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ABSTRAK 

 

 
 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM DENGAN 

METODE MULTI-STAGE DISCUSSION BERBANTUAN WHATSAPP  

TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA 

PADA MATERI IMPULS DAN MOMENTUM 

 
 

Oleh 

LIONA YASIRUKA ROHANA 

 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran flipped classroom dengan metode multi-stage discussion 

berbantuan whatsapp terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi 

impuls dan momentum. Media WhatsApp digunakan untuk diskusi 

kelompok kecil dan diskusi kelompok besar pada tahap pra-pembelajaran. 

Desain penelitian menggunakan quasi experiment dengan jumlah sampel 71 

siswa. Data dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney, menunjukkan 

adanya perbedaan rata-rata hasil belajar kognitif siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan Sig. (2-tailed) sebesar 0,009. Setelah 

dilaksanakan penelitian, hasil belajar kognitif siswa diperoleh N-gain 

sebesar 0,56 dengan kategori sedang untuk kelas eksperimen dan 0,31 

dengan kategori sedang untuk kelas kontrol. Hasil belajar kognitif yang 

terbagi menjadi indikator kemampuan LOTS dan HOTS siswa diperoleh 

peningkatan nilai N-Gain sebesar 0,50 dan 0,48 dengan kategori sedang 

untuk kelas eksperimen dan 0,22 dengan kategori rendah untuk kelas 

kontrol pada masing-masing indikator. Peningkatan ini menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran flipped classroom dengan metode multi-

stage discussion berbantuan whatsapp pada materi impuls dan momentum 

berpengaruh sedang terhadap hasil belajar kognitif siswa. 

 
Kata Kunci: Flipped Classroom, Hasil Belajar Kognitif Siswa, Multi-Stage 

Discussion, Online Learning, WhatsApp.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Merebaknya pandemi COVID-19 berdampak kepada pengembangan 

pendidikan dalam berbagai aspek, termasuk pergeseran pembelajaran tatap 

muka (PTM) ke online learning. Online learning adalah pembelajaran 

dengan siswa berada terpisah dari pendidik dengan menggunakan berbagai 

sumber media belajar (Kemendikbud, 2020). Namun, Menteri Pendidikan 

melalui Siaran Pers Nomor 137/sipres/A6/VI/2020 memberikan kesempatan 

beberapa sekolah di Indonesia untuk mulai mempersiapkan PTM. Peralihan 

aktivitas pembelajaran online menuju PTM dengan aturan pelaksanaannya 

adalah membagi 50% kapasitas jumlah siswa dalam satu kelas. Maka terkait 

hal tersebut diperlukan adanya „digitalisasi sistem‟ yang memaksa pengajar 

serta siswa agar mampu menyesuaikan diri melalui perubahan yang ada 

(Arizona, 2020). 

 

Penerapan online learning memungkinkan siswa untuk belajar secara efisien 

dan fleksibel selama pandemi menggunakan sarana elektronik yang dimiliki, 

seperti komputer dan smartphone. Emde, dkk (2020) mengemukakan bahwa 

online learning memberikan kesempatan siswa untuk mendapatkan 

pengalaman baru dalam belajar menggunakan teknologi. Pemanfaatan 

teknologi dalam online learning merupakan faktor pendukung untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa (Dewa, dkk, 2020). 

 

Online learning mengarahkan siswa untuk mengakses informasi dan 

menggali sendiri pengetahuannya dari internet. Akan tetapi, tidak adanya 

pengawasan yang pasti apakah siswa benar-benar belajar saat mencari 

informasi di internet menyebabkan celah bagi siswa untuk melakukan 

aktivitas lain di internet seperti bermain online game, membuka media 
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sosial, serta menonton youtube (Brown, 2020). Salah satu studi yang 

menyelidiki dampak penyebaran virus corona terhadap hasil belajar siswa 

menemukan bahwa lebih banyak siswa melewati masa belajar di rumah 

dengan kurangnya fasilitas dan pengawasan orang tua (Owusu, 2020). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto, dkk (2020) menemukan bahwa 

dampak dari terbiasanya online learning tanpa pengawasan menyebabkan 

kurangnya keaktifan siswa untuk berpikir selama proses pembelajaran 

ketika kembali ke sekolah. Pengalaman ini juga ditemukan saat observasi 

penelitian yang dilakukan dari tanggal 24 Januari 2022 – 14 Februari 2022, 

bahwa siswa tidak memperhatikan penjelasan guru di depan papan tulis dan 

sibuk bermain dengan smartphone masing-masing seperti menjelajahi akun 

media sosialnya bahkan ditemukan beberapa siswa laki-laki bermain online 

game di bangku belakang. Saat diberikan pertanyaan oleh guru pelajaran 

terkait materi yang sedang disampaikan, seluruh siswa tidak ada yang 

berinisiatif untuk menjawab. 

 

Menurut Trinova (2013) untuk membangun pengetahuan serta mencapai 

kompetensinya, siswa diharapkan mampu memiliki keleluasaan untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran. Adapun untuk menghadapi fenomena 

aktivitas kelas siswa di SMA Negeri 9 Bandarlampung tersebut dibutuhkan 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran sehingga kemampuan berpikir siswa akan kembali terasah dan 

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif. Salah satu model pembelajaran 

yang dinilai dapat menyesuaikan kondisi ini ialah model pembelajaran 

flipped classroom.  

 

Flipped classroom adalah model pembelajaran yang mengedepankan 

pembelajaran mandiri oleh siswa dan diiringi kegiatan pembelajaran di kelas 

untuk meninjau, mempraktekan, dan memberikan umpan balik dari apa 

yang telah dipelajari siswa (Bergmann & Sams, 2012). Penerapan model 

flipped classroom menuntut siswa menjadi lebih aktif dan mandiri 

(Krisbiantoro, 2020). Keaktifan siswa dalam aktivitas pembelajaran juga 
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dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan. Metode diskusi 

mendorong siswa untuk saling bertukar informasi dan bekerja sama untuk 

menemukan solusi dari pemasalahan-permasalahan fisika yang diberikan 

oleh guru (Puspitasari, 2018). 

 

Menurut Reys (2009: 75) pemecahan masalah dapat dengan mudah 

dikerjakan melalui diskusi pada kelompok besar, tetapi akan lebih praktis 

dikerjakan dalam kelompok kecil. Artinya, diskusi yang dilakukan baik 

dalam kelompok besar maupun kecil mendukung siswa menjadi aktif untuk 

menyelesaikan masalah. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mahuda (2017) yang menemukan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa menjadi lebih baik setelah diterapkan diskusi 

berkelompok.  

 

Metode diskusi kelompok kecil (DKK) dan diskusi kelompok besar (DKB) 

sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah (Rahmasiwi, 2018). Diskusi kelompok kecil dan kelompok besar 

dalam pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dengan topik yang 

dibuat berjenjang disebut sebagai teknik multi-stage discussion. Diskusi 

yang dilakukan dalam beberapa tahap tersebut dapat membuat siswa lebih 

mampu menganalisis permasalahan fisika yang disajikan secara berjenjang 

guna merumuskan solusi pemecahannya (Northover, 2015). 

 

Multi-stage discussion atau diskusi multi-tahap dapat diterapkan dalam 

online learning dengan bantuan Learning Management System (LMS). Hasil 

wawancara guru dan tanya jawab ke siswa yang telah dilakukan di SMA 

Negeri 9 Bandarlampung menunjukkan bahwa aplikasi yang paling sering 

digunakan dalam pembelajaran adalah Whatsapp. WhatsApp menyediakan 

fitur untuk membuat grup baru yang dapat digunakan untuk diskusi kecil 

dan besar dilihat dari muatan anggota grup tersebut, selain itu aplikasi 

WhatsApp juga dilengkapi fitur berbagi foto, video, dokumen dan pesan 

suara sehingga memudahkan dalam kegiatan diskusi. 
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Keunggulan lain dari fitur diskusi WhatsApp adalah cocok untuk digunakan 

sebagai media diskusi dalam online learning (Nurmiyati, 2021). Akan 

tetapi, sejauh ini masih jarang penelitian yang menggabungkan aplikasi 

WhatsApp untuk diskusi multi tahap/diskusi berjenjang dengan besar untuk 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Selama ini aplikasi LMS yang 

sering digunakan adalah Google Classroom sebagai platform untuk 

memasukkan materi dan tugas, kemudian aplikasi WhatsApp digunakan 

untuk mendiskusikan materi yang telah diunggah pada Google Classroom 

(Setiawati, 2020). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika SMA Negeri 9 

Bandarlampung didapatkan informasi bahwa model pembelajaran flipped 

classroom dengan metode multi-stage discussion selama pandemi belum 

pernah diterapkan di pembelajaran. Saat online learning diisi dengan guru 

memberikan materi bersumber referensi video dan tugas yang dikirimkan 

melalui aplikasi WhatsApp, sedangkan saat PTM diisi dengan latihan soal. 

Oleh karena itu, peneliti memilih melakukan penelitian berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Flipped Classroom Dengan Metode Multi-Stage 

Discussion Berbantuan WhatsApp Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Pada Materi Impuls dan Momentum” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan deskripsi latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah pengaruh model pembelajaran flipped classroom 

dengan metode multi-stage discussion berbantuan WhatsApp terhadap hasil 

belajar kognitif siswa pada materi impuls dan momentum? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran flipped classroom dengan metode multi-stage 
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discussion berbantuan WhatsApp terhadap hasil belajar siswa pada materi 

impuls dan momentum. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak yaitu sebagai berikut. 

a. Bagi siswa, dapat menjadi pengalaman baru belajar materi Impuls dan 

Momentum menggunakan model pembelajaran flipped classroom dengan 

metode multi-stage discussion berbantuan WhatsApp serta diharapkan 

siswa mampu berperan aktif dalam kegiatan belajar di kelas sehingga 

dapat memudahkan siswa untuk berdiskusi dimana saja dan kapan saja, 

sehingga materi belajar dapat diterima dengan baik oleh siswa. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan rekomendasi dan inovasi baru dalam memilih 

model yang tepat dalam kondisi saat ini yaitu menggunakan model 

pembelajaran flipped classroom dengan metode multi-stage discussion 

untuk meningkatkan meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam 

materi pembelajaran Impuls dan Momentum. 

c. Bagi peneliti lain, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rekomendasi supaya melakukan penelitian yang lebih baik. Dan dapat 

memberikan gambaran serta informasi tambahan untuk peneliti lain. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang Lingkup Penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Subjek penelitian dilakukan pada siswa SMA Negeri 9 Bandarlampung 

kelas X MIA 5 dan X MIA 6 semester genap Tahun Pelajaran 2021/2022 

b. Materi pokok yang disahikan dalam pembelajaran adalah materi fisika 

SMA/MA kelas X semester genap yaitu KD 3.10 dan KD 4.10 mengenai 

Impuls dan Momentum. 

c. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran flipped 

classroom, pembelajaran yang mengedepankan kemandirian siswa. 

Siswa memperoleh materi dari guru melalui video yang disampaikan di 
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luar kelas dan kemudian melakukan dikusi dan pemecahan masalah 

terhadap materi tersebut ketika berada di kelas. Tahapan pembelajaran 

flipped classroom adalah pra pembelajaran, saat pembelajaran, pasca 

pembelajaran (Imania, 2020). 

d. Metode multi-stage discussion yang diimplementasikan yaitu diskusi 

multi-tahap topik bertingkat mengikuti tahapan model pembelajaran 

flipped classroom. Pola diskusi diawali dengan diskusi kelompok kecil 

dilanjutkan diskusi kelompok besar di WhatsApp Group, lalu saat 

pembelajaran di kelas juga dilakukan diskusi multi tahap. 

e. Media pembelajaran yang digunakan yaitu aplikasi WhatsApp untuk 

kegiatan diskusi kelompok kecil dan kelompok besar. 

f. Pengukuran hasil belajar siswa dalam penelitian ini menggunakan 20 soal 

pilihan ganda yang merupakan produk hasil pengembangan materi 

Impuls dan Momentum yang dilakukan oleh Octavia (2017). 

g. Hasil belajar yang diukur yaitu pada aspek kognitif berdasarkan 

taksonomi bloom. 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Kerangka Teoretis 

a. Flipped Classroom 

 

Proses kegiatan belajar dan mengajar sudah banyak berubah. Pada 

zaman dahulu proses kegiatan belajar dan mengajar hanya terbatas 

pertemuan antar muka guru dan murid. Namun, seiring berjalannya 

kemajuan teknologi serta terjadinya dinamika kehidupan dunia secara 

global maka proses belajar dan mengajar tidak lagi terbatas pada guru 

dan murid berada dalam ruang kelas yang sama tapi pembelajaran juga 

dapat dilakukan melalui online. Salah satu model pembelajaran yang 

mendukung terciptanya suasana belajar tatap muka dan online adalah 

model pembelajaran flipped classroom. 

 

Flipped classroom merupakan model pembelajaran yang 

mencampurkan kegiatan pembelajaran di kelas sebagai pembelajaran 

metakognitif dengan pembelajaran mandiri di luar lingkungan sekolah 

melalui pemanfaatan video kelas, artikel, serta catatan kursus dalam 

platform digital sebagai pembelajaran mandiri (Cevikbas, 2017). Model 

pembelajaran Flipped classroom mengedepankan pembelajaran mandiri 

siswa (Krisbiantoro, 2021). Siswa memperoleh materi dari guru melalui 

video yang disampaikan di luar kelas dan kemudian melakukan dikusi 

dan pemecahan masalah terhadap materi tersebut ketika berada di kelas 

(Billings, 2016).
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Berkaitan dengan hal tersebut, Danker (2015) melakukan studi yang 

berjudul “Using Flipped Classroom Approach to Explore Deep 

Learning in Large Classrooms” membahas tentang pembelajaran 

flipped classroom untuk mengeksplorasi deep learning. Studi dilakukan 

terhadap mahasiswa Performing Arts di Sunway University. Pertama, 

para siswa diberi video untuk ditonton sebagai pembelajaran mandiri 

yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu, saat 

selama pembelajaran di kelas, dosen hadir untuk memfasilitasi 

mahasiswa. Flipped classroom dapat merombak ruang kelas besar 

menjadi satu tipe pembelajaran aktif. Mahasiswa juga mendapatkan 

kesempatan untuk mendapatkan umpan balik pribadi selama kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

 

Langkah kegiatan pembelajaran flipped classroom menurut Imania 

(2020), yaitu: (1) guru menyiapkan dan membagikan materi 

pembelajaran yang berupa video pembelajaran atau buku digital yang 

akan ditonton dan dipelajari oleh siswa secara mandiri di rumah, (2) 

siswa menonton video dan mempelajari instruksi yang diberikan oleh 

guru melalui video pembelajaran tersebut agar siswa terlebih dahulu 

mengenal konsep materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya, (3) di dalam kelas, siswa mengerjakan tugas berdasarkan 

instruksi yang telah berikan dalam video pembelajaran sebelumnya, 

kemudian (4) guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi 

siswa dalam mengerjakan tugas tersebut. 

 

Model belajar seperti ini membuat siswa dituntut untuk lebih mandiri 

karena mereka mempelajari bahan terlebih dahulu sebelum ada 

pertemuan di kelas. Guru membagikan bahan belajar kepada siswa 

dengan diberi penjelasan apa yang harus dikerjakan dan yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya. Pada saat siswa datang ke sekolah, 

guru tinggal membahas dengan mereka, misalnya siswa diminta 

mempresentasikan apa yang telah dipelajari. Dengan demikian, siswa 

terlatih mengomunikasikan apa yang dipelajari kepada teman sejawat. 
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Untuk memperdalam materi yang dipelajari, guru juga bisa mengajak 

siswa berdiskusi dalam kelompok kecil. Guru berperan sebagai 

fasilitator dan berkeliling kelas untuk memotivasi sekaligus memantau 

keaktifan siswa dalam berdiskusi (Margulieux, dkk, 2015). 

 

Model ini cocok untuk mengoptimalkan waktu di kelas yang terbatas. 

Selama pembelajaran di kelas, guru mendedikasikan waktu untuk 

memberikan pembelajaran yang lebih aktif dengan menghidupkan 

diskusi antar siswa, pemecahan masalah terkait pertanyaan yang siswa 

temukan saat mempelajari materi atau menonton video secara mandiri. 

Pada tahap ini, siswa terlibat dalam kegiatan interaktif sehingga dapat 

mendorong kemampuan pemahaman siswa terhadap materi (Bergmann 

& Sams, 2012). 

 

b. Teori Belajar Bruner 

 

Jerome Bruner adalah psikolog kognitif dari Amerika Serikat. Bruner 

tidak mengembangkan teori belajar yang sistematis namun Ia 

mengembangkan hal penting tentang bagaimana memilih, memelihara, 

dan mengubah informasi secara aktif. Hal inilah yang menjadi esensi 

dari proses belajar. Pendekatan Bruner untuk belajar didasarkan pada 

dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa perolehan pengetahuan 

sebagai proses interaktif, artinya siswa belajar berinteraksi dengan 

lingkungan secara aktif dan perubahan yang terjadi tidak hanya pada 

lingkungan tetapi juga pada diri. Asumsi kedua adalah bahwa siswa 

mengkonstruksi pengetahuan mereka dengan menghubungkan 

informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan sebelumnya 

(Tampubolon, 2018).  

 

Bruner juga berpendapat bahwa belajar melibatkan tiga proses simultan. 

Ketiga proses tersebut adalah: (1) memperoleh informasi baru (2) 

mengubah informasi dan (3) menguji relevansi dari pengetahuan 

terebut. Menurut Bruner, anak berkembang melalui tiga tahap, yaitu 
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tahap aktif, ikonik, dan simbolik. Dalam tahap aktif, anak belajar 

dengan menggunakan/memanipulasi objek secara langsung. Pada tahap 

ikonik, aktivitas anak berkembang dan mengarah pada hal-hal yang 

lebih abstrak. Pada tahap ini, anak mengembangkan proses imajinasi 

tentang suatu objek. Pada tahap ketiga yaitu simbolik, anak dapat 

mengubah dan mengelola informasi. Menurut Bruner, jika proses aktif, 

ikonik dan simbolik berkembang akan sangat mungkin untuk 

mengajarkan konsep-konsep baru kepada anak. Selanjutnya, Bruner 

memperkenalkan empat teori tentang belajar yaitu konstruksi, notasi, 

kontras dan variasi, dan konektivitas (Bell, 1978:143). 

 

1. Construction: Teori ini menyatakan bahwa cara terbaik bagi siswa 

untuk mulai mempelajari konsep dalam matematika adalah 

membangun konsep itu sendiri. Membangun konsep adalah 

menyederhanakan konsep dengan mempertimbangkan bagian-bagian 

yang membentuk konsep itu. Sehubungan dengan itu, Bruner 

berpendapat bahwa tiap ide atau masalah atau kumpulan 

pengetahuan dapat disajikan dalam bentuk yang cukup sederhana 

sehingga setiap pembelajar tertentu dapat memahaminya dalam 

bentuk yang dapat dikenali.” (Bruner, 1996:113). Menurut Bruner, 

gagasan konsep materi akan mudah terbentuk pada tahap awal 

pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan objek 

yang konkrit seperti fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita.  

 

2. Notation: Teori ini menyatakan bahwa agar konsep awal lebih 

mudah dipahami siswa maka konstruksi awal dibuat lebih sederhana 

secara kognitif dan disesuaikan dengan level kognitif siswa. 

Implikasi teori ini pada pengajaran matematika adalah bahwa dalam 

penggunaan notasi baik untuk konsep atau prinsip disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan siswa. Notasi untuk suatu konsep 

setidaknya harus menunjuk pada satu gagasan dan bukan yang lain. 

Penggunaan notasi yang tidak sesuai dengan level kognitif siswa 

jelas akan mengganggu pemahaman siswa. Contohnya dalam 
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pembelajaran adalah saat menuliskan notasi perataan dua baris 

seperti "/ /" dan notasi sudut "∟" harus selalu konsisten seperti 

penamaan titik, penamaan garis, notasi sudut siku-siku dan 

seterusnya. 

 

3. Contrast and Variation: Teori ini menyatakan bahwa prosedur 

belajar ide-ide matematika berjalan dari konkret ke abstrak harus 

dimasukkan dalam pengajaran (Bell, 1978:144). Menurut Herman 

Hudoyo suatu konsep matematika akan bermakna jika konsep 

tersebut dibandingkan dengan konsep lainnya (Hudoyo, 1995). 

Ketika siswa mempelajari konsep matematika, contoh dan fenomena 

yang diberikan harus bervariasi sehingga pemahaman siswa akan 

lebih dalam. Penerapan teori ini dalam pengajaran adalah bahwa 

dalam mengajarkan suatu konsep harus diberikan konsep lanjutan 

atau konsep kontra. Selain itu “contoh” dan “bukan contoh” yang 

diberikan untuk memahami suatu konsep harus bervariasi.  

 

Hasil studi yang dilakukan Cohen dari 54 siswa yang menerima 

pembelajaran melalui tap video menujukkan bahwa dalam 

menyajikan sebuah contoh/fenomena dengan disertai contoh lanjutan 

atau contoh kontra menghasilkan penguasaan konsep yang lebih baik 

dibandingkan hanya memberikan contoh saja (Cohen, 1981). 

Misalnya, saat guru menyajikan berbagai gambar bentuk bangun 

geometri, tanyakan kepada siswa garis mana yang sejajar dan mana 

yang tidak dan apa alasannya dibalik pilihan mereka tersebut. 

Contoh lain dalam mata pelajaran fisika, misalnya guru memberikan 

contoh fenomena tumbukan dari kedua benda, guru dapat 

menanyakan termasuk jenis tumbukan apakah fenomena tersebut dan 

apa alasannya. 

 

4. Connectivity 

Teori ini menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika, setiap 

konsep berhubungan dengan konsep yang lainnya. Meskipun 
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penjelasan tentang suatu konsep perlu dikaitkan dengan konsep yang 

sebelumnya namun tidak perlu mengaitkan dengan konsep yang 

terlalu jauh dari konsep tersebut. Misalnya guru ingin menjelaskan 

bahwa jika dua garis lurus dipotong oleh garis yang lain akan 

terbentuk sebuah sudut, maka guru perlu mengembalikan ingatan 

siswa tentang pengertian sudut, hubungan sudut, sudut berlawanan 

dan sebagainya. Contoh lain dalam mata pelajaran fisika, misalnya 

guru ingin menjelaskan hokum kekekalan momentum yang terjadi 

pada dua benda yang bertumbukan, maka guru perlu menyelipkan 

penjelasan hukum newton ketiga yang terdapat dalam fenomena 

tersebut. 

 

Secara garis besar, pembelajaran yang diusulkan oleh Bruner harus 

mencakup:(1) pengalaman yang optimal dari siswa untuk ingin dan 

bisa belajar, (2) penataan pengetahuan untuk pemahaman yang 

optimal (3) urutan penyajian materi secara optimal dengan 

memperhatikan faktor belajar sebelumnya, tingkat kognitif siswa, 

serta perbedaan kesulitan materi pelajaran dan individu. (Ratna 

Wilis, 1988: 133). 

 

c. Multi-Stage Discussion 

 

Diskusi antar siswa adalah keadaan dimana siswa dipertemukan dengan 

sebuah permasalahan untuk dibahas dan dipecahkan bersama sehingga 

antar siswa dapat bertukar pikiran (Deta, 2012). Proses diskusi yang 

dilakukan dapat dilakukan secara online dengan didukung fasilitas 

internet. Hal tersebut didukung oleh Yuberti (2015) yang menyatakan 

bahwa online discussion merupakan sebuah kegiatan diskusi yang 

dilakukan dalam jejaring internet. 

 

Amirpada (2012) menyebutkan bahwa jenis-jenis teknik diskusi ada 

tiga, yakni: 1)Whole Group, diskusi yang dilakukan berisi anggota 

kelompok tidak lebih dari 15 orang. 2)Buzz  Group, diskusi yang 
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dilakukan berisi kelompok besar yang dibagi menjadi dua hingga 8 

kelompok yang lebih kecil. Kemudian kelompok kecil tersebut diminta 

melaporkan hasil diskusi ke dalam kelompok besar. 3)Panel, dimana 

satu kelompok kecil (3-6 siswa) mendiskusikan suatu subyek tertentu 

dan duduk dalam susunan semi melingkar. 

 

Forum diskusi online menjadi cara alternatif yang efektif untuk 

melibatkan siswa diluar kelas. Diskusi online yang diintegrasikan dalam 

pembelajaran memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling bertukar 

ide dan memberikan pertimbangan kepada siswa lain dalam 

memutuskan solusi dari suatu permasalahan yang disajikan (Pitaloka, 

dkk, 2020). Diskusi yang dilakukan secara berkelompok dapat 

membantu siswa untuk lebih banyak merenungkan proses pemecahan 

masalah dan memperoleh skor hasil belajar yang lebih tinggi (Yen & 

Lee, 2011). 

 

Tingkat masalah yang disajikan dalam diskusi kelompok haruslah lebih 

tinggi dari biasanya. Semakin tinggi tingkatan masalah maka siswa 

akan semakin sering bertanya dengan temannya sehingga akan terjadi 

interaksi antar siswa untuk meningkatkan pemahamannya masing-

masing dan siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk 

dapat menemukan sendiri konsep dan prinsip dari masalah yang 

disajikan (Widjajanti, 2008). 

 

Swartika (2014) mengemukakan bahwa teori belajar Bruner 

mendukung metode diskusi kelompok. Teori belajar Bruner 

menekankan pentingnya siswa untuk aktif terlibat dalam menemukan 

kembali konsep dan prinsip melalui fenomena yang siswa jumpai dalam 

kehidupannya sehingga siswa memiliki banyak kesempatan untuk 

belajar sendiri dan menyelesaikan masalah-masalah dalam diskusi 

kelompok. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Waminton (2011) 

menunjukkan bahwa penerapan teori belajar Bruner ke dalam diskusi 
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kelompok sangat baik dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah. 

 

Hamman dkk. (2014) melakukan studi mengenai manfaat diskusi 

kelompok kecil dan kelompok besar, dan konteks pembelajaran online 

biasa. Secara rinci hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

perbandingan minat siswa pada diskusi kelompok kecil sebesar 59,5% 

dan kelas penuh sebesar 47,8%, perbandingan ini lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan pembelajaran online biasa, yakni sebesar 35,5%. 

Penerapan diskusi kelompok kecil dan kelompok besar juga dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, dan mengambil keputusan terkait masalah yang menjadi topik 

diskusi (Khanafiyah, 2013). 

 

Menurut Northover (2015) diskusi kelompok kecil dan kelompok besar 

dalam pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dengan topik yang 

dibuat berjenjang atau bertingkat disebut sebagai teknik multi-stage 

discussion. Pelaksanaan multi-stage discussion diawali dengan 

memposting tugas awal ke forum kelas kemudian dianalisis dan 

ditanggapi oleh teman satu kelas, tanggapan yang diberikan dapat 

digunakan untuk menemukan solusi dari topik permasalahan yang 

sedang didiskusikan. Siswa juga dapat membandingkan pengetahuan 

atau informasi yang diperoleh dari kelompok lain terhadap pandangan 

dan pemahaman siswa itu sendiri. 

 

Penerapan teknik multi-stage discussion yang dilaksanakan dalam 

beberapa tahap tersebut dapat melatih siswa untuk memecahkan 

masalah. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Puspitasari dkk. (2018) 

terkait diskusi secara bertahap juga menunjukkan bahwa kegiatan 

diskusi bertahap yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Penerapan online learning yang terintegrasi 

diskusi kelompok kecil dan forum kelas secara bersamaan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa (Cahyadi dkk, 2012). 
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Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2014) 

yang menunjukkan bahwa diskusi kelompok besar akan mendorong 

jiwa kompetisi antar kelompok. Diskusi kelompok besar akan 

cenderung dikuasai oleh siswa yang suka berbicara atau ingin 

menonjolkan diri. Perlunya diadakan diskusi kelompok kecil agar setiap 

anggota di kelompok kecil lebih percaya diri dalam bertanya, 

mengemukakan pendapat, mengkritik jawaban teman satu kelompok, 

dan menjalin kerja sama untuk mencari solusi permasalahan bersama. 

Diskusi kelompok kecil akan membuat siswa lebih nyaman untuk 

menyampaikan pendapat dan mengekspresikan pemikiran mereka saat 

berdiskusi, sedangkan pada diskusi kelompok besar memberi 

kesempatan bagi seluruh siswa untuk bertukar pengetahuan yang 

dihasilkan dari masing-masing diskusi kelompok kecil dan dapat saling 

memberi kritik serta masukan atas hasil diskusi (Juliarini, 2020). 

 

Berdasarkan kajian hasil penelitian-penelitian sebelumnya sehingga 

peneliti akan menggunakan teknik multi-stage discussion pada 

kelompok kecil dan besar dengan topik berjenjang pada materi Impuls 

dan Momentum. Pada diskusi kelompok kecil yang terdiri dari enam 

siswa dengan terlebih dahulu setiap siswa memberikan argumennya, 

lalu argumen tersebut akan didiskusikan dalam kelompok kecil. Dalam 

diskusi kelompok kecil setiap siswa bebas memberikan tanggapan atas 

argumen teman sekelompoknya. Dalam tahap ini, tanggapan yang 

diberikan boleh berupa sanggahan, kritik atau saran untuk melengkapi 

argumen sebelumnya. Selanjutnya diskusi tetap dilanjutkan hingga 

diperoleh argumen kelompok kecil.  

 

Argumen kelompok tersebut selanjutnya didiskusikan dalam forum 

diskusi kelompok besar yang terdiri dari seluruh siswa dalam kelas 

tersebut. Dalam diskusi kelompok besar masing-masing anggota 

kelompok juga diberikan kebebasan dalam memberikan tanggapan atas 

argumen kelompok lain. Selain itu, dalam tahap ini juga diperbolehkan 
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untuk memberikan pertanyaan lanjutan baik yang bersifat faktual atau 

konseptual. Pertanyaan lanjutan tersebut boleh langsung dijawab atau 

didiskusikan kembali dengan kelompok kecil sekaligus sebagai refleksi. 

 

Multi-stage discussion dapat diterapkan dalam pembelajaran online 

dengan bantuan Learning Management System (LMS) dan aplikasi 

media social seperti Whatsapp. Pemanfaatan WhatsApp dinilai lebih 

mudah dalam mengevaluasi keterlaksanaan proses belajar mengajar 

baik dikelas maupun di luar kelas (Aryani, 2020). Aplikasi WhatsApp 

yang sangat mendukung fitur grup chatting justru belum banyak 

dimanfaatkan untuk mendorong agar proses diskusi dapat berlangsung 

lebih aktif dan interaktif. Sejauh ini, Google Classroom dominan 

digunakan hanya sebagai platform untuk memasukkan materi dan tugas, 

sedangkan WhatsApp digunakan untuk mendiskusikan materi yang 

telah diunggah pada Google Classroom.  

 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, teknik multi-stage discussion 

sudah banyak diterapkan pada beberapa pembelajaran online learning 

akan tetapi masih sedikit penelitian lebih lanjut yang menggunakan 

WhatsApp sebagai media diskusi multi-tahap (multi-stage discussion) 

pada online learning serta pengaruhnya terhadap hasil belajar kognitif 

siswa. 

d. WhatsApp 

 

WhatsApp merupakan salah satu layanan MIM yang memiliki fitur 

multimedia, group chat, dan unlimited messaging (Kartal, 2019). 

WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang dapat digunakan di 

smartphone atau laptop. Fungsi Whatsapp tidak jauh berbeda dengan 

aplikasi SMS yang biasa digunakan di era ponsel lama. Namun, 

Whatsapp memiliki kelebihan dibandingkan SMS yaitu tidak 

menggunakan pulsa, melainkan data internet. Aplikasi ini juga tidak 

memiliki batasan panjang karakter pendek (Saefulloh, 2019). 
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Penggunaan WhatsApp untuk berdiskusi di dalam proses pembelajaran 

sudah mulai banyak bermunculan karena tidak adanya batasan panjang 

karakter yang digunakan, tidak membutuhkan banyak kuota, dan jika 

ingin membuat grup WhatsApp cukup mengundang pengguna lain 

untuk bergabung dan mengobrol sepuasnya. Hal tersebut selain 

menambah nilai lebih Whatsapp, namun disisi lain dapat membuat 

materi pelajaran bisa "hilang" tergeser oleh beragam komentar atau 

pertanyaan yang masuk di grup. Jika digunakan dalam berdiskusi 

dengan banyak anggota akan membutuhkan waktu lebih untuk 

menggulir pesan bahkan mungkin pesan dari anggota lain akan 

terlewat. Maka dari itu, untuk mengatasi hal ini perlu dibentuk adanya 

diskusi dalam kelompok kecil dan kelompok besar agar diskusi dapat 

berjalan kondusif, teratur, dan pembelajaran dapat tersampaikan dengan 

baik (Hasanah, 2020). 

 

Pada studi yang telah dilakukan oleh Nurazizah, dkk (2021) yang 

berjudul “Optimalisasi TIK Dengan Memanfaatkan Whatsapp dalam 

Pembelajaran Fisika dimasa Pandemi Covid-19” menunjukkan bahwa 

40% siswa merasa sangat terbantu, 53% terbantu dan 7% cukup 

terbantu dalam komunikasi pembelajaran. Kemudian 7% merasa sangat 

terbantu, 86 % terbantu dan 7% cukup terbantu dalam penyampaian 

bahan pembelajaran. Penggunaan Whatsapp pada studi tersebut 

membantu mahasiswa dalam berinteraksi secara santai serta 

meningkatkan kualitas komunikasi dan diskusi, yang biasanya sulit 

untuk bertanya atau menanggapi pertanyaan dari rekannya, hal itu lebih 

sedikit mampu teratasi karena mahasiswa menuangkan pendapatnya di 

grup WhatsApp. 

 

Saat mahasiswa menuangkannya pendapatnya, terlebih dahulu mereka 

mengetik pesan sehingga mereka diminta untuk berpikir apa yang ingin 

ditanyakan dan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran, hal ini 

menjadikan kalimat yang dituangkan lebih tersusun secara sistematis. 

Hal ini juga sesuai dengan studi yang telah dilakukan oleh Khusaini 
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(2017) adanya pengaruh positif dari penggunaan WhatsApp terhadap 

keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi serta kuliah baik dalam 

perkuliahan tatap muka maupun dalam perkuliahan online.  

 

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

WhatsApp adalah salah satu mobile instant messenger yang fungsinya 

juga dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran. Penggunaan 

WhatsApp dirasa mampu dengan mudah digunakan baik oleh siswa 

maupun guru. Hal ini didukung hasil survei yang dilakukan pada siswa 

siswi kelas X SMA Negeri 9 Bandarlampung bahwa Whatsapp adalah 

aplikasi yang sangat mudah diakses dan paling disukai untuk digunakan 

dalam pembelajaran karena dapat bersifat fleksibel, sehingga cocok 

untuk berdiskusi dengan cara non-formal.  

 

e. Hasil Belajar 

 

Menurut Harris (2019) hasil belajar dapat diartikan sebagai pernyataan 

dari apa yang siswa ketahui, pahami, dan apa yang dapat dilakukan oleh 

siswa setelah mengikuti dan melengkapi kegiatan pembelajaran. 

Artinya, hasil belajar adalah pencapaian yang didapat setelah melalui 

kegiatan pembelajaran. Selaras dengan pengertian tersebut, Chase 

(2019) mengemukakan hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan oleh guru, hasil belajar diberikan setiap 

telah selesai memberikan materi pembelajaran pada satu mata pelajaran. 

 

Kyalo (2018) mengatakan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor di antaranya pendekatan pembelajaran yang diterapkan, 

karakteristik siswa, karakteristik guru, lingkungan belajar, serta sumber 

daya yang dimiliki. Didukung oleh Berns (2016) bahwa hasil belajar 

siswa juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. Pada faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah fisiologis serta psikologis siswa itu sendiri. Sedangkan untuk 



19 

 

 

 

faktor eksternal, lingkungan dan faktor instrumental seperti sarana fisik 

kelas, media pengajaran, guru, kurikulum, serta startegi belajar 

mengajar akan mempengaruhi hasil belajar seorang siswa. 

 

Menurut Demartini (2016) menyatakan bahwa aspek keaktifan siswa 

dalam pembelajaran termasuk masalah krusial dan mendasar yang harus 

dipahami dan dikembangkan oleh setiap guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Sehingga keaktifan siswa perlu digali dari potensi-

potensi yang telah diaktualisasikannya melalui aktivitasnya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan taksonomi 

bloom yang membagi pembelajaran akademik terbagi menjadi tiga 

domain, yaitu: domain kognitif, domain afektif, dan domain 

psikomotorik (Chandio, 2016).  

 

Menurut S ̈nmez (2016) domain kognitif adalah kemampuan siswa 

dalam menghasilkan pengetahuan yang telah dipelajarinya, domain 

afektif mencakup kemampuan emosional siswa secara bertahap seperti 

pengembangan sikap/diri, sedangkan domain psikomotorik meliputi 

keterampilan fisik siswa. Metode yang digunakan untuk mengukur 

domain kognitif hasil belajar siswa dilakukan dengan menerapkan 

taksonomi Bloom, yaitu: 

1. Remembering, kemampuan siswa mengenali dan menghafal konsep 

materi dari yang sederhana hingga yang sulit, 

2. Understanding, kemampuan siswa dalam memahami sebuah konsep 

seperti mencontohkan, mengklasifikasikan, menyimpulkan, dan 

membandingkan, 

3. Applying, kemampuan siswa menggunakan sebuah prosedur untuk 

menerapkan konsep dalam kehidupan, 

4. Analyzing, kemampuan siswa memecah bahan menjadi bagian-

bagain penyusun dan menentukan korelasi antara bagian-bagian, 

5. Evaluating, kemampuan siswa membuat penilaian atau kritik 

berdasarkan kriteria dan standard yang ada, 
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6. Creating, kemampuan siswa dalam menghasilkan, merencanakan, 

dan memproduksi sesuatu yang baru. 

 

f. Penelitian Relevan 

 

Adapun beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Penelitian Relevan 

No Nama Judul Hasil Penelitian 

1 Ario, M., & 

Asra, A. 

(2018). 

Pengaruh 

Pembelajaran 

Flipped Classroom 

Terhadap Hasil 

Belajar Kalkulus 

Integral 

Mahasiswa 

Pendidikan 

Matematika. 

Data penelitian berupa 

hasil belajar kalkulus 

integral mahasiswa 

diperoleh melalui teknik 

tes dengan soal berbentuk 

uraian. Hasil tes 

menunjukkan rata-rata 

hasil belajar mahasiswa di 

kelas eksperimen adalah 

74,57 dan di kelas kontrol 

adalah 55,83. Data 

penelitian ini dianalisis 

menggunakan uji Mann-

Whitney. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

pembelajaran flipped 

classroom terhadap hasil 

belajar materi kalkulus 

integral mahasiswa 

pendidikan matematika. 

2 Lidinillah, D., 

Dirgantara, Y., 

& Agustina, R. 

D. (2019) 

Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Flipped Classroom 

Terhadap Hasil 

Belajar Kognitif 

Peserta Didik Pada 

Materi Usaha Dan 

Energi.  

Instrumen penelitian 

menggunakan 6 butir soal 

tes uraian. Dari hasil 

perhitungan diperoleh 

nilai                yaitu 

            maka Ho 

ditolak dan Ha diterima 

pada taraf signifikansi α = 

0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh model 

pembelajaran flipped 

classroom terhadap hasil 

belajar ranah kognitif 
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peserta didik pada materi 

usaha dan energi. 

4 Al 

Munawwarah, 

A., & Arafah, 

K. (2018).  

Pengaruh Metode 

Diskusi Kelompok 

Terhadap Hasil 

Belajar Fisika 

Peserta Didik 

Kelas XI SMA 

Negeri 8 

Makassar. Jurnal 

Sains Dan 

Pendidikan Fisika. 

Data hasil penelitian 

diperoleh dengan 

memberikan posttest yang 

dianalisis secara deskriptif 

dan infrensial berupa uji 

hipotesis. Berdasarkan 

hasil analisis diperoleh 

hasil belajar fisika peserta 

didik SMA Negeri 8 

Makassar yang diajar 

menggunakan metode 

diskusi kelompok berada 

pada kategori baik dengan 

persentase 59,38% dan 

yang diajar dengan 

metode konvensional 

berada pada kategori baik 

dengan persentase 

46,67%. Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan 

adanya perbedaan yang 

signifikan antara hasil 

belajar fisika peserta didik 

yang diajar dengan 

menggunakan metode 

diskusi kelompok dengan 

peserta didik yang diajar 

dengan metode 

konvensional. 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Penggunaan model serta metode pembelajaran yang tepat dapat 

membantu pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran secara 

efektif. Pada model pembelajaran konvensional, siswa cenderung 

merasa bosan dikarenakan tidak adanya interaksi yang berpusat pada 

siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. 

Dilihat dari kondisi saat ini, proses pembelajaran akan beralih pada 

kegiatan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka 

dan pembelajaran online. Kemandirian siswa untuk belajar secara 



22 

 

 

 

mandiri sangat dibutuhkan agar tujuan pembelajaran dapat tetap 

tercapai. Upaya agar kemandirian siswa terbentuk dan terarah 

dibutuhkannya model pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan 

siswa pada situasi saat ini. Salah satunya model pembelajaran flipped 

classroom. 

 

Model pembelajaran flipped classroom memberi siswa materi, video 

pembelajaran, serta pekerjaan rumah di luar kelas agar dapat 

memperdalam materi tersebut di rumah. Flipped classroom membantu 

siswa yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda untuk belajar 

sesuai dengan kecepatan dan cara yang dia tentukan. Hal ini mendorong 

kemandirian siswa untuk menggali pemahaman materi lebih dalam. 

Apabila tingkat kemandirian belajar siswa tinggi maka kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah juga baik sehingga meningkatkan 

hasil belajar. 

 

Selain model pembelajaran, metode yang digunakan secara tepat dalam 

pembelajaran juga sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran itu 

sendiri. Penerapan diskusi dalam pembelajaran membantu pembelajaran 

menjadi interaktif serta mendorong siswa untuk memahami materi 

secara mendalam. Penerapan diskusi dengan teknik multi-stage 

discussion dalam pembelajaran dapat melatih siswa untuk bertukar 

pengetahuan yang dimilikinya, mengkritik dan menjawab pertanyaan 

dari teman, serta memberikan masukan antar teman, dan juga dapat 

menyimpulkan hasil diskusi yang belum baik pada kelompok kecil 

maupun besar sehingga dapat diperoleh hasil pemecahan masalah yang 

lebih tepat. 

 

Kegiatan diskusi kelompok kecil diawali dengan membagi siswa 

kedalam kelompok kecil berjumlah 6 anggota. Diskusi kelompok kecil 

memberi kesempatan bagi siswa yang kurang aktif/pemalu untuk dapat 

ikut berpartisipasi dalam diskusi yang dilakukan. Sedangkan pada 

diskusi kelompok besar memberi kesempatan bagi seluruh siswa untuk 
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bertukar pengetahuan yang dihasilkan dari masing-masing diskusi 

kelompok kecil dan dapat saling memberi kritik serta masukan atas 

hasil diskusi. Dalam proses diskusi, siswa dan guru menggunakan 

aplikasi WhatsApp. Penggunaan WhatsApp dirasa mampu dengan mudah 

digunakan baik oleh siswa maupun guru. 

 

Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan bersama guru fisika 

SMA Negeri 9 Bandarlampung bahwa Whatsapp adalah aplikasi yang 

sangat mudah diakses dan paling disukai untuk digunakan dalam 

pembelajaran karena dapat bersifat fleksibel, sehingga cocok untuk 

berdiskusi dengan cara non-formal. Keuntungan lainnya adalah Whatsapp 

tidak membutuhkan pulsa melainkan kuota, aplikasi WhatsApp juga 

dilengkapi dengan fitur WhatsApp Group dengan kapasitas peserta 

mencapai 256 peserta sehingga memadai untuk diskusi kelompok kecil dan 

kelompok besar. Lalu terdapat banyak fitur seperti voice note, mengirim 

gambar dan dokumen, serta video call. 

 
Pembelajaran online akan meminimalisir kesan belajar tatap muka yang 

biasanya monoton dan membosankan menjadi menarik dengan 

diterapkanya model pembelajaran flipped classroom dengan metode multi-

stage discussion berbantuan aplikasi WhatsApp. Model pembelajaran  

flipped classroom mendorong kemandirian siswa untuk menggali 

pemahaman materi lebih dalam. Multi-stage discussion (diskusi multi-

tahap) yang dilakukan secara online learning akan memungkinkan 

terjadinya interaksi yang lebih baik antar siswa. Interaksi antar siswa dan 

proses diskusi yang efektif dalam pembelajaran online diharapkan dapat 

berpengaruh meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa juga. 

Untuk mengetahui gambaran penelitian dan hubungan antar variabel 

dengan lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1 yaitu diagram kerangka 

berpikir 
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Gambar 1. Diagram Kerangka Berpikir 

 

Keterangan: 

 

  : Model Pembelajaran Flipped Classroom dengan Metode Multi-

Stage Discussion Berbantuan WhatsApp 

  : Pembelajaran Konvensional (memberikan dan membahas latihan 

soal terkait materi) 

   : Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

   Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 

 

2.3 Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini berdasarkan pada kajian teori dan 

kerangka pemikiran adalah: 

a. Masing-masing kelas memiliki kemampuan awal dan pengalaman belajar 

yang sama. 

b. Setiap sampel sudah memiliki smartphone dan mampu mengakses 

pembelajaran secara online melalui WhatsApp. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 

sesudah pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran flipped 

classroom dengan metode multi-stage discussion berbantuan WhatsApp 

terhadap hasil belajar kognitif siswa..

𝑿𝟐 

𝑿𝟏 

𝒀𝟐 

 

𝒀𝟏 

 

Terdapat 

perbedan rata-

rata hasil 

belajar siswa 

antara kelas 

eksperimen 

dan kelas 

kontrol 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

  

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi Experiment dengan desain 

penelitiannya menggunakan Non-Equivalent Control Group Design yang 

melibatkan dua kelas terpilih berdasarkan kriteria tertentu (tidak acak). 

Sampel pada penelitian adalah siswa kelas X MIPA 5 dan X MIPA 6 dari 

SMA Negeri 9 Bandarlampung. Sampel sebagai kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, Berikut merupakan tabel desain penelitian Non-Equivalent 

Control Group Design. 

 

Tabel 2. Desain penelitian Non-Equivalent Control Group 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Ekperimen O1 XE O2 

Kontrol O3 XK O4 

 

Keterangan : 

O1 :  pretest kelas eksperimen 

O2 :  posttest kelas eksperimen  

O3 :  pretest kelas kontrol 

O4 : posttest kelas control 

XK : Penerapan model pembelajaran Flipped Classroom dengan metode 

multi-stage discussion berbantuan Whatsapp.  

XK : Penerapan pembelajaran konvensional. 

 

Sebelum diberikan perlakuan, siswa mengerjakan soal test awal (pretest) 

terlebih dahulu agar peneliti dapat mengetahui pengetahuan awal yang 

dimiliki oleh siswa, kemudian diakhir pembelajaran siswa diminta untuk 
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mengerjakan soal test akhir (posttest) agar peneliti mengetahui pengaruh 

dari perlakuan yang telah diberikan dalam pembelajaran di kelas. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 9 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2021/2022. Sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

kontrol pada kelas X MIA 5 dengan jumlah 35 siswa dan kelas eksperimen 

pada kelas X MIA 6 dengan jumlah 36 siswa. Pemilihan kelas sampel 

menggunakan teknik Purposive Sampling, kedua kelas yang akan 

dijadikan sampel dipilih atas rekomendasi guru mitra karena dilihat dari 

kemampuan kognitif siswa yang relatif sama dari nilai raport semester 

sebelumnya. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini  terdapat dua variabel pokok 

yaitu variable bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent 

variable). Variabel bebas (X) merupakan variabel yang menjadi sebab 

adanya pengaruh timbulnya variabel terikat (Y).  

a. Variabel bebas : Pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Flipped Classroom dengan metode Multi-Stage Discussion (X), 

b. Variabel terikat: Hasil Belajar Siswa (Y). 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Studi pendahuluan 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti meminta izin dengan 

mengirimkan surat studi pendahuluan kepada SMA Negeri 9 

Bandarlampung. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan wawancara 

bersama guru fisika Kelas X, observasi penelitian dengan mengikuti 
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guru fisika mengajar di kelas, dan dilanjutkan dengan melakukan studi 

literatur. 

 

2. Pelaksanaan penelitian  

a. Tahap persiapan  

Pada tahap persiapan, peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran 

yang meliputi silabus kelas X, Rencana Perencanaan Pembelajaran 

materi KD 3.1 0 dan KD 4.10, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

materi Impuls dan Momentum. 

 

b. Tahap pelaksanaan 

1. Memberikan pre-test dengan mengerjakan soal tes hasil belajar yang 

berupa soal pilihan ganda kepada kedua kelas untuk mengetahui 

pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan diberikan. 

2. Pada kelas eksperimen, pelaksanakan proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran flipped classroom dengan metode 

multi-stage discussion berbantuan WhatsApp, sedangkan untuk kelas 

kontrol menggunakan model dan metode yang diterapkan oleh guru 

fisika sekolah tersebut. Pada kedua kelas, pembelajaran dilaksanakan 

dengan 50% siswa hadir tatap muka dan 50% siswa hadir melalui 

pembelajaran daring. 

3. Mengadakan post-test pada akhir pembelajaran untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan model pembelajaran 

flipped classroom dengan metode multi-stage discussion. 

4. Menganalisis hasil pre-test dan post-test siswa untuk mengetahui 

perubahan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan. 

 

Bagan pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:  
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Pelaksanaan Penelitian 

Pretest 

KELAS EKSPERIMEN KELAS KONTROL 

Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-1 

Pra-Pembelajaran 

1. Guru membagikan video 

pembelajaran dan LKPD 

pendamping video lalu membagi 

siswa kedalam 6 kelompok kecil, 

2. Siswa melakukan diskusi 

membahas pertanyaan yang 

tersedia di LKPD pendamping 

video bersama kelompoknya, 

3. Siswa melaporkan hasil diskusi ke 

dalam kelompok besar, 

4. Guru memberi masukan atas 

jawaban siswa, 

5. Siswa melakukan diskusi atas 

masukan yang diberikan guru,  

kemudian membuat kesimpulan 

berdasarkan diskusi yang sudah 

dilaksanakan. 

1. Guru membagikan LKPD untuk 

pembelajaran di kelas, 

2. Siswa melakukan diskusi bersama 

kelompok kecilnya untuk menjawab 

pertanyaan dari fenomena yang 

disajikan, 

3. Siswa melaporkan hasil diskusi dari 

kelompok masing-masing ke dalam 

kelompok besar, 

4. Guru memberi masukan atas 

jawaban siswa, 

5. Siswa melakukan diskusi atas 

masukan yang diberikan guru dan 

dari jawaban kelompok lain, 

6. Siswa membuat kesimpulan. 

di WhatsApp Group 

(asinkronus) 

tatap muka di kelas 

1. Guru menampilkan PPT materi 

impuls dan momentum, 

2. Guru menjelaskan pengertian 

impuls dan momentum, 

3. Guru memberikan contoh latihan 

soal, 

4. Guru memberi giliran untuk 

beberapa siswa maju ke depan 

mengerjakan soal yang diberikan, 

siswa lainnya mencatat. 

5. Guru memberikan tugas latihan 

soal untuk siswa. 

tatap muka di kelas 

alokasi waktu: 

 7 jam 
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Pertemuan ke-2 

di WhatsApp Group 

1. Guru membagikan LKPD dan video 

pembelajaran yang berisi materi hukum 

kekekalan momentum dan tumbukan, 

2. Siswa diberikan tugas melakukan 

percobaan kelereng dan menjawab 

pertanyaan di LKPD untuk menjelaskan 

hukum kekekalan momentum dan 

tumbukan (dalam waktu 1 minggu), 

3. Siswa melakukan diskusi dan percobaan 

bersama kelompok kecilnya. 

4. Siswa melaporkan hasil diskusi dari 

kelompok masing-masing ke dalam 

kelompok besar. 

Pertemuan ke-2 

1. Guru membagikan PPT materi 

impuls dan momentum, 

2. Siswa diminta mempelajari 

hukum kekekalan momentum, 

3. Guru memberikan contoh latihan 

soal, 

4. Guru memberi siswa kesempatan 

untuk bertanya terkait latihan soal, 

5. Siswa mengumpulkan hasil 

jawabannya. 

di WhatsApp Group 
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Pertemuan ke-3 

Pra-Pembelajaran 

1. Guru membagikan video 

pembelajaran dan LKPD 

pendamping video yang berisi 

pembuatan roket air sebagai tugas, 

2. Siswa melakukan diskusi terkait 

pembuatan roket air dan menjawab 

pertanyaan di LKPD bersama 

kelompok kecilnya, 

3. Siswa melaporkan hasil diskusi dari 

kelompok masing-masing ke dalam 

kelompok besar. 

tatap muka di kelas 

1. Guru meminta tiap perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil 

pembuatan roket air kelompoknya,  

2. Siswa bersama guru melakukan 

diskusi terkait pembuatan roket air 

dan menjawab pertanyaan di LKPD 

bersama di kelompok besar, 

3. Guru memberi kesimpulan atas 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Pertemuan ke-3 

tatap muka di kelas 

1. Guru menampilkan PPT materi 

impuls dan momentum, 

2. Guru menjelaskan tentang 

tumbukan, 

3. Guru memberikan contoh latihan 

soal, 

4. Guru memberi giliran untuk 

beberapa siswa maju ke depan 

mengerjakan soal yang diberikan, 

siswa lainnya mencatat. 

5. Guru memberikan tugas latihan 

soal untuk siswa. 

Post-test 

Gambar 2. Bagan Pelaksanaan Penelitian 

alokasi waktu: 7 jam 
di WhatsApp Group 

(asinkronus) 
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3.5 Instrumen Penelitian 

 

Pada penelitian eksperimen ini adapun instrumen yang digunakan yaitu 

soal tes berbentuk pilihan jamak (multiple choice) yang berjumlah 20 

soal dengan materi Impuls dan Momentum yang telah dikembangkan 

oleh oleh Octavia dkk., (2017). Soal ini digunakan pada saat pretest dan 

posttest.  

 

3.6 Analisis Instrumen 

 

Sebelum instrumen digunakan pada sampel penelitian, maka instrumen 

penelitian harus diuji terlebih dahulu menggunakan uji validitas dan uji 

reabilitas. 

 

a. Uji Validitas 

Uji validitas instrumen diolah dengan SPSS 26.0 menggunakan metode 

pearson correlation, jika                  maka instrumen dianggap 

valid. Kriteria pengujian dengan sampel uji sebanyak 46 responden, yaitu 

jika korelasi antar skor butir soal dengan skor total > 0,291 (r 0,291) 

maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas 

menunjukkan bahwa ke-20 butir soal uraian yang mencakup indikator 

hasil belajar kognitif dari C1-C6 memiliki nilai Pearson Correlation > 

0,291 berarti instrumen tersebut memiliki koefeisien korelasi yang 

signifikan dan dinyatakan valid, serta layak untuk digunakan. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach`s dan dapat 

dinyatakan reliabel jika memiliki nilai seperti tabel berikut:  

Tabel 3. Nilai Alpha Cronbach’s  

Angka Korelasi Makna  

0,00  – 0,20 Kurang Reliabel  

0,21  – 0,40 Agak Reliabel 

0,41 – 0,60 Cukup Reliabel 

0,61  – 0,80 Reliabel 

0,81  – 1,00 Sangat Reliabel  

                                                               (Arikunto, 2012) 
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Instrumen dinyatakan reliabel atau konsisten apabila nilai alpha lebih 

besar dari       . Sebaliknya, apabila nilai alpha lebih kecil dari        

maka hasil pengujian instrumen instrumen dinyatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan uji reliabitas yag telah dilakukan, bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha pada soal hasil belajar pilihan jamak sebesar 0,886. 

Nilai Cronbach’s Alpha berada di atas 0,800 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen soal yang akan digunakan bersifat 

reliabel untuk digunakan. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data pada penelitian eksperimen ini dilakukan dengan cara 

memberikan soal pretest pada waktu seb elum pembelajaran dan 

memberikan soal posttest diakhir pembelajaran kepada seluruh siswa, 

kemudian dilakukan penilaian keduanya. Data posttest yang diambil 

bertujuan untuk melihat perbedaan hasil belajar siswa antar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sesudah pembelajaran. 

 

3.8 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian eksperimen ini adalah data nilai 

kognitif siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dengan melakukan (1) Mann-Whitney, (2) N-Gain. 

a. Uji Mann-Whitney 

Uji Mann Whitney merupakan uji alternatif untuk uji lanjutan setelah 

uji normalitas apabila data yang dihasilkan tidak terdistribusi normal 

dan tidak homogen sebagai uji yang membandingkan rata-rata dari 

kedua grup yang tidak saling berhubungan. Adapun hipotesis yang 

diuji dalam penelitian ini, yaitu: 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

H1 : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai sig sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.  

2. Jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

 

b. N-Gain 

Data yang diperoleh pada penelitian eksperimen ini yaitu data 

kuantitatif berupa pretest dan postest, Maka dari itu digunakan analisis 

N-Gain untuk melihat peningkatan nilai pretest dan nilai posttest 

siswa. Untuk menghitung nilai N-Gain dapat menggunakan persamaan 

berikut ini : 

       ( )  
          

         
 

Keterangan : 

g      : Nilai N-Gain 

Spost  : Skor postest 

Spre   : Skor pretest 

Smax  : Skor maksimum 

 

Tabel 4. Kriteria Interpretasi N-Gain 

              N-Gain Kategori 

          N-Gain > 0,7   Tinggi 

0,3 ≤  N-Gain ≤ 0,7   Sedang 

          N-Gain < 0,3   Rendah 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, kajian teori, uji dan analisis data penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Terdapat pengaruh model pembelajaran Flipped Classroom dengan 

metode Multi-Stage Discussion berbantuan WhatsApp terhadap Hasil 

Belajar Kognitif Siswa pada materi Impuls dan Momentum dengan 

nilai signifikansi 0,009. Hasil rata-rata N-Gain yang diperoleh kelas 

kontrol sebesar 0,31 dengan kategori rendah, sementara rata-rata N-

Gain yang diperoleh kelas eksperimen sebesar 0,56 dengan kategori 

sedang. 

b. Terdapat pengaruh model pembelajaran Flipped Classroom dengan 

metode Multi-Stage Discussion berbantuan WhatsApp terhadap Hasil 

belajar Kognitif Siswa per Indikator pada materi Impuls dan 

Momentum di kelas eksperimen dengan N-Gain sebesar 0,53 untuk 

kemampuan LOTS dan 0,48 untuk kemampuan HOTS. Sedangkan, 

rata-rata N-Gain yang diperoleh kelas kontrol adalah sebesar 0,22 

untuk indikator LOTS maupun HOTS. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang ingin 

disampaikan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa, 

agar dapat lebih terarah dalam menerapkan multi-stage discussion dan 

lebih fokus memantau siswa yang kurang aktif dalam diskusi sehingga 

mengantisipasi terjadinya learning loss yang dapat dialami siswa.  
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