan dasar pengambilan keputusan 

a. Apabila nilai Sig atau nilai probabilitas > 0,05, maka 𝐻𝑜  diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. 

b.  Apabila nilai Sig atau nilai probabilitas < 0,05, maka 𝐻𝑜 ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara  normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui kehomogenan dari 

sample yang diberikan pada penelitian ini. 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 

Jika Fhitung < Ftabel maka dapat data disebut homogen, namun jika data 

Fhitung>Ftabel maka 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 

Data yang diperoleh mengetahui terdapat perbedaan atau tidak  antara 

kedua kelompok sampel. Hipotesis yang akan diujikan dengan 

Independent Sampel T-test (Sheskin, 2004) sebagai berikut. 

a. Rumusan Hipotesis 

H0: tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir sistem 

siswa menggunakan PBL terintegrasi STEM dengan  flipped 

classroom. 

H1: terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir sistem siswa  

menggunakan PBL terintegrasi STEM dengan  flipped classroom. 

 

b. Pengambilan keputusan 

 H0 ditolak jika sig<𝛼 dan akan diterima jika sebaliknya, dengan 

menggunakan taraf signifikasi 𝛼 = 0,05. 

 

Pada penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

peningkatan kemampuan berpikir sistem antara sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan secara signifikan maka dilakukan uji 

Paired Sample T-test. Hipotesis dalam uji ini sebagai berikut: 

H0 : tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest 

siswa menggunakan PBL terintegrasi STEM dengan  flipped 

classroom.. 

H1 : terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest siswa 
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menggunakan PBL terintegrasi STEM dengan  flipped 

classroom. 

 

Kriteria uji nya adalah tolak H0 jika 𝑠i𝑔 < 0,05, dimana dan H0 

diterima jika 𝑠i𝑔 ≥ 0,05. 

 

4. Effect Size 

Nilai effect size menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel 

bebas dan variabel moderatornya terhadap variabel terikat dalam 

sebuah penelitian. Berikut adalah  rumus effect size menurut Cohen, 

Manion, dan Morrison (2007). 

 

𝜕 =  
𝑌𝑒 − 𝑌𝑐

𝑆𝑐
 

Keterangan: 

𝜕: Effect size 

𝑌e: Nilai rata-rata perlakuan eksperimen 

𝑌𝑐: Nilai rata-rata perlakuan kontrol 

𝑆𝑐: Simpangan baku kelompok pembanding 

 

Berikut Interpretasi Effect Size (Cohen, 2007) dalam Tabel 10 

berikut. 

Tabel 10. Interpretasi Effect Size 

Nilai Effect Size Interpretasi 
0,8≤d≤2,0 Besar 

0,5 ≤d≤0,8 Rata-rata 

0,2≤d≤0,5 Kecil 

   
 

5. Uji ANCOVA 

Menurut Mackey (2005) Uji ancova merupakan analisis statistika 

untuk menguji hipotesis yang berguna untuk meningkatkan derajat 

ketelitian dalam penelitian karena didalamnya peneliti melakukan 

pengaturan terhadap pengaruh variabel lain, seperti nilai pretest, 
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dan Posttest. Analisys of Covariance (ANCOVA) ini adalah variasi 

dari ANOVA yang digunakan ketika nilai rata-rata pada pretest 

dari kedua grup ditemukan berbeda yang seharusnya sama. Tujuan 

ANCOVA adalah untuk mengetahui/ melihat pengaruh 

perlakuan/faktor terhadap variabel dependen dengan mengontrol 

variabel lain. ANCOVA memiliki 3 variabel, yaitu: 

Variabel independen : PBL terintegrasi STEM 

Variabel moderator : Flipped Classroom 

Variabel dependen : Kemampuan berpikir sistem 

Kovariat  : Nilai pretest 

 

Sebelum menggunakan formula ANCOVA untuk menguji 

hipotesis, ada 4 asumsi yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Memastikan bahwa data berdistribusi normal (Uji Normalitas) 

2. Variansi data dari kedua grup adalah homogen (Uji 

Homogenitas) 

3. Tidak ada hubungan antara kovariat dengan variabel 

independen atau variabel bebas (Uji Homogenitas Regresi), dan 

4. Ada hubungan linier antara kovariat dengan variabel dependen 

atau variabel terikat (Uji Linieritas). 

 

Standar Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 

Ho diterima, H1 ditolak jika nilai Sig > α 0.05 

Ho ditolak, H1 diterima jika nilai Sig < α 0.05 

 

H0 : Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan 

berpikir sistem siswa menggunakan PBL terintegrasi STEM 

dengan  flipped classroom. 

H1 : Ada perbedaan secara signifikan pada kemampuan berpikir 

sistem siswa menggunakan PBL terintegrasi STEM dengan  

flipped classroom 



 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung pada kelas X MIPA 2 dan X MIPA 3 semester genap 2021/2022 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL terintegrasi STEM dengan 

flipped classroom efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

sistem. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata N-gain pada kelas 

ekseperimen sebesar 0,65 lebih besar dari kelas kontrol dengan nilai rata-rata 

N-gain sebesar 0,55 dengan kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir sistem kelas eksperimen lebih meningkat dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Serta, di dukung dari data hasil uji hipotesis 

Independent simple T-test diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 artinya 

bahwa implementasi PBL terintegrasi STEM dengan flipped classroom dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir sistem siswa pada topik usaha dan energi. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat dilakukan terkait penelitian dan pengembangan 

sebagai berikut. 

1. Peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut, sebaiknya 

memahami fase kegiatan dan integrasi pembelajaran STEM secara baik 

dan benar. 

2. Penelitian dengan flipped classroom menggunakan google classroom 

belum optimal monitoring belajar siswa. Sebaiknya penelitian lain 

menggunkan Learning Management System (LMS) yang ada fitur kontrol 

belajar siswa, sehingga guru dapat memantau aktivitas belajar siswa. 
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