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ABSTRAK 
 

PENGARUH MULTI-STAGE DISCUSSION DENGAN GOOGLE 

CLASSROOM DAN WHATSAPP  DALAM PEMBELAJARAN  

HUKUM NEWTON TENTANG GERAK TERHADAP  

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Oleh 

 

SULISTIA NINGSIH 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan multi-stage 

discussion dengan Google Classroom dan WhatsApp pada materi Hukum Newton 

tentang Gerak terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Media Google 

Classsroom digunakan untuk diskusi kelompok besar dan WhatsApp untuk diskusi 

kelompok kecil. Desain dalam penelitian ini menggunakan metode pre-

experimental bentuk one-group pretest-posttest design dengan teknik 

pengambilan sampel secara purposive. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 

Bangunrejo selama tiga kali pertemuan dengan kelas sampel X MIPA 1 dan X 

MIPA 3 sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 60 siswa pada semester genap 

tahun pelajaran 2020/2021. Data dianalisis menggunakan uji paired sample t-test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat perbedaan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan nilai 

Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Setelah diterapkan pembelajaran multi-stage 

discussion dengan Google Classroom dan WhatsApp kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada kelas eksperimen mengalami peningkatan dari kategori sangat 

rendah menjadi sedang dengan rata-rata N-Gain adalah sebesar 0,66. Peningkatan 

tertinggi terjadi pada indikator physich approach dan mathematical procedure 

dengan rata-rata N-Gain sebesar 0,71 dan peningkatan terendah pada indikator 

usefull description dengan rata-rata N-Gain, yaitu sebesar 0,63. Peningkatan 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran multi-stage discussion 

dengan Google Classroom dan WhatsApp pada materi Hukum Newton tentang 

Gerak berpengaruh sedang terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

Kata Kunci : Google Classroom, Kemampuan Pemecahan Masalah, Multi-Stage 

Discussion, WhatsApp.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Wabah corona virus disease yang telah melanda sejumlah 222 negara di 

dunia sejak Desember 2019 memberikan tantangan tersendiri dalam bidang 

pendidikan. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk menggantikan 

kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran jarak 

jauh yang dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan 

yang siswanya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan 

berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media 

lain. 

 

Kombinasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam kelas secara 

signifikan dapat meningkatkan keterampilan abad 21, salah satunya yaitu 

keterampilan pemecahan masalah (Phreeraphan, 2013). Sadikin dan Hamidah 

(2020) menemukan bahwa pembelajaran online berbasis teknologi juga dapat 

menumbuhkan kemandirian belajar dan motivasi siswa untuk lebih aktif 

dalam belajar. Kemandirian dan motivasi belajar diperlukan guna 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu komponen berpikir 

tingkat tinggi yang sangat penting untuk dikuasai oleh siswa dibidang sains, 

khususnya fisika. Kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dilihat ketika 

siswa a) menafsirkan grafik, simbol, dan gambar, b) menggunakan
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pendekatan konsep fisika yang tepat, c) menggunakan persamaan matematis 

dengan tepat, d) mengaplikasikan kondisi fisik dengan permasalahan yang 

nyata, dan e) menyimpulkan hasil akhir. Akan tetapi, dalam proses 

pemecahan masalah masih banyak siswa yang belum mampu 

mengilustrasikan peristiwa, menentukan variabel yang diketahui dan ditanya, 

serta menentukan persamaan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

pada soal. 

 

Masih banyak juga siswa yang terlihat kesulitan, terutama dalam membuat 

sketsa fisis dari fenomena yang diberikan, menentukan persamaan yang dapat 

digunakan, dan melakukan perhitungan sesuai dengan prosedur matematis 

hingga menemukan jawaban yang tepat. Diperkuat dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Azizah dkk. (2015) juga menemukan bahwa 76% siswa 

mengalami kesulitan pemecahan masalah fisika, 19% siswa kurang mampu 

melakukan pemecahan masalah fisika, dan hanya 5% siswa yang mampu 

melakukan pemecahan masalah fisika. Secara lebih rinci, 32% siswa 

mengalami kesulitan menyelesaikan permasalahan pada soal, 26% siswa 

kesulitan memahami konsep dan rumus, 18% siswa kesulitan menentukan 

dan menggunakan persamaan dengan tepat, 17% siswa kesulitan 

menganalisis grafik dan gambar, serta 7% siswa mengalami kesulitan dalam 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 

Berdasarkan data hasil survei melalui angket kuesioner di SMA Negeri 1 

Bangunrejo menunjukkan bahwa saat menyelesaikan soal fisika sebanyak 

54,7% siswa kurang memahami soal dan 45,3% siswa kurang menguasai 

konsep. Menurut Masdukiyanto dkk. (2016) mengemukakan bahwa materi 

fisika yang dianggap sulit pemecahan masalahnya yaitu Hukum Newton 

tentang Gerak. Siswa kesulitan untuk mengidentifikasi gaya-gaya yang 

berinteraksi dengan benda dan menggunakan konsep serta persamaan Hukum 

Newton tentang Gerak dengan tepat.
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Hasil beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa masih tergolong rendah dan sulit. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh proses belajar yang dialami oleh siswa itu sendiri. Untuk 

membuat proses belajar lebih efektif perlu diterapkan metode pembelajaran 

yang dapat melatihkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah fisika. 

Salah satu metode pembelajaran tersebut yaitu metode diskusi. Metode 

diskusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling bertukar informasi 

atau ide yang dimilikinya dan bekerja sama dalam menemukan solusi dari 

masalah yang diberikan oleh guru. 

 

Menurut Reys et.al (2009: 75) mengemukakan bahwa proses 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 

untuk proses pemecahan masalah. Hal tersebut diperkuat dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mahuda (2017) yang menemukan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa menjadi lebih baik setelah diterapkan 

diskusi kelompok kecil dan diskusi antar kelompok. 

 

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmasiwi dkk. (2018) 

yang menemukan bahwa penerapan metode diskusi kelompok kecil dan 

kelompok besar sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Diskusi kelompok  kecil dan kelompok besar dalam 

pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dengan topik yang dibuat 

berjenjang disebut sebagai teknik multi-stage discussion (Northover, 2015). 

Diskusi yang dilakukan dalam beberapa tahap tersebut dapat membuat siswa 

lebih mampu menganalisis permasalahan fisika yang disajikan secara 

berjenjang guna merumuskan solusi pemecahannya. 

 

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

learning  dengan bantuan Learning Management System (LMS), seperti 

Google Classroom dan aplikasi pesan instan WhatsApp. Hasil survei yang
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telah dilakukan di  SMA Negeri 1 Bangunrejo menunjukkan bahwa sebanyak 

99,35% responden pernah menggunakan Google Classroom untuk keperluan 

pembelajaran dan 95% responden sering mengakses WhatsApp.  

 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain mengeluhkan 

adanya kendala teknis, maka pemilihan aplikasi Google Classroom dan 

WhatsApp didasarkan pada kemudahan dalam mengakses dan jumlah kuota 

yang diperlukan tidak cukup banyak. Google Classroom dan WhatsApp 

memiliki beberapa kelebihan, diantaranya siswa dapat berdiskusi secara 

interaktif dan memecahkan suatu  masalah dengan baik melalui Google 

Classroom (Syakur, 2020) dan WhatsApp (Raviany, 2020). Google 

Classroom menyediakan forum diskusi khusus melalui fitur question 

sehingga memudahkan guru dalam membuat forum diskusi untuk siswa yang 

proses diskusinya dapat diawasi dan dievaluasi langsung oleh guru tersebut. 

Selain itu, WhatsApp juga memfasilitasi grup untuk diskusi yang dilengkapi 

dengan kemudahan dalam berbagi foto, video,  file dokumen, dan pesan suara 

sehingga diskusi akan lebih interaktif. 

 

Selain mudah diakses dan tidak membutuhkan jumlah kuota yang banyak, 

keunggulan dari fitur diskusi Google Classroom dan WhatsApp cocok untuk 

digunakan sebagai media diskusi multi-tahap (multi-stage discussion) dalam 

online learning. Akan tetapi, sejauh ini masih jarang penelitian yang 

menggunakan perpaduan antara Google Classroom dan WhatsApp sebagai 

media diskusi multi-tahap dalam online learning untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Selama ini Google Classroom hanya 

digunakan sebagai platform untuk memasukkan materi dan tugas, kemudian 

aplikasi WhatsApp digunakan untuk mendiskusikan materi yang telah 

diunggah pada Google Classroom  (Setiawati & Ekayanti, 2020). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru fisika kelas X di SMA 

Negeri 1 Bangunrejo juga diperoleh informasi bahwa metode multi-stage 

discussion atau diskusi multi-tahap selama pandemi belum pernah diterapkan
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dalam pembelajaran, Google Classroom yang digunakan biasanya hanya 

untuk mengunggah materi dan memberikan kuis, sedangkan grup WhatsApp 

hanya digunakan sebagai penyampai informasi terkait tugas-tugas yang 

diberikan. Oleh karena itu, peneliti telah melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Multi-stage Discussion dengan Google Classroom dan WhatsApp 

dalam Pembelajaran Hukum Newton tentang Gerak terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana pengaruh penerapan multi-stage discussion dengan Google 

Classroom dan WhatsApp dalam pembelajaran online learning pada 

materi Hukum Newton tentang Gerak terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa? 

1.2.2 Bagaimana pengaruh penerapan multi-stage discussion dengan Google 

Classroom dan WhatsApp dalam pembelajaran online learning pada 

materi Hukum Newton tentang Gerak terhadap peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada masing-masing indikator 

pemecahan masalah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Mengetahui pengaruh penerapan multi-stage discussion dengan Google 

Classroom dan WhatsApp dalam pembelajaran online learning pada 

materi Hukum Newton tentang Gerak terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

1.3.2 Mengetahui pengaruh penerapan multi-stage discussion dengan Google 

Classroom dan WhatsApp dalam pembelajaran online learning pada
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materi Hukum Newton tentang Gerak terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada masing-masing indikator pemecahan masalah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

diantaranya sebagai berikut. 

1.4.1 Bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa 

tersebut dalam memecahkan suatu permasalahan fisika khususnya 

dalam materi pembelajaran Hukum Newton tentang Gerak dengan 

bantuan Google Classroom dan WhatsApp. 

1.4.2 Bagi guru fisika, dapat dijadikan sebagai rekomendasi mengenai teknik 

pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa melalui penerapan multi-stage discussion dengan Google 

Classroom dan WhatsApp khususnya dalam materi pembelajaran 

Hukum Newton tentang Gerak. 

1.4.3 Bagi peneliti lain, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rekomendasi untuk melakukan penelitian yang lebih baik kedepannya. 

Selain itu, dapat juga memberikan gambaran dan wawasan untuk 

peneliti lain sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Subjek penelitian dilakukan pada siswa kelas X MIPA 1 dan X MIPA 3 

di SMA Negeri 1 Bangunrejo semester genap Tahun Pelajaran 

2020/2021. 

1.5.2 Materi pokok dalam penelitian ini adalah materi Fisika SMA/MA Kelas 

X semester genap, yaitu Hukum Newton tentang Gerak pada KD 3.6 

dan KD 4.6 dengan submateri berjenjang, yaitu Hukum I, II, dan III 

Newton. 

1.5.3 Mode pembelajaran yang digunakan adalah online learning.
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1.5.4 Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik 

(scientific approach) yang terintegrasi dengan teknik pembelajaran 

multi-stage discussion. 

1.5.5 Teknik multi-stage discussion yang diterapkan, yaitu diskusi multi-

tahap dengan topik berjenjang mengikuti tahap-tahap pembelajaran 

pendekatan saintifik (scientific approach). Dimana diskusi dimulai dari 

kelompok kecil kemudian dilanjutkan diskusi kelompok besar, lalu 

diskusi kelompok kecil kembali untuk refleksi. 

1.5.6 Media pembelajaran yang digunakan yaitu Google Classroom untuk 

diskusi kelompok besar dan WhatsApp untuk diskusi kelompok kecil.  

1.5.7 Pengukuran kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang telah dikembangkan oleh Docktor & 

Heller (2009), yaitu rubrik Minnesota yang digunakan untuk mengukur 

lima proses pemecahan masalah, diantaranya yakni, 1) usefull 

description, 2) physics approach, 3) specific application  of physics, 4) 

mathematical procedures, dan 5) logical progession.



 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kerangka Teoritis 

 

2.1.1 Online Learning 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung 

oleh fasilitas internet memiliki dampak yang signifikan dalam 

pendidikan  abad 21.  Ketersediaan teknologi tersebut mendukung 

guru untuk mengajar tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. 

Kegiatan belajar dan mengajar juga tidak terkendala masalah ruang 

dan waktu, yaitu dapat dilakukan secara online atau online learning. 

Menurut Hidayatulah (2011) mengemukakan bahwa online learning 

merupakan pembelajaran yang keseluruhan prosesnya dilakukan tanpa 

tatap muka antar guru dan siswa. Menurut Nguyen (2015) 

menyebutkan bahwa online learning adalah suatu pembelajaran yang 

seluruhnya disampaikan melalui internet. Online learning merupakan 

pembelajaran yang menggunakan internet untuk mengakses materi 

pembelajaran dan berinteraksi antara guru dan siswa selama proses 

pembelajaran (Anderson, 2008: 17). Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut sehingga disimpulkan bahwa online learning adalah suatu 

pembelajaran yang keseluruhan prosesnya dilakukan secara online  

dengan menggunakan internet untuk mengakses materi pembelajaran 

dan berinteraksi antar guru dan siswa.
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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 sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis dapat membantu 

siswa dalam memecahkan masalah. Berdasarkan hasil penelitian 

Kusmaharti dan Yustitia (2020) juga menunjukkan bahwa 

pembelajaran melalui online learning sangat efektif untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

Pembelajaran online learning menuntut siswa untuk belajar mandiri 

dalam menemukan pengetahuan yang lebih luas dari internet. 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

pembelajaran online learning dapat meningkatkan kemandirian belajar 

siswa (Sutisna, 2016; Aslamiyah dkk., 2019; Sadikin dan Hamidah, 

2020; Susilowati, 2020). Kemandirian belajar dapat mempengaruhi 

kemampuan penalaran matematis (Fajriyah, 2019) dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa (Sulistyani dkk., 2020). Apabila tingkat 

kemandirian belajar tinggi maka kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah juga baik. Sebaliknya, apabila kemandirian 

belajar siswa rendah maka kemampuan siswa juga akan rendah. 

 

Beberapa hasil penelitian juga menemukan bahwa penerapan online 

learning dapat meningkatkan hasil belajar (Maskar, 2020; Amin, 

2017; Prasetya & Harjanto, 2020; Dewa dkk., 2020). Selain itu, 

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran online membuat siswa 

lebih tertarik dan dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. 

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan cenderung 

lebih baik dalam memecahkan masalah sehingga hasil belajar akan 

meningkat juga. 
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Motivasi belajar siswa merupakan salah satu faktor yang mendukung 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Apabila tingkat motivasi 

siswa dalam belajar tinggi maka kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah juga tinggi. Siswa dengan motivasi belajar yang 

tinggi akan menunjukkan minatnya terhadap masalah dan senang 

mencari serta berusaha memecahkan soal-soal. Hal tersebut akan 

melatih siswa untuk terbiasa menemukan solusi dari setiap 

permasalahan yang disajikan oleh guru. 

 

Menurut Pujiasih (2020) menyatakan bahwa penerapan online 

learning memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1) menyenangkan dan 

menarik, 2) efektif dan lebih mengerti materi yang dipelajari, 3) bagus 

dan baik, 4) banyak belajar hal-hal yang baru melalui belajar online, 

5) siswa tidak lelah dan lebih santai dalam belajar, 6) Siswa mendapat 

semangat dalam belajar. Dalam online learning siswa akan lebih 

mudah mengakses dan memanfaatkan materi-materi pembelajaran 

yang tersedia secara online serta siswa dapat melakukan diskusi online 

dengan guru atau siswa lain dengan membuat sebuah grup diskusi. 

Menurut Azizah dkk.  (2017) juga menyatakan bahwa online learning 

menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

daya tarik yang lebih besar dalam berinteraksi antar guru dan siswa. 

 

Penerapan online learning dalam pembelajaran mengarahkan siswa 

untuk mengakses informasi dari internet. Akan tetapi, hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Afdhila dkk. (2020) justru menemukan bahwa 

beberapa siswa saat kegiatan mencari bahan di internet cenderung 

bermain-main dan bahkan ada yang bermain game online serta 

menonton  youtube. Siswa juga mengalami kesulitan dalam koneksi 

internet dan menghabiskan banyak kuota. Selain itu, pembelajaran 

yang dilakukan secara full online kurang efektif pada pencapaian 

kemampuan afektif dari siswa (Maskar, 2020). 
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Berbagai macam metode dalam mengajar seperti presentasi, 

demonstrasi, tanya-jawab, pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

yang berpusat pada masalah, dan khususnya diskusi dapat dilakukan 

dalam ruang online. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadikin dan 

Hamidah (2020) menemukan bahwa siswa lebih nyaman dalam 

mengemukakan gagasan dan pertanyaan dalam pembelajaran secara 

online. Kegiatan bertukar berbagai informasi dan pendapat yang 

dilakukan dalam diskusi online dapat membantu siswa dalam 

memecahkan suatu permasalahan yang disajikan, khususnya dalam 

fisika. 

 

Topik pembelajaran dalam online learning yang disajikan secara 

berjenjang melalui teknik diskusi secara bertahap akan membuat siswa 

lebih terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan. 

Penyajian topik berjenjang dalam diskusi secara bertahap (multi-stage 

discussion) dapat dilakukan dalam diskusi kelompok kecil dan besar. 

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Hamman dkk. (2014) juga 

menemukan bahwa minat belajar siswa pada diskusi kelompok kecil 

dan besar lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembelajaran online 

biasa. Minat belajar yang tinggi akan mendorong siswa untuk lebih 

aktif dalam mengikuti proses diskusi sehingga akan lebih mampu 

mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya dan menganalisis 

informasi yang disajikan. 

 

2.1.2 Multi-stage Discussion 

 

Diskusi merupakan situasi ketika siswa dihadapkan dengan hal yang 

bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama sehingga 

antar siswa dapat bertukar pikiran (Deta & Suprapto, 2012). 

Serangkaian proses diskusi yang dilakukan dapat dilakukan secara 

online dengan didukung fasilitas internet. Hal tersebut diperkuat oleh 
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Yuberti (2015) yang menyatakan bahwa online discussion merupakan 

sebuah kegiatan diskusi yang dilakukan dalam jejaring internet.  

Menurut Amirpada (2012) menyebutkan bahwa jenis-jenis teknik 

diskusi ada tiga, yakni: 1) Whole Group, suatu diskusi yang dilakukan 

oleh suatu anggota kelompok yang tidak lebih dari 15 orang. 2) Buzz 

Group, yaitu diskusi yang dilakukan oleh suatu kelompok besar yang 

dibagi menjadi dua sampai 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 

& Suyanto, 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 pem-

belajaran untuk dapat menemukan sendiri konsep dan prinsip dari 

masalah yang disajikan. Pembelajaran yang menekankan pentingnya 

interaksi antar siswa dan penemuan konsep didasarkan pada filsafat 

konstruktivisme dari Vygotsky dan dipadu dengan teori belajar Bruner 

(Widjajanti, 2008). 
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Menurut Swartika, dkk. (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 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 & Yulianti, 2013). 

 

Menurut Northover (2015) mengemukakan bahwa 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.   
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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). 

 

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti dkk. 

(2014) yang menunjukkan bahwa diskusi kelompok besar akan 

mendorong jiwa kompetisi antar kelompok. Namun, diskusi kelompok 

besar akan cenderung dikuasai oleh siswa yang suka berbicara atau 

ingin menonjolkan diri sehingga diperlukan adanya diskusi kelompok 

kecil agar setiap anggota 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 (Juliarini, 2020). 

 

Berdasarkan kajian hasil penelitian-penelitian sebelumnya sehingga 

peneliti menggunakan teknik multi-stage discussion pada kelompok 

kecil dan besar dengan topik berjenjang pada materi Hukum Newton 

tentang Gerak. Pada diskusi kelompok kecil yang terdiri dari lima 

siswa 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 
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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 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), seperti Google 

Classroom, Udemy, Blackboard Learn, We Video,  flipgrid, Edmodo, 

Moodle, dan Schoology. Pemanfaatan LMS tersebut perlu media 

pendukung, seperti WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Messenger 

dan WeChat. Platform Google Classroom lebih mudah dalam 

mengevaluasi keterlaksanaan proses belajar mengajar baik dikelas 

maupun di luar kelas Aryani dkk. (2020). Selain itu, 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 tersebut, teknik multi-stage 

discussion sudah banyak diterapkan pada beberapa pembelajaran 

online learning akan tetapi masih sedikit penelitian lebih lanjut yang 

menggunakan perpaduan aplikasi Google Classroom dan WhatsApp 

sebagai media diskusi multi-tahap (multi-stage discussion) pada 
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pembelajaran online learning serta pengaruhnya terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

 

2.1.3 Google Classroom 

 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan proses 

pembelajaran dapat dilakukan secara jarak jauh diluar kelas dengan 

memanfaatkan LMS yang terdiri dari beberapa jenis, diantaranya 

yakni Google Classroom, Moodle, Edmodo, dan Schoology. Salah satu 

cara untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh dapat 

menggunakan LMS berupa Google Classroom. Google Classroom 

merupakan suatu software yang diperkenalkan sebagai salah satu 

produk Google yang rilis pada tanggal 12 Agustus 2014 melalui 

Google Apps for Education (GAFE). Google Classroom memiliki 

beberapa fitur-fitur yang dapat dimaksimalkan sebagai berikut 

(Sutrisna, 2018). 

1. Create Assignment 

Create Assignment merupakan fitur yang digunakan guru untuk 

memberikan tugas. Pada fitur Create Assignment dilengkapi 

dengan ruang pengumpulan tugas dan due date sehingga siswa 

dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan ruang yang disediakan 

dan waktu yang telah ditentukan oleh guru. Selain itu, juga 

dilengkapi dengan fitur folder drive setiap tugas dan siswa 

sehingga memudahkan dalam pengecekan tugas yang diberikan. 

2. Create Question 

Create Question merupakan fitur yang digunakan guru untuk 

memberikan pertanyaan berupa topik diskusi kepada siswa. 

Masing-masing siswa dapat melihat komentar atau jawaban seluruh 

anggota kelas dan dapat memberikan komentar/tanggapan pada 

jawaban temannya.  
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3. Create Material 

Create Material merupakan fitur yang dapat digunakan untuk 

membagikan file materi pelajaran dalam berbagai foemat sehingga 

dapat diakses oleh siswa dari jarak jauh. 

4. Create Topic 

Create Topic adalah fitur yang bisa digunakan dalam membuat 

topik pelajaran yang akan dibahas dan dapat dipadukan dengan 

google dokumen, drive, dan gmail sehingga guru dapat 

menciptakan kelas maya dengan lebih cepat, efisien, dan sebagai 

alat komunikasi. 

5. Reuse Post 

Fitur ini dapat digunakan untuk mengirim ulang postingan yang 

sudah ada atau sudah dibuat dan dapat menambah atau 

mengeditnya. 

 

Dalam penelitian ini, fitur Google Classroom yang digunakan yaitu 

create material, create question, dan create assignment. Create 

material digunakan untuk menggunggah modul yang berisi materi 

Hukum Newton tentang Gerak. Sedangkan fitur create question 

digunakan untuk melaksanakan multi-stage discussion bagian diskusi 

kelompok besar, dimana pertanyaan yang diajukan dalam forum 

diskusi ini dilakukan secara berjenjang mengikuti tahapan yang 

terdapat dalam Tabel 2. Lalu, create assignment digunakan untuk 

pemberian pretest dan posttest serta tugas-tugas kepada siswa. 

 

Keunggulan melakukan kegiatan diskusi menggunakan Google 

Classroom, yaitu guru dapat membuka sebuah diskusi kelas yang 

menyenangkan untuk ditanggapi dan dikomentari oleh siswa. Google 

Classroom sebagai sistem e-learning dapat dijadikan media 

pembelajaran yang efisien, efektif serta interaktif untuk menunjang 

pembelajaran berbasis teknologi (Nurfalah, 2019). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kurniawati (2020) juga menemukan adanya 
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pengaruh pemahaman konsep mahasiswa yang menggunakan Google 

Classroom   jika dibandingkan dengan mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. Pemahaman konsep siswa sangat 

diperlukan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan fisika 

yang diberikan oleh guru. 

 

Selain itu, Google Classroom juga memiliki kelemahan, yaitu tidak 

adanya fitur laporan evaluasi akhir untuk peserta (Mu‟minah & 

Gaffar, 2020). Kelemahan lainnya, tidak tersedia bank soal secara 

otomatis dan obrolan secara pribadi antara guru dan siswa untuk 

mendapat umpan balik. Kelemahan Google Classroom dalam hal 

umpan balik dapat diminimalisir dengan menggunakan WhatsApp 

yang memiliki keunggulan dalam fitur chatting. 

 

2.1.4 WhatsApp 

 

Diskusi secara online memerlukan sebuah aplikasi yang dapat 

memudahkan siswa dalam menjalin interaksi jarak jauh sehingga tidak 

terkendala jarak, ruang, dan waktu. Aplikasi WhatsApp menjadi salah 

satu alternatif yang sangat memadai untuk mengadakan kegiatan 

diskusi online. Pemilihan aplikasi WhatsApp sebagai media diskusi 

dalam pembelajaran online didasarkan pada pertimbangan kemudahan 

yang dimiliki aplikasi tersebut untuk berbagi foto, gambar, video, 

pesan suara, dan file. 

 

WhatsApp merupakan platform yang sangat mudah diakses dan paling 

sering digunakan setelah Youtube. Berdasarkan hasil survei 

perusahaan We are Social yang bekerja sama dengan situs layanan 

Hootsuite pada bulan Januari 2020 menunjukkan bahwa persentase 

pengguna media sosial tertinggi di Indonesia adalah Youtube, yakni 

sebesar 88% kemudian diikuti oleh WhatsApp pada peringkat kedua 

dengan persentase sebesar 84%. Hasil survei tersebut menunjukkan 
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bahwa WhatsApp menjadi aplikasi yang masih tren dan marak 

digunakan untuk semua usia, jenis kelamin, individu, dan kelompok. 

 

Hasil penelitian oleh Pratama dan Yusro (2016) yang menyatakan 

bahwa penerapan WhatsApp sebagai mobile learning dapat 

meningkatan hasil belajar siswa. Demikian juga, penelitian yang 

dilakukan oleh Kustijono dan Zuhri (2018) mengenai proses 

pembelajaran fisika juga menunjukkan bahwa kemampuan proses dan 

berpikir kritis siswa setelah pembelajaran menggunakan WhatsApp 

dikategorikan baik dan luar biasa. Hasil penelitian oleh Bagarukayo 

et.al. (2019) juga menunjukkan bahwa WhatsApp memiliki potensi 

yang besar untuk mendukung siswa dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, yakni memecahkan masalah. 

 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Sholihatin dkk. (2019) menunjukkan 

bahwa pemanfaatan WhatsApp pada pembelajaran Hukum Newton 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi, diantaranya yakni kemampuan 

berpikir kritis dan kemampuan siswa dalam menemukan solusi dari 

permasalahan-permasalahan yang kontekstual. Demikian juga, hasil 

analisis data penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2020) yang 

menunjukkan bahwa pengunaan WhatsApp secara signifikan 

berperngaruh terhadap peningkatan motivasi belajar dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi Hukum Newton tentang Gerak. 

Aplikasi WhatsApp juga dilengkapi dengan fitur WhatsApp Group 

dengan kapasitas peserta mencapai 256 peserta sehingga memadai 

untuk diskusi kelompok kecil dan kelompok besar. Fitur tersebut 

memungkinkan guru untuk membuat sebuah grup diskusi dengan 

siswa sehingga memudahkan guru untuk berbagi informasi atau materi 

kepada seluruh siswa, bahkan dapat digunakan untuk mendiskusikan 

hal yang bersifat problematis. Aplikasi ini juga memungkinkan 
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peserta dalam grup untuk saling memberikan penguatan emosi dengan 

menggunakan emoticon. 

 

Selain itu, penggunaan aplikasi WhatsApp dalam pembelajaran 

memiliki beberapa kelemahan dimana siswa akan kewalahan karena 

banyak pesan yang masuk, memerlukan waktu yang cukup banyak, 

dan menimbulkan ketegangan mata (Gon & Rawekar, 2017). Siswa 

tidak terpaku pada waktu yang telah disepakati dan mereka 

mengirimkan pesan kapan saja meskipun saat itu larut malam. 

Aplikasi WhatsApp terbatas dalam hal kapasitas memori handphone 

dan sulit dalam mengakses kembali materi yang sudah terlewat. 

 

2.1.5 Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Kemudahan dalam memperoleh dan menggunakan teknologi yang 

tersedia menjadi faktor penting dalam bidang pendidikan sebagai 

penunjang terwujudnya pendidikan abad 21. Pembelajaran yang 

mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dapat melatih 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Pernyataan tersebut diperkuat 

oleh Serin (2011) bahwa secara statistik terdapat peningkatan yang 

signifikan pada prestasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah 

siswa setelah diterapkan pembelajaran berbasis komputer. 

 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan level tertinggi dan lebih 

kompleks dari belajar dikarenakan membutuhkan keterampilan 

mengolah dan mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk 

memecahkan suatu permasalahan (Syafii & Yasin, 2013). Menurut 

Sujarwanto dkk. (2014) bahwa kemampuan pemecahan masalah 

adalah kemampuan seseorang dalam menemukan solusi permasalahan 

melalui suatu proses pemerolehan dan pengorganisasian informasi. 

Menurut Hidayat dkk. (2017) kemampuan pemecahan masalah adalah 

tindakan atau proses yang memanfaatkan matematika dan ilmu 
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pengetahuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan suatu masalah 

melalui tahap-tahap penyelesaian masalah. Berdasarkan pendapat 

beberapa peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang dalam menemukan 

solusi melalui suatu proses atau tahap mengolah dan mengorganisasi 

informasi yang diperoleh dengan memanfaatkan matematika dan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya. 

 

Kemampuan dalam memecahkan masalah merupakan salah satu 

elemen penting yang harus dikuasai dalam pembelajaran fisika. 

Pembelajaran fisika tidak pernah terlepas dari penguasaan konsep 

kemudian menerapkannya dalam penyelesaian masalah dan bekerja 

secara ilmiah. Penerapan model pembelajaran yang bersifat kooperatif  

mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan 

hasil penelitian Heller dkk. (1991) menemukan bahwa solusi 

permasalahan yang dibuat melalui kegiatan kolaborasi kelompok akan 

lebih baik daripada solusi permasalahan yang dibuat secara individu. 

 

Siswa dalam proses menyelesaikan masalah dituntut fasih dalam 

penggunaan representasi yang berbeda dan dapat menilai kegunaan 

sebuah representasi tertentu dalam situasi yang berbeda (Cock, 2012). 

Penggunaan representasi yang berbeda dalam proses pemecahan 

masalah diperlukan adanya kreatifitas dalam diri siswa. Menurut 

Nuralam dan Eliyana (2017) menyatakan bahwa pendekatan saintifik 

(scientific approach) dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah melalui kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

sehingga siswa dapat memecahkan masalah secara sistematis dan 

terukur. 

 

Menurut Silaban (2014) menyatakan bahwa dalam menemukan solusi 

permasalahan diperlukan pemikiran yang kreatif yang berasal dalam 

diri siswa  untuk membuat kombinasi informasi yang dapat digunakan 
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sebagai dasar penyelesaian masalah. Proses pemecahan masalah yang 

kreatif berlangsung dalam lima tahap, yakni (1) pengumpulan data, (2) 

menemukan masalah, (3) menemukan gagasan, (4) menemukan 

jawaban, dan (5) menemukan penerimaan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Arief (2015) juga 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis scientific 

approach membuat siswa memiliki kemampuan problem solving yang 

tinggi. 

 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya penerapan pendekatan 

saintifik (scientific approach) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

(Hidayati & Endryansyah, 2014; Efriana, 2014; Diani; 2016). Selain 

itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Satria dan Handhika (2015) 

yang menunjukan bahwa pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

(scientific approach) memberikan efek signifikan bagi minat belajar 

siswa. Adapun tahapan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik (scientific approach) yang digunakan dalam 

penelitian mengadaptasi tahapan pendekatan saintifik (scientific 

approach) Mahmudi (2015) seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tahapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik (scientific approach) 

 

Tahapan Aktivitas Pembelajaran 
Tahap 1 

Mengamati (observing) 

Mengamati dengan indra (membaca, 

mendengar, menyimak, melihat, menonton, 

dan sebagainya) dengan atau tanpa alat untuk 

mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui 

agar dapat melakukan tindakan tertentu. 

Tahap 2 

Menanya (questioning) 

Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya 

jawab, berdiskusi tentang informasi yang 

belum 

dipahami, informasi tambahan yang ingin 

diketahui, atau sebagai klarifikasi. 

 

Tahap 3 

Mengeksplorasi/Mencoba 

(explorating/experimenting) 

Membaca sumber lain dan buku teks, 

mengamati objek/kejadian/aktivitas, 

wawancara dengan narasumber untuk 

mengumpulkan data/informasi yang relevan 

dengan pertanyaan. 

 



23 
  

 
 

Tahapan Aktivitas Pembelajaran 
Tahap 4 

Menalar (associating) 

Mengolah data/informasi yang sudah 

dikumpulkan untuk menjawab 

pertanyaan/menarik kesimpulan. 

 

Tahap 5 

Mengomunikasikan 

(communicating) 

Menyajikan laporan/simpulan dalam bentuk 

bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan 

tertulis; dan menyajikan laporan meliputi 

proses, hasil, dan kesimpulan. 

 

Jenjang materi Hukum Newton tentang Gerak  yang akan diterapkan 

multi-stage discussion berbasis pendekatan saintifik (scientific approach) 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.   Jenjang materi Hukum Newton tentang Gerak berbasis 

pendekatan (scientific approach) dengan teknik multi-stage 

discussion. 

 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Diskusi Kelompok Kecil 

  (DKK)  

Diskusi Kelompok 

Besar (DKB) 

Diskusi Kelompok 

Kecil (DKK) 

Hukum I dan II Newton (Pertemuan ke-1) 
Disajikan 

beberapa 

fenomena 

kelembaman 

benda. 

Mengamati (observing) 

Siswa mengamati fenomena 

yang telah disajikan 

sehingga siswa dapat 

mengidentifikasi fenomena 

untuk menganalisis hal-hal 

yang ingin diketahui. 

 

Mengomunikasikan 

(communicating) 

Siswa memposting hasil 

identifikasi kelompok 

kemudian saling 

memberikan tanggapan, 

berupa sanggahan, kritik, 

atau saran serta pertanyaan 

lanjutan hingga diperoleh 

kesimpulan bunyi Hukum I 

Newton. 

 

Refleksi keseluruhan 

aktivitas diskusi terkait 

Hukum I Newton 

Disajikan video 

fenomena seorang 

pria yang menarik 

sebuah trolly 

Menanya (questioning) 

Siswa membuat dan 

mengajukan pertanyaan 

berupa rumusan masalah 

serta merumuskan hipotesis 

sebelum melakukan 

percobaan berdasarkan 

fenomena yang telah 

diamati. 

 

Mengomunikasikan 

(communicating) 

Siswa memberikan 

tanggapan, masukan, dan 

klarifikasi terkait 

persamaan Hukum II 

Newton yang telah 

diformulasikan 

berdasarkan hasil 

percobaan. 

Refleksi keseluruhan 

aktivitas diskusi terkait 

Hukum II Newton 
Melakukan 

percobaan Hukum 

II Newton 

Mencoba (experimenting) 

Siswa mengumpulkan data 

untuk membuktikan 

hipotesis dengan melakukan 

percobaan Hukum II 

Newton sehingga siswa 

dapat menemukan konsep 

Hukum II Newton 

berdasarkan percobaan 

tersebut. 
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Hukum I dan II Newton (Pertemuan ke-1) 
Memecahkan 

permasalahan 

pada sistem dalam 

keadaan 

setimbang. 

Menalar (associating) 

Siswa memecahkan 

permasalahan dengan 

menggunakan prinsip 

Hukum I dan II Newton 

yang telah diformulasikan 

sebelumnya. 

 

Menalar (associating) 

Masing-masing kelompok 

saling mengoreksi proses 

pemecahan masalah 

dengan menggunakan 

prinsip Hukum I dan II 

Newton. 

 

Gaya (Pertemuan ke-2) 

Mengekplorasi 

informasi dari 

berbagai sumber. 

Mengeksplorasi 

(explorating) 

Siswa mengekplorasi 

informasi dari berbagai 

sumber terkait pengertian 

gaya berat, gaya normal, dan 

gaya gesek beserta 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari hingga 

dapat melukiskan gaya-gaya 

yang bekerja pada benda. 

 

Mengomunikasikan 

(observing) 

Siswa memberikan 

tanggapan berupa 

sanggahan, kritik, atau 

saran atas jawaban 

kelompok lain terkait 

sketsa gaya-gaya yang 

bekerja pada benda. 

Refleksi keseluruhan 

hasil diskusi kelompok 

kecil dan besar Menganalisis data 

hasil percobaan 

gaya gesek 

 

 

 

 
 

Menalar (associating) 

- Menganalisis data hasil 

percobaan untuk 

menemukan konsep gaya 

gesek dan formulasinya. 

- Memecahkan 

permasalahan pada sistem 

benda karena pengaruh 

gaya gesek. 

Menalar (associating) 

Masing-masing kelompok 

saling mengoreksi hasil 

analisis data percobaan dan  

proses pemecahan masalah 

pada sistem karena 

pengaruh gaya gesek. 

 Hukum III Newton (Pertemuan ke-3) 

Mendeskripsi-kan 

Hukum III 

Newton 

Mengamati dan Menanya 

Siswa mengidentifikasi dan 

berdiskusi tentang informasi 

yang belum dan yang sudah 

diketahui sehingga diperoleh 

deskripsi Hukum II Newton. 

Mengamati dan Menanya 

Siswa memberikan 

tanggapan dan berdiskusi 

tentang deskripsi yang 

tepat terkait Hukum III 

Newton. 

Refleksi keseluruhan 

hasil diskusi kelompok 

kecil dan besar 

Memformulasi-

kan Hukum III 

Newton 

Mengeksplorasi 

Siswa membaca sumber lain 

dan buku teks untuk 

memformulasikan 

persamaan Hukum III 

Newton. 

 

Mengeksplorasi 

Siswa memberikan 

tanggapan, masukan, dan 

klarifikasi terkait 

persamaan Hukum III 

Newton yang telah 

diformulasikan. 

 

Memecahkan 

permasalahan 

pada sistem yang 

bergerak 

horizontal dan 

vertikal. 

Menalar dan 

Mengomunikasikan 
Siswa memecahkan 

permasalahan dengan 

menggunakan prinsip 

Hukum III Newton dan 

mengomunikasikan hasil 

simpulan diskusi. 

Menalar dan 

Mengomunikasikan 
Siswa saling mengoreksi 

proses pemecahan masalah 

dengan menggunakan 

prinsip Hukum III Newton 

dan mengomunikasikan 

hasil simpulan diskusi. 
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Kemampuan pemecahan masalah ditunjukkan sejak proses mengalisis 

masalah, menemukan alternatif-alternatif solusi dan memilihnya 

alternatif solusi yang tepat, serta mengevaluasi solusi atau jawaban 

yang ditelah dipilih. Dalam proses tersebut siswa akan 

menghubungkan pengetahuan yang satu dengan yang lainnya, satu 

konsep dengan konsep lainnya untuk memutuskan solusi 

permasalahan yang tepat. Proses yang kompleks dan memerlukan 

level berpikir yang tinggi tersebut diperlukan adanya sebuah 

instrumen penilaian untuk mengukur hasil kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. Secara rinci Sujarwanto dkk. (2014) menyusun 

indikator dari setiap tahapan pemecahan masalah fisika yang 

dikembangkan oleh Young dan Freedman serta Heller dkk., yang 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tahap dan indikator kemampuan pemecahan masalah 

 

Tahap Indikator 

Mengenali 

masalah 

 

- Identifikasi masalah berdasarkan konsep dasar 

(deep feature). 

- Membuat daftar besaran yang diketahui. 

- Menentukan besaran yang ditanyakan. 

 

Merencanakan 

strategi 

- Membuat diagram benda bebas/sketsa 

menggambarkan permasalahan. 

- Menentukan permasalahan yang tepat untuk 

pemecahan masalah 

 

Menerapkan 

strategi 

- Mensubtitusi nilai besaran yang diketahui ke 

persamaan 

- Melakukan perhitungan dengan menggunakan 

persamaan yang dipilih 

 

Mengevaluasi 

solusi 

- Mengevaluasi kesesuaian dengan konsep 

- Mengevaluasi satuan 

 

Doctor dan Heller (2009) telah mengembangkan instrumen penilaian 

kemampuan pemecahan masalah, yakni Robust Assesment Instrument 

For Student Problem Solving yang digunakan untuk menilai proses 

pemecahan masalah atau yang lebih dikenal dengan rubrik Minnesota. 

Rubrik tersebut dapat digunakan untuk mengukur lima proses 
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pemecahan masalah, diantaranya; Usefull Description (mengatur 

informasi dari pernyataan masalah menjadi representasi yang tepat 

dan berguna), Physics Approach (memilih konsep dan prinsip fisika 

yang sesuai untuk digunakan), Specific Application of Physics 

(menerapkan konsep dan prinsip fisika yang lebih spesifik), 

Mathematical Procedures (memilih dan menggunakan prosedur 

matematika dengan tepat), dan Logical Progession (keseluruhan 

komunikasi dari pola penalaran yang terorganisir). 

 

Hidayat dkk. (2017) juga mengembangkan sebuah instrumen tes 

kemampuan pemecahan masalah yang disusun berdasarkan lima 

indikator dan rubrik pada Robust Assesment Instrument For Student 

Problem Solving yang dikembangkan oleh Doctor dan Heller (2009). 

Indikator pemecahan masalah yang dimaksud tersebut adalah 1) 

visualisasi/deskripsi masalah 2) pendekatan fisika, 3) aplikasi khusus 

konsep fisika, 4) prosedur matematika, 5) kesimpulan logis.  

Berdasarkan teori-teori mengenai kemampuan pemecahan masalah 

yang diuraikan diatas, peneliti dalam mengukur kemampuan 

pemecahan masalah siswa berpedoman pada indikator dan rubrik dari 

Robust Assesment Instrument For Student Problem Solving yang telah 

dikembangkan oleh Docktor dan Heller (2009), yaitu rubrik 

Minnesota yang digunakan untuk mengukur lima proses pemecahan 

masalah, diantaranya sebagai berikut: 

1) Usefull description, proses pemecahan masalah dalam mengatur 

informasi dari masalah menjadi representasi yang tepat dan 

berguna dimana siswa dapat merangkum informasi penting secara 

simbolis, visual, dan atau secara tertulis. 

2) Physics approach,  proses pemecahan masalah dalam memilih 

konsep dan prinsip fisika yang sesuai untuk digunakan dalam 

memecahkan masalah. 
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3) Specific application of physics, proses pemecahan masalah dalam 

menerapkan konsep dan prinsip fisika pada kondisi spesifik dalam 

masalah. 

4) Mathematical procedures, proses pemecahan masalah dalam 

mengeksekusi solusi yang berkaitan dengan pemilihan prosedur 

matematika yang sesuai dan mengikuti aturan matematika untuk 

mendapatkan jumlah target. 

5) Logical progession, memeriksa kembali solusi masalah yang telah 

didapatkan apakah secara keseluruhan sudah jelas, fokus, dan logis. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Multi-stage discussion berbasis pendekatan saintifik (scientific approach) 

dapat diterapkan apabila Materi Hukum Newton tentang Gerak dibuat secara 

berjenjang agar memunculkan aktivitas diskusi secara bertahap. Diskusi 

secara bertahap diawali dari mengidentifikasi fenomena, mendeskripsikan 

dan memformulasikan persamaan Hukum I, II, dan III Newton, serta 

memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip Hukum I, II, dan III 

Newton. Dalam menerapkan multi-stage discussion, peneliti 

mengombinasikan pola diskusi yang dimulai dari diskusi kelompok kecil 

kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok besar, lalu kembali lagi ke 

diskusi kelompok kecil untuk refleksi hasil diskusi. 

 

Teknik multi-stage discussion melatih siswa untuk saling bertukar 

pengetahuan yang dimilikinya, menanya, menjawab, mengkritik, memberi 

masukan, mengklarifikasi hasil diskusi yang belum sesuai baik dalam 

kelompok kecil maupun besar sehingga dapat diperoleh hasil pemecahan 

masalah yang lebih tepat. Selain itu, juga dapat menumbuhkan sikap saling 

membantu dan kerja sama dalam menemukan solusi dari permasalahan secara 

bersama. Serangkaian proses diskusi tersebut membuat siswa lebih terlatih 

dan berpengalaman dalam memecahkan masalah sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 
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Pada diskusi kelompok kecil siswa akan lebih nyaman untuk mengeksplor 

pengetahuan dan mengungkapkan ide-idenya untuk memecahkan masalah. 

Apabila dalam diskusi kelompok kecil sudah menemukan hasil atau 

mengalami kendala dalam memecahkan masalah maka dapat didiskusikan 

dengan kelompok besar dimana antar kelompok dapat saling mengkritik, 

menanya, menjawab dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain sehingga 

akan kaya dengan informasi dan pengetahuan yang dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.  

 

Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan menggunakan WhatsApp. 

Meskipun WhatsApp bukan ditujukan untuk pembelajaran, beberapa 

penelitian sebelumnya WhatsApp memiliki dampak positif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan dilengkapi beberapa fitur 

canggih untuk berbagi foto, file, pesan suara, dan video sehingga membuat 

proses pembelajaran lebih menarik, efektif dan efisien. WhatsApp memiliki 

beberapa kelebihan, salah satunya adalah fitur grup yang dapat dijadikan 

ruang diskusi secara online. WhatsApp pada dasarnya merupakan aplikasi 

pesan instan yang sangat mendukung untuk chatting yang dilengkapi dengan 

emoticon dan sticker sehingga siswa akan lebih nyaman dan tidak kaku ketika 

berdiskusi dengan menggunakan WhatsApp. Akan tetapi, siswa cenderung 

bermain-main ketika diskusi menggunakan WhatsApp sehingga WhatsApp 

kurang cocok apabila digunakan untuk diskusi kelompok besar. 

 

Penggunaan Google Classroom dinilai cocok untuk diskusi kelompok besar. 

Hal tersebut dikarenakan Google Classroom merupakan aplikasi yang 

ditujukan untuk pembelajaran sehingga siswa cenderung lebih serius dan 

tidak bermain-main ketika diskusi menggunakan Google Classroom 

dikarenakan aplikasi tersebut yang tidak didesain seperti forum chatting pada 

WhatsApp sehingga diskusi akan lebih terorganisir, terarah, dan fokus pada 

permasalahan sehingga akan berdampak positif untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 
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Berdasarkan uraian diatas, perpaduan antara Google Classroom dan 

WhatsApp sangat cocok apabila digunakan sebagai media diskusi multi-tahap 

(multi-stage discussion). Kedua aplikasi tersebut memiliki fitur-fitur yang 

sangat mendukung untuk kegiatan diskusi online sehingga memudahkan 

siswa untuk berinteraksi dan berbagi informasi serta saling bekerjasama 

secara online untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan oleh 

guru. Siswa akan saling membantu satu sama lain sehingga peserta akan 

termotivasi dalam memecahkan masalah. Dengan adanya kedua media 

diskusi tersebut maka proses diskusi akan berjalan baik sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

 

Pembelajaran online learning sudah banyak diterapkan selama pembelajaran 

jarak jauh. Pembelajaran online learning akan meminimalisir kesan belajar 

tatap muka yang biasanya monoton dan membosankan menjadi menarik 

dengan diterapkanya multi-stage discussion dalam pembelajaran online. 

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 learning diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Untuk mengetahui gambaran penelitian dan 

hubungan kedua variabel dengan lebih jelas, diagram kerangka pikir dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram kerangka pikir. 

 

2.3 Anggapan Dasar Dan Hipotesis Penelitian 

 

2.3.1 Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini berdasarkan pada kajian teori dan 

kerangka pemikiran adalah. 

1. Materi yang disajikan pada kelas eksperimen adalah materi yang 

sama, yaitu materi Hukum Newton tentang Gerak. 

2. Setiap sampel memiliki kemampuan awal dan pengalaman belajar 

yang sama. 

3. Setiap sampel sudah memiliki smarthphone dan mampu mengakses 

pembelajaran secara online melalui Google Classroom dan 

WhatsApp. 

  

Pembelajaran  

online learning 

Penerapan teknik multi-stage 

discussion berbasis pendekatan 

saintifik (scientifik approach) 

Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

 Diskusi kelompok 

besar menggunakan 

Google Classroom. 

 Diskusi kelompok 

kecil menggunakan 

WhatsApp 

Materi Hukum 

Newton tentang  

Gerak 

  

 Hukum I  Newton. 

 Hukum II Newton. 

 Hukum III Newton. 

Usefull 

Description 
Physics Approach 

Specific Application 

of Physics 

Mathematical 

Procedure 

Logical 

Progression 

Indikator pemecahan masalah 
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2.3.2 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran dengan menerapkan multi-stage discussion menggunakan 

Google Classroom dan WhatsApp.



 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh  peneliti merupakan penelitian 

eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain dalam 

penelitian ini menggunakan metode pre-experimental bentuk one-group 

pretest-posttest design. Peneliti melibatkan dua kelas yang dijadikan sebagai 

sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (tidak random). Dua kelas 

sampel yang diambil dijadikan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang 

diberi perlakuan tertentu. Secara umum desain penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Desain penelitian one-group pretest-posttest design 

 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

 

Keterangan: 

O1 : Tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 

diawal (sebelum perlakuan). 

O2 : Tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 

diakhir (setelah perlakuan). 

X : Pembelajaran online  learning menggunakan pendekatan saintifik 

(scientific approach) dengan menerapkan multi-stage discussion. 

 

Dalam penelitian ini, kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa penerapan 

multi-stage discussion pada pembelajaran online learning dengan
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menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach) menggunakan 

Google Clasroom dan WhatsApp. Sebelum diberikan perlakuan siswa 

diberikan soal pretest terlebih dahulu, setelah itu diakhir pembelajaran siswa 

diminta untuk mengerjakan soal posttest untuk mengetahui pengaruh hasil 

perlakuan yang telah diberikan. Soal pretest dan soal posttest yang diberikan 

tidak berbeda yaitu berupa soal uraian yang berisikan tujuh butir soal untuk 

mengukur kemampuan masalah siswa.  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIPA SMA 

Negeri 1 Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 

2020/2021 yang terdiri dari 5 (lima) kelas. Adapun sampel dalam penelitian 

ini adalah kelas X MIPA 1 dan X MIPA 3 sebagai kelas eksperimen dengan 

total sampel berjumlah 60 siswa. Teknik penentuan kelas sampel 

menggunakan teknik purposive sampling, dimana kedua kelas yang akan 

dijadikan sampel dipilih berdasarkan rekomendasi guru mitra dengan 

mempertimbangkan kestabilan koneksi internet yang dimiliki siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 

variabel independent (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel bebas 

merupakan variabel yang menyebabkan adanya perubahan atau penyebab 

yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

yakni penerapan multi-stage discussion dengan Google Classrom dan 

WhatsApp. Variabel terikat dapat diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

3.4.1 Studi pendahuluan 

 

Sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan 

studi pendahuluan terlebih dahulu, yakni dengan melakukan observasi 

secara langsung ke SMA Negeri 1 Bangunrejo. Kemudian peneliti 

menyebar link angket analisis kebutuhan siswa dalam bentuk G-form 

yang berisi 26 butir pertanyaan, setelah itu melakukan kajian pustaka. 

 

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Tahap persiapan terdiri dari menyusun perangkat pembelajaran 

online learning yaitu silabus Fisika Kelas X, Rencana 

Perencanaan Pembelajaran materi KD 3.6 dan KD 4.6, Lembar 

Kerja Siswa (LKPD), modul yang berisi materi Hukum Newton 

tentang Gerak yang dirancang untuk 3 (tiga) pertemuan. 

2. Tahap pelaksanaan 

a) Mengukur kemampuan awal siswa dengan mengadakan 

pretest, yakni mengerjakan soal tes kemampuan pemecahan 

masalah yang berupa soal uraian. 

b) Melaksanakan proses pembelajaran online learning dengan 

teknik multi-stage discussion berbasis pendekatan saintifik 

(scientific approach). Multi-stage discussion yang akan 

diterapkan, yaitu metode diskusi yang dilakukan secara 

bertahap dengan menggunakan WhatsApp untuk diskusi 

kelompok kecil dan platform Google Classroom untuk 

diskusi kelompok besar. Diskusi dimulai dari DKK kemudian 

dilanjutkan dengan DKB, lalu kembali lagi ke DKK dengan 

topik yang dibuat berjenjang seperti pada Tabel 1. 
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c) Mengadakan posttest diakhir pembelajaran untuk 

memperoleh data terkait dengan kemampuan akhir siswa 

dalam memecahkan masalah. 

d) Menganalisis hasil pretest dan posttest siswa untuk 

mengetahui perubahan kemampuan pemecahan masalah 

siswa sebelum dan setelah diberikan perlakuan.  

 

Bagan pelaksanaan penelitian yang dilakukan ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.



 
  

 
 

3
6
 

  

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan pelaksanaan penelitian. 

DKK dengan WhatsApp 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

Siswa menyampaikan hasil simpulan dalam bentuk 

bagan, diagram, atau grafik yang meliputi proses, 

hasil, dan kesimpulan secara lisan. 

Pretest 

Pembelajaran scientific approach terintegrasi 

multi-stage discussion dengan mode online 

learning 

Tahap Mengamati (Observing) 

Siswa mengamati fenomena yang ada disajikan 

dengan atau tanpa alat untuk mengidentifikasi hal-

hal yang ingin diketahui 

 

Tahap Mengeksplorasi/Mencoba 

Siswa mengumpulkan informasi yang relevan 

dengan pertanyaan dengan membaca buku teks 

dan sumber lain untuk dapat membuat formulasi. 

 

 Posttest 

Tahap Menanya (Questioning) 

Siswa mengajukan pertanyaan dan berdiskusi 

tentang informasi yang belum dipahami, dan 

mengklarifikasi informasi untuk menyusun 

deskripsi yang berguna. 
 

Hukum I Newton 

Tahap Mengamati (Observing) 

Memberikan kritik dan tanggapan terkait hasil 

identifikasi fenomena yang telah diamati pada 

diskusi kelompok kecil. 

 
Tahap Menanya (Questioning) 

Memberikan tanggapan, tanya jawab, dan 

berdiskusi untuk saling mengklarifikasi deskripsi 

yang dibuat. 

. 
 

Tahap Mengeksplorasi/Mencoba 

Siswa memberikan tanggapan, masukan, dan 

klarifikasi terkait persamaan yang telah 

diformulasikan. 

DKB dengan Google Classroom 

Tahap Menalar (Associating) 

Siswa saling mengoreksi proses pemecahan 

masalah dari masing-masing kelompok. 

 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

Siswa mengomunikasikan hasil simpulan diskusi. 

DKK dengan WhatsApp 

Refleksi hasil diskusi 

 

Tahap Menalar (Associating) 

Siswa mengolah dan menganalisis informasi yang 

telah dikumpulkan untuk memecahkan 

permasalahan yang disajikan. 

 

Hukum II Newton 

Hukum III Newton 

PELAKSANAAN PENELITIAN 
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3.5 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen dalam penelitian ini adalah soal tes kemampuan pemecahan 

masalah yang terdiri dari tujuh butir soal uraian yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Soal 

tersebut diberikan ketika pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Soal tes 

uraian kemampuan pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti tersebut 

merupakan instrumen tes berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan oleh 

Solekhah dkk. (2018). Instrumen tersebut sudah teruji valid dan reliabel. 

Instrumen yang digunakan dalam mengukur kemampuan pemecahan masalah 

siswa memerlukan soal yang memenuhi indikator proses pemecahan masalah, 

yakni 1) usefull description, 2) physics approach, 3) specific application of 

Physics, 4) mathematical procedures, dan 5) logical progession. 

 

3.6 Analisis Instrumen 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk mengambil data  

diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh 

Solekhah dkk. (2018). Instrumen yang dikembangkan berupa soal pilihan 

jamak, sedangkan instrumen yang diterapkan dalam penelitian ini adalah soal 

uraian. Oleh sebab itu, sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan uji 

konfirmasi validitas dan reliabilitas pada instrumen kemampuan pemecahan 

masalah yang digunakan. Adapun hasil uji konfirmasi validitas dan 

reliabilitas instrumen kemampuan pemecahan masalah sebagai berikut: 

 

3.6.1 Uji Validitas 

Data yang telah diperoleh diolah dengan bantuan program komputer 

Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS) versi 25.0 metode 

pearson correlation. Kriteria pengujian dengan sampel uji sebanyak 32 

responden, yaitu apabila korelasi antar skor butir soal dengan skor total 
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lebih dari 0,349 (r   0,349) maka instrumen tes tersebut dinyatakan 

valid. Sebaliknya, apabila korelasi antar skor tiap butir soal dengan skor 

total kurang dari 0,349 (r   0,349) maka instrumen tersebut dinyatakan 

tidak valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa ke-7 butir soal 

uraian yang mencakup lima indikator kemampuan pemecahan masalah 

memiliki nilai Pearson Correlation > 0,349 yang berarti bahwa 

instrumen tersebut memiliki koefeisien korelasi yang signifikan dan 

dinyatakan valid, serta layak untuk digunakan. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen tes pada penelitian ini menggunakan program 

komputer SPSS versi 25.0. dengan metode Alpha cronbach’s yang 

diukur dengan skala Alpha cronbach’s 0 sampai 1. Instrumen tersebut, 

yakni instrumen berbentuk uraian. Kriteria reliabilitas hasil uji 

instrumen dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kriteria reliabilitas instrumen 

 

Nilai Korelasi Keterangan  

r11                 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

0,20     r11     0,40 Reliabilitas rendah 

0,40     r11     0,60 Reliabilitas sedang 

0,60     r11     0,80 Reliabilitias tinggi 

0,80     r11        Reliabilitas sangat tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa hasil pengujian 

instrumen pretest dan posttest dinyatakan reliabel atau konsisten 

apabila nilai alpha lebih besar dari r tabel. Sebaliknya, apabila nilai 

alpha lebih kecil dari r tabel maka hasil pengujian instrumen instrumen 

pretest dan posttest dinyatakan tidak reliabel. Tingkat konsistensi tes 

yang diharapkan adalah   0,80 (reliabel). Hasil uji reliabilitas tujuh 

butir soal uraian yang mencakup lima indikator kemampuan pemecahan 

masalah memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,908 yang 

menunjukkan nilai lebih besar dari 0,80, sehingga bersifat sangat 

reliabel untuk digunakan. 
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3.7 Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

 

3.7.1 Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah nilai pretest dan posttest siswa pada 

kelas eksperimen. 

  

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknis tes 

tertulis berupa pretest dan posttest dengan bentuk soal uraian. Teknik 

tersebut merupakan teknik yang dilakukan dalam penelitian ini untuk 

mengumpulkan data kemampuan pemecahan masalah siswa. Tes 

tertulis pretest dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah pada kelas eksperimen sebelum 

pembelajaran. Sedangkan data hasil posttest yang diambil bertujuan 

untuk melihat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

kelas eksperimen sesudah pembelajaran. 

 

3.8 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Data kuantitatif hasil pretest dan posttest yang telah diperoleh menunjukkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Data kuantitatif tersebut kemudian 

akan dianalisis dengan melakukan: 1) uji N-Gain, 2) uji normalitas, dan 3) uji 

paired sample t-test. 

 

3.8.1 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji one sample 

kolmogorov-smirnov berbantuan SPSS versi 25.0. untuk menguji data 

kuantitatif hasil pretest dan posttest. Kriteria hasil uji apabila nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas yang diperoleh > 0,05 maka data  
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pretest dan posttest dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya 

apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas yang diperoleh < 0,05 

maka data  pretest dan posttest dari populasi yang berdistribusi tidak 

normal. 

 

3.8.2 Uji Paired Sample T-Test 

 

Data dari sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

dianalisis dengan menggunakan uji statistik Paired Sample T-Test 

dengan bantuan SPSS versi 25.0. Uji statistik Paired Sample T-Test 

dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

hasil kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan berupa penerapan multi-stage discussion dengan 

menggunakan Google Classroom dan WhatsApp. Dalam penelitian ini 

uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada nilai pretest dan posttest  

dari subjek penelitian. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah. 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menerapkan 

multi-stage discussion menggunakan Google Classroom dan 

WhatsApp.  

H1 : Ada perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menerapkan 

multi-stage discussion menggunakan Google Classroom dan 

WhatsApp. 

 

Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi sebagai 

berikut: 

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

2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 
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3.8.3 Uji N-gain 

 

Uji N-gain dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai 

peningkatan kemampuan pemecahan  masalah siswa dengan 

membandingkan gain ternormalisasi antara pretest dan posttest. 

Besarnya peningkatan N-gain ternormalisasi antara hasil pretest dan 

posttest dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 

     
          

         
 

Keterangan: 

   : N-gain 

      : Skor posttest 

      : Skor pretest 

      : Skor maksimum 

(Meltzer, 2002). 

 

Dengan kriteria pengujian N-gain kemampuan pemecahan masalah 

siswa dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kriteria N-Gain 

 

N-gain Kriteria Interpretasi 

0,7 ≤ N-gain ≤ 1,0 Tinggi 

0,3 ≤ N-gain ≤ 0,7 Sedang 

N-gain < 0,3 Rendah 

 

Tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa dikategorikan dalam 

lima tingkatan seperti pada Tabel 7. 

Tabel 7. Tingkat Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Skor Kategori 

         Sangat Tinggi 

        Tinggi 

        Sedang 

        Rendah 

       Sangat Rendah 

(Wahyuni, dkk., 2015). 

 



 

 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, kajian teori, dan penelitian yang relevan dapat 

disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Terdapat pengaruh penerapan multi-stage discussion dengan 

menggunakan Google Classroom dan WhatsApp pada materi Hukum 

Newton tentang Gerak terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa dengan nilai signifikansi 0,000. Kemampuan pemecahan 

masalah siswa mengalami peningkatan dengan rata-rata N-Gain 

sebesar 0,66 dengan kategori sedang. 

5.1.2 Terdapat pengaruh penerapan multi-stage discussion dengan 

menggunakan Google Classroom dan WhatsApp pada materi Hukum 

Newton tentang Gerak terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada masing-masing indikator pemecahan masalah. Peningkatan 

tertinggi terjadi pada indikator physich approach dan mathematical 

procedure dengan rata-rata N-Gain sebesar 0,71 dan peningkatan 

terendah pada indikator usefull description dengan rata-rata N-Gain, 

yaitu sebesar 0,63. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang ingin disampaikan 

untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa, yaitu: 

5.2.1 Hasil penelitian penerapan multi-stage discussion dengan 

menggunakan Google Classroom dan WhatsApp memiliki pengaruh 

positif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Akan tetapi,
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penelitian ini menggunakan desain penelitian pre-experimental 

sehingga masih banyak variabel luar yang mempengaruhi hasil 

penelitian. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

menguji validitas hasil penelitian namun dengan desain penelitian 

yang lebih akurat, dan ruang lingkup serta sampel yang lebih luas. 

5.2.2 Sebelum melakukan penelitian penerapan multi-stage discussion 

dengan menggunakan Google Classroom dan WhatsApp sebaiknya 

peneliti memberikan pengetahuan terlebih dahulu tentang cara, 

peraturan, dan manfaat yang akan diperoleh siswa serta memastikan 

siswa memiliki koneksi internet yang stabil sehingga siswa dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. 

5.2.3 Peneliti selanjutnya agar dapat lebih terarah dalam menerapkan multi-

stage discussion dan lebih fokus memantau siswa yang kurang aktif 

dalam diskusi baik di Google Classroom maupun WhatsApp sehingga 

siswa akan lebih maksimal dalam mengikuti kegiatan diskusi untuk 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

   



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Afdhila, R., Nazar, M., dan Hanum, L. 2017. Penerapan Pembelajaran Blended 

Learning pada Materi Larutan Penyangga di SMA Negeri 1 Unggul Darul 

Imarah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kimia, 2(3), 165-172. 

 

Amirpada. 2012. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Metode Diskusi 

Tipe Jigsaw pada Pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Parepare. Jurnal Publikasi 

Pendidikan, 11(3), 160-169. 

 

Anderson, T. 2008. The theory and practice of online learning. Canada: 

Athabasca University Press, p.17. 

 

Anggraini, N., Suana, W., dan Sesunan, F. 2020. Pengaruh Penerapan Blended 

Learning pada Materi Hukum Newton tentang Gerak terhadap Motivasi 

Belajar dan Kemampuan Pemecahan Masalah. Jurnal Tarbawi: Jurnal 

Ilmu Pendidikan, 16(2), 2615-6547.  

 

Aryani, D., Malabay., Ariessanti, H. D., dkk. 2020. Pelatihan Pemanfaatan 

Google Classroom untuk Mendukung Kegiatan Pembelajaran Daring saat 

Pandemi COVID 19 di SMPIT Insan Rabbani. Community Development 

Service on Educational and Health Sciences Journal, 1(5), 373-378. 

 

Azizah, S. R., Suyatna., dan Wahyudi, I. 2017. Pengaruh Penggunaan E-Learning 

dengan Schoology terhadap Hasil Belajar Siswa. Jurnal Pembelajaran 

Fisika Universitas Lampung, 5(2), 127-138. 
 

Bagarukayo, E., Baguma, R., Namubiru, P., et. al. 2019. Using WhatsApp in 

Teaching to Develop Higher Order Thinking Skills-a Literature Review 

Using the Activity Theory Lens. International Journal of Education and 

Development using Information and Communication Technology, 15(2), 9-

116. 

 

Cahyadi, F. D., Suciati., dan Probosari, R. M. 2012. Penerapan Blended Learning 

dalam Pembelajaran Biologi untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa Kelas XI IPA 4 Putra SMA RSBI Pondok Pesantren Modern



64 
 
 

 

 
 

Islam Assalaam Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012. Pendidikan 

Biologi, 4(1), 15-22. 

 

Cock, M. D. 2012. Representation Use and Strategy Choice in Physics Problem 

Solving. Physics Education Research, 8(2), 1-15. 

 

 

Deta dan Suprapto, N. 2012. Pembelajaran Fisika Model Diskusi Ditinjau dari 

Kecerdasan Intrapersonal Siswa. Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya, 

2(1), 30-36. 

 

Docktor, J. Dan Heller. 2009. Robust Assessment Instrument for Student Problem 

Solving. Proceedings Of The NARST 2009 Annual Meeting. 

 

Emde, R. J., Doherty, E. K., dan Flynt, D. 2020. Relationships in Online Learning 

Experiences: Identifying and Creating Positive Relationships in Online 

Learning. In Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences 

in Online Courses, 140-152. 

 

Fajriyah, L., Nugraha, Y., Akbar, P., dkk. 2019. Pengaruh Kemandirian Belajar 

Siswa SMP terhadap Kemampuan Penalaran Matematis. Journal on 

Education, 1(2), 288-296. 

 

Gon, S. dan Rawekar, A. 2017. Effectivity of E-Learning through Whatsapp as a 

Teaching Learning Tool. Journal of Medical Sciences, 4(1), 19–25. 

 

Hamman, K., Pollock, P. H., dan Wilson, B.M. 2014. Assessing Student 

Perceptions of the Benefits of Discussions in Small-Group, Large-Class, 

and Online Learning Contexts. College Teaching, 60(2), 65-75. 

 

Heller, P., Keith, R., dan Anderson, S. 1991. The Problem Solving Through 

Cooperative Grouping Part 1: Group Versus Individual Problem Solving.  

American Journal of Physics, 60, 627-636. 

 

Hidayat, S. R., Setyadin, A. H., dan Hermawan. 2017. Pengembangan Instrumen 

Tes Keterampilan Pemecahan Masalah pada Materi Getaran, Gelombang, 

dan Bunyi. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Fisika, 3(2), 

2461-1433. 

 

Hidayati, N. dan Endryansyah. 2014. Pengaruh Penggunaan Pendekatan Ilmiah 

(Scientific Approach ) dalam Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas XII TITL Smk Negeri 7 Surabaya pada Standar Kompetensi 

Mengoperasikan Sistem Kendali Elektromagnetik. Jurnal Pendidikan 

Teknik Elektro, 3(2), 25-29. 

 

Hidayatulah, H. 2011. Analisa dan Perancangan Sistem Pembelajaran Online 

Menggunakan Metode Parsing. Telematika, 7(2), 139-148. 

 



65 
 
 

 

 
 

Ibrahim, Kosim, dan Gunawan. 2017. Pengaruh Model Pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) berbantuan LKPD terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika. Jurnal Pendidikan Fisika Dan 

Teknologi, 3(1), 14-23. 

 

Juliarini, A. 2020. Diskusi Buzz Group dan Window Shopping dalam Persepsi 

Peserta Pembelajaran, Mana yang Lebih Menarik?. Paedagoria : Jurnal 

Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan, 11(2), 133-139. 

 

Khanafiyah, S. dan Yulianti, D. 2013. Model Problem Based Instruction pada 

Perkuliahan Fisika Lingkungan untuk Mengembangkan Sikap Kepedulian 

Lingkungan. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 9, 35-42. 

 

Kurniawati, I. D. 2020. Pengaruh Penggunaan Google Classroom terhadap 

Pemahaman Konsep pada Matakuliah Kalkulus. Seminar Nasional 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 477-482. 

 

Kusmaharti, D. dan Yustitia, V. 2020. Efektivitas OnlineLearning terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Mahasiswa. Journal of 

Medives: Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang, 

4(2), 311-318. 

 

Kustijono, R., Wiwin, E., dan Hakim, S. R. 2018. The Effectiveness of Android-

based Physics Interactive Media to Train Student‟s Thinking and Process 

Skills. Seminar Nasional Pendidikan Fisika. 1-7. 

 

Mahmudi, A. 2015. Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Matematika. 

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNY, 561-566. 

 

Mahuda, I. 2017. Pembelajaran Kooperatif Co-Op Co-Op dengan Pendekatan 

Open-Ended untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa SMA. Jurnal Penelitian dan Pembelajaran Matematika, 

10(2), 31-39. 

 

Masdukiyanto., Sutopo., dan Latifah, E. 2016. Kesulitan Siswa dalam 

Memecahkan Masalah Hukum Newton. Prosiding Seminar Nasional 

Pendidikan IPA Pascasarjana UM, 1, 351-354. 

 

Maskar, S., Dewi, P. S., dan Puspaningtyas, N. D. 2020. Online Learning & 

Blended Learning: Perbandingan Hasil Belajar Metode Daring Penuh dan 

Terpadu. PRISMA, 9(2), 154-166. 

 

Meltzer, D. E. 2002. The Relationship between Mathematics Preparation and 

Conceptual Learning Gains in Physics: a Possible „„Hidden Variable‟‟ in 

Diagnostic Pretest Scores. American Association of Physics Teachers, 

70(12), 1259-1268. 

 

 



66 
 
 

 

 
 

Nguyen, T. 2015. The Effectiveness of Online Learning: Beyond No Significant 

Difference and Future Horizons. Journal of Online Learning and 

Teaching, 11(2), 309-319. 

 

Northover, M. 2015. Online Discussion Boards - Friend or Foe?. Conference 

Paper, 1-9. 

 

Nuralam dan Eliyana. 2017. Penerapan Pendekatan Saintifik terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika di SMAN 1 Darul Imarah 

Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Didaktika, 18(1), 64-76. 

 

Nurfalah, E. 2019. Optimalisasi E-Learning Berbasis Virtual Class dengan Google 

Classroom sebagai Media Pembelajaran Fisika. Physics Education 

Research Journal, 1(1), 46-55. 

 

Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretaris 

Negara Republik Indonesia. 

 

Phreeraphan, N. 2013. Enhancement of the 21st Century Skills for Thai Higher 

Education by Integration of ICT in Classroom. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 102, 365-373. 

 

 Pitaloka, E. D. dan Suyanto, S. 2019. Keefektifan Blended-Problem Based 

Learning terhadap Pemecahan Masalah pada Materi Ekologi. Jurnal 

Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 4(5), 640-647. 

 

Pratama, H. dan Yusro, A. C. 2016. Implementasi WhatsApp Mobile 

Learninguntuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pokok Bahasan 

Pengenalan Komponen Elektronika. Jurnal Pendidikan Fisika dan 

Keilmuan, 2(2), 65-69. 

 

Pujiasih, E. 2020. Membangun Generasi Emas dengan Variasi Pembelajaran 

Online di Masa Pandemi Covid-19. Ideguru : Jurnal Karya Ilmiah Guru, 

5(1), 42-48. 

 

Puspitasari, F., Astutik, S., dan Sudarti. 2018. Efektifitas Model Collaborative 

Creativity untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa. 

Seminar Nasional Pendidikan Fisika, 3, 116-120. 

 

Rahmasiwi, A., Susilo, H., dan Suwono, H. 2018. Pengaruh Pembelajaran Diskusi 

Kelas menggunakan Isu Sosiosains terhadap Literasi Sains Mahasiswa 

Baru pada Kemampuan Akademik Berbeda. Jurnal Pendidikan: Teori, 

Penelitian, dan Pengembangan, 3(8), 980-989. 

 

Rahmayanti, N., Muntari., dan Siahaan, J. 2014. Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Diskusi Kelas dengan Teknik Buzz Group terhadap Prestasi 



67 
 
 

 

 
 

Belajar Siswa Kimia Materi Pokok Hidrokarbon. Jurnal Pijar MIPA, 9(1), 

32-35. 

 

Raviany, M., Suana, W., dan Sesunan, F. 2019. Blended Learning Berbantuan 

WhatsApp: Pengaruhnya terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Kemampuan Pemecahan Masalah. Gravity: Jurnal Ilmiah Penelitian dan 

Pembelajaran Fisika, 5(2), 37-45. 

 

Reys, R., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V., dkk. 2009. Helping Children Learn 

Mathematics. United States: John Wiley & Sons, Inc, p.75. 

 

Sadikin, A. dan Hamidah, A. 2020. Pembelajaran Daring di Tengah Wabah 

COVID-19. BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, 6(2), 214-224. 

 

Satria, H. dan Handhika, J. 2015. Pembelajaran Fisika Menggunakan Modul 

berbasis Scientific Approach bermuatan Pendidikan Karakter pada Materi 

Termodinamika. Prosiding Seminar Nasional Fisika Dan Pendidikan 

Fisika, 6(1), 179-184. 

 

Setiawati, G. A. D. dan Ekayanti, N. W. 2020. Potret Pembelajaran Menggunakan 

WhatsApp, Google Classroom, dan Youtube di Masa Pandemi Covid-19. 

Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas 

Mahasaraswati Denpasar, 225-230. 

 

Serin, O. 2011. The Effects of the Computer-based Instruction on The 

Achievement and Problem Solving Skills of The Science and Technology 

Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 

183-201. 

 

Sholihatin., Suana, W., dan Sesunan, F. 2019. Pengaruh Pemanfaatan Mobile 

Instant Messaging (MIM) pada Pembelajaran Materi Hukum Newton 

terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi. Jurnal Tarbawi: Jurnal 

Ilmu Pendidikan, 15(1), 1-10. 

 

Silaban, B. 2014. Hubungan antara Penguasaan Konsep Fisika dan Kreativitas 

dengan Kemampuan Memecahkan Masalah pada Materi Pokok Listrik 

Statis. Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan, 20(1), 65-75. 

 

Solekhah, F. M., Maharta, N., & Suana, W. 2018. Pengembangan Instrumen Tes 

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi pada Materi Hukum Newton tentang 

Gerak. Journal of Physics and Science Learning, 2(1), 17-26. 

 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

CV. Alfabeta, 121-122. 

 

Sujarwanto, E., Hidayat, A., dan Wartono. 2014. Kemampuan Pemecahan 

Masalah Fisika pada Modeling Instruction pada Siswa Sma Kelas XI. 

Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 3(1), 65-78. 



68 
 
 

 

 
 

Sulistyani, D., Roza, Y., dan Maimunah. 2020. Hubungan Kemandirian Belajar 

dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis. Jurnal Pendidikan 

Matematika, 11(1), 1-12. 

 

Sutisna, A. 2016. Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning pada 

Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dalam Meningkatkan 

Kemandirian Belajar. JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan, 18(3), 156- 168. 

 

Sutrisna, D. 2018. Meningkatkan Kemampuan Literasi Mahasiswa Menggunakan 

Google Classroom. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

13(2), 69-78. 

 

Suyatna, A. 2017. Uji Statistik berbantuan SPSS untuk Penelitian Pendidikan. 

Yogyakarta: Media Akademi, p.12. 

 

Swartika, C. W., Sugiarti, T., & Latif, M. A. (2014). Penerapan Teori Bruner 

dalam Metode Diskusi Kelompok untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Pokok Bahasan Keliling dan Luas Persegi dan Persegi Panjang 

Siswa Kelas III SDN Kemuningsari kidul 01 Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Artikel Ilmiah Mahasiswa, 1-5. 

 

Syafii, W. dan Yasin, R. M. 2013. Problem Solving Skills and Learning 

Achievements through Problem-Based Module in teaching and learning 

Biology in High School. Asian Social Science, 9(12), 220-228. 

 

Syakur, A., Sugirin., dan Widiarni. 2020. The Effectiveness of English Learning 

Media Through Google Classroom in Higher Education. Britain 

International of Linguistics, Arts And Education, 2(1), 475-483. 

 

The Partnership for 21st Century Skills. 2009. Framework for 21st Century 

Learning, p.1. 

 

Wahyuni, D. E. dan Arief, A. 2015. Implementasi Pembelajaran Scientific 

Approach dengan Soal Higher Order Thinking Skill pada Materi Alat-alat 

Optik Kelas X Di SMA Nahdlatul Ulama‟ 1 Gresik. Jurnal Inovasi 

Pendidikan Fisika, 4(3), 32-37. 

 

Waminton, R. (2011). Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa dengan Penerapan Teori Belajar Bruner pada Pokok 

Bahasan Trigonometri di  Kelas X SMA Negeri 1 Kualuh Hulu Aek 

Kanopan T.A. 2009/2010. VISI Majalah Ilmiah, 19(1), 427-442 

 

Widjajanti, D. B. (2008). Strategi Pembelajaran Kolaboratif berbasis Masalah. 

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, 1-10. 

 

 



69 
 
 

 

 
 

Yen, J.C. dan Lee, C. Y. 2011. Exploring Problem Solving Patterns and Their 

Impact on Learning Achievement in a Blended Learning Environment. 

Computers & Education, 56, 138–145. 

 

Yuberti. 2015. Online Group Discussion pada Mata Kuliah Teknologi 

Pembelajaran Fisika. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni, 4(2), 

145-153. 

 

Yusup, F. 2018. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. 

Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7(1), 17-23. 


