e-Journal SMA Negeri 3 Denpasar Edisi November Tahun 2020

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BLENDED, TIPE KELAS FLIP DENGAN
MODEL DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 DENPASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NI KADEK ANGGRENI, S.Pd
Email : aanktrisma@gmail.com

KIMIA
SMA NEGERI 3 DENPASAR
DENPASAR
2020

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X
SMA Negeri 3 Denpasar melalui pembelajaran Blended, Tipe Kelas Flip dengan
Model Pembelajaran Discovery Learning. Jenis penelitian ini tergolong penelitian
tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari
tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, evaluasi, dan refleksi. Subjek penelitian
ini adalah peserta didik kelas X Mipa 3 SMA Negeri 3 Denpasar yang berjumlah 32
orang. Data hasil belajar kimia peserta didik dikumpulkan melalui post tes hasil
belajar berbentuk pilihan ganda yang dilaksanakan setiap akhir siklus. Data-data
yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran Blended, Tipe
Kelas Flip dengan Model Pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan
hasil belajar peserta didik kelas X Mipa 3 SMA Negeri 3 Denpasar. Ketuntasan
klasikal pada siklus I hanya 21,9% dan meningkat sebanyak 65,6% pada siklus II,
dan pada siklus III mencapai 93,7%.
Kata-kata kunci: blended, kelas flip, discovery learning
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PENDAHULUAN
Kimia sebagai salah satu mata
pelajaran wajib di tingkat SMA
memiliki permasalahan tersendiri bagi
siswa. Mata pelajaran ini cukup terkenal
dengan kesulitannya. Hal tersebut
dikarenakan
mata
pelajaran
ini
merupakan pelajaran yang bersifat
abstrak, penuh dengan teori-teori,
rumus, dan konsep-konsep yang
membuat
siswa
kesulitan
dan
membutuhkan
pemahaman
yang
mendalam agar dapat dimengerti.
Sejak
diberlakukannya
pembelajaran secara daring karena
wabah Covid-19 prestasi belajar siswa
SMA Negeri 3 Denpasar mengalami
penurunan dilihat dari hasil belajar.
Hampir 50% siswa nilainya dibawah
KKM. Rendahnya prestasi belajar siswa
di SMA Negeri 3 Denpasar selain

peserta didik dalam memperoleh
pengalaman belajar dengan memperluas
jangkauan sumber belajar yang tidak
terbatas hanya pada area ruang kelas.
Pembelajaran ‘blended learning’ juga
dapat
meningkatkan
efisiensi
penggunaan dana dan waktu, baik dari
pihak guru maupun peserta didik
(Muhtadi, 2019). Oleh karena itu
pembelajaran blended sangat cocok
diterapkan di masa pandemi ini.
Salah satu pembelajaran model
blended yang peneliti terapkan adalah
tipe kelas flip (Flipped Clasroom).
Pada tipe kelas flip sebelum peserta
didik memulai kelas, mereka akan
mendapatkan
pengajaran
secara
langsung melalui video pembelajaran
secara online. Sehingga ketika kelas
dimulai, peserta didik dapat mulai
mengerjakan
dan
menyelesaikan

disebabkan oleh karakteristik kimia itu
sendiri yang sulit juga diduga
disebabkan oleh beberapa faktor lain,
salah satunya adalah penggunaan
aplikasi atau platform pembelajaran
daring yang monoton dan masih
menggunakan model ceramah dalam
menyampaikan materi pembelajaran.
Untuk mengatasi permasalahan
aplikasi pembelajaran daring yang
monoton
peneliti
mencoba
menggunakan pembelajaran blended
tipe kelas flip. Ada beberapa alasan
mengapa
guru
memilih
untuk
menggunakan model pembelajaran
blended
learning,
antara
lain
pembelajaran ‘blended learning’ dapat
memungkinkan untuk diaplikasikannya
berbagai macam strategi pembelajaran
yang tidak dapat diterapkan dalam
pembelajaran konvensional. Strategi
pembelajaran
tersebut
dapat
meningkatkan keterlibatan siswa dan
hasil belajar siswa dalam pembelajaran.
Pembelajaran ‘blended learning’ dapat
meningkatkan akses dan fleksibilitas

tugasnya serta dapat meminta bantuan
melalui kegiatan diskusi dikelas
(Muhtadi, 2019). Untuk mengatasi
model pembelajaran konvensional
dengan ceramah peneliti mencoba
menggunakan model pembelajaran
discovery learning yang memiliki
sintaks yang terdiri fase stimulation,
problem statements, hipotesis, data
collecting,
verification
dan
generalisation. Sintaks yang dimiliki
oleh
discovery
learning
sudah
memenuhi
kriteria
pendekatan
scientific.
Dengan blended tipe kelas flip
dengan model discovery learning guru
akan
dapat
menerapkan sintak
stimulation hingga data collection
melalui kelas maya (google classroom)
dan
langkah
verification
dan
generalitation pada kelas tatap muka
(google meet). Dengan penerapan
blended tipe kelas flip dengan model
discovery learning ini, diharapkan
mampu mengajak siswa berpartisipasi
aktif dalam proses pembelajaran secara
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daring, memudahkan siswa untuk
memahami konsep kimia yang bersifat
abstrak, menciptakan suasana belajar
yang menyenangkan, dan dapat
membangun kerjasama antar anggota
kelompok yang secara tidak langsung
dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa kelas X SMA Negeri 3
Denpasar.
Berdasarkan identifikasi masalah
tersebut, maka dapat dibuat rumusan
masalahnya
yaitu,
apakah
implementasi pembelajaran blended
tipe kelas flip dengan model discovery
learning dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas X MIPA SMA
Negeri 3 Denpasar tahun pelajaran
2020/2021?.
Adapun
tujuan
penelitian
tindakan kelas yang dilakukan yaitu
untuk meningkatkan hasil belajar
menggunakan blended tipe kelas flip
dengan model discovery learning pada
siswa kelas X MIPA SMA Negeri 3
Denpasar Tahun Pelajaran 2020/2021.
Manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini adalah dapat memberikan
motivasi kepada siswa agar lebih aktif
lagi dalam proses belajar mengajar dan
menumbuhkan
keterampilan
berpendapat selama proses belajar
mengajar berlangsung. Selain itu dapat
dijadikan masukan bagi guru bahwa
pembelajaran blenden tipe kelas flip
dengan model pembelajaran discovery
learning dapat meningkatkan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran
kimia.

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas
X MIPA 3 SMA Negeri 3 Denpasar
tahun pelajaran 2020/2021 yang
berjumlah 32 orang.
Obyek penelitian ini adalah hasil
belajar siswa dan respon siswa terhadap
penerapan pembelajaran blended tipe
flipped classroom dengan model
discovery learning
Penelitian ini berupa siklus
kegiatan, dimana masing-masing siklus
meliputi
perencanaan,
tindakan,
observasi dan refleksi berdasarkan
model Kemmis dan MC Taggart seperti
yang disajikan pada gambar berikut
Gambar 1.1 Siklus PTK
(disadur dari Kurniawati, 2017)

Data yang diperoleh dalam
penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu
data hasil belajar siswa yang dianalisis
dengan analisis deskriptif, yaitu dengan
menentukan nilai hasil belajar siswa yang
diperoleh melalui tugas, LKPD, kuis, dan
tes akhir siklus. Skor-skor yang telah
diperoleh pada masing-masing penilaian
dikonversi dalam skala 100.

METODE
Penelitian ini sebuah penelitian tindakan
(Action Research) yang dilakukan oleh
guru di dalam kelas dengan tujuan
memperbaiki
mutu
pembelajaran
(Wardani dkk, 2004; Arikunto, S.,
2006; Suhardjono, 2006, dalam Sriyati,
2020).

Keterangan: Xi = nilai yang
diperoleh siswa untuk LKS, kuis, tugas,
dan tes akhir.
Setelah diperoleh nilai hasil
belajar siswa, selanjutnya dicari rerata
nilai hasil belajar siswa secara
keseluruhan. Ketuntasan hasil belajar
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siswa ditentukan dengan kriteria
ketuntasan minimum (KKM) dan
ketuntasan klasikal (KK).

pertama secara klasikal siswa belum
tuntas belajar, karena siswa yang
memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar
21,9% lebih kecil dari persentase
ketuntasan yang dikehendaki yaitu
sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena
banyak siswa yang belum menggunakan
sumber belajar berupa link youtube.
Banyak siswa hanya melewati link
youtube yang diberikan, padahal pada
link tersebut terdapat beberapa contoh
soal disertai pembahasan yang serupa
dengan soal evaluasi yang diberikan.
Selain itu sebagian besar siswa tidak
membaca modul yang diberikan
sehingga pemahaman materi mengenai
konfigurasi elektron belum menyeluruh.
Selain dari faktor siswa, guru disini
sebagai peneliti belum memaparkan
bagaimana sistem pembelajaran blended
dan tidak mengingatkan siswa untuk
membaca dan membuka link youtube
yang tertera pada modul.
Sedangkan pada siklus II dan
siklus III sudah terjadi peningkatan baik
dari nilai rata-rata hasil belajar dan
ketuntasan klasikal. Kesalahan yang
ditemui pada siklus I sudah tidak
diulangi,
siswa
lebih
maksimal
memanfaatkan sumber belaajr yang
diberikan, selain itu peningkatan ini
disebabkan karena pada pembelajaran
blended, peserta didik difasilitasi untuk
dapat belajar dan mengulang materi
secara mandiri untuk satu bagian sesi
menggunakan bahan dan sumber belajar
yang sudah di upload melalui google
classroom dan satu bagian sesi lainnya
dilakukan secara tatap muka melalui
zoom meet (Staker & Horn, 2012).
Pembelajaran blended tidak hanya
sekedar mengintegrasikan teknologi
dalam pembelajaran di kelas. Namun
dalam
pembelajaran
blended
keberadaan teknologi lebih difokuskan
untuk memfasilitasi peserta didik dalam
mengeskplorasi materi bahan ajar dan
mendapatkan pengalaman belajar secara

Siswa dikatakan tuntas jika
memenuhi KKM ≥75 untuk skala 100.
Penelitian dikatakan berhasil jika nilai
rata-rata hasil belajar kimia siswa ≥75
dan ketuntasan klasikal yang dicapai
seluruh siswa di kelas X MIPA SMAN
3 Denpasar ≥85%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi
siklus I, II dan III dapat dibuat
rekapitulasi hasil tes seperti tabel
berikut ini.
Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Tes
Siklus I, II dan III

Apabila data diatas dibuatkan diagram
diperoleh gambaran sebagai berikut.
Gambar 1.2 Rekapitulasi Hasil Tes
Siklus I, II dan III

Dari tabel dan diagram batang
di atas dapat dijelaskan bahwa dengan
menerapkan pembelajaran blended
model kelas flip dengan model
discovery learning diperoleh nilai ratarata tes formatif, jumlah siswa yang
tuntas serta persentase ketuntasan
belajar dari siklus I hingga siklus III
mengalami peningkatan. Pada siklus
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mandiri. Selain itu, pembelajaran
‘blended learning’ juga dapat membantu
guru dalam menghadapi permasalahan
dalam pembelajaran, diantaranya yaitu:
partisipasi,
kecepatan
belajar,
individualisasi,
tempat,
interaksi
pribadi, persiapan, dan umpan balik.
Dengan kelas flip (google
classroom dan zoom meet) siswa akan
lebih banyak memiliki waktu untuk
berdiskusi dengan kelompok membahas
LKPD yang diberikan, dan pada saat
sinkronsisasi dengan zoom meet siswa
dapat mendiskusikan materi yang belum
dipahami sehingga pembelajaran akan
menjadi lebih efisien (Staker & Horn,
2012). Hasil belajar yang mengalami
peningkatan secara signifikan juga
disebabkan karena penerapan model
Discovery Learning. Menurut Anitah
(2001) belajar penemuan atau Discovery
Learning
merupakan
suatu
pembelajaran yang melibatkan peserta
didik dalam pemecahan masalah untuk
pengembangan
pengetahuan
dan
ketrampilan. Melalui penemuan, peserta
didik belajar secara intensif dengan
mengikuti metode investigasi ilmiah di
bawah supervisi guru. Model Discovery
Learning dapat meningkatkan aktivitas
dan prestsi belajar siswa, terutama
untuk materi yang membutuhkan
pemahaman konsep dan kemampuan
matematis yang baik. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan yang telah
dipaparkan
menunjukkan
bahwa
pembelajaran blended model kelas flip
dengan model pembelajaran discovery
learning memiliki dampak positif dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa.
Hal ini dapat dilihat dari semakin
mantapnya pemahaman siswa terhadap
materi
yang
disampaikan
guru
(ketuntasan belajar meningkat dari
siklus I, II dan III) yaitu masing-masing
21,9%, 65,6% dan 93,89%. Pada siklus
III ketuntasan belajar siswa secara
klasikal telah tercapai.

SIMPULAN DAN SARAN
Dari
hasil
kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan
selama tiga siklus, dan berdasarkan
seluruh pembahasan serta analisis yang
telah dilakukan dapat disimpulkan
sebagai bahwa Pembelajaran dengan
blended tipe kelas Flip dengan model
pembelajaran discovery learning dapat
meningkatkan hasil belajar siswa yang
ditandai dengan peningkatan ketuntasan
belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu
siklus I (21,9%), siklus siklus II
(65,6%) dan siklus III (93,7%).
Untuk
melaksanakan
pembelajaran dengan blended tipe kelas
Flip dengan model pembelajaran
discovery
learning
memerlukan
persiapan yang cukup matang, sehingga
guru harus mampu menentukan atau
memilih topik yang benar-benar bisa
diterapkan dengan pembelajaran dengan
blended tipe kelas Flip dengan model
pembelajaran discovery learning dalam
proses belajar mengajar sehingga
diperoleh hasil yang optimal.
Dalam rangka meningkatkan
prestasi belajar siswa, guru hendaknya
lebih sering melatif siswa dengan
berbagai macam metode pengajaran,
walau dalam taraf yang sederhana,
dimana siswa nantinya dapat menemuan
pengetahuan baru, memperoleh konsep
dan keterampilan, sehingga siswa
berhasil atau mampu memecahkan
masalah-masalah yang dihadapinya.
Perlu adanya penelitian yang
lebih lanjut, karena hasil penelitian ini
hanya dilakuakan di kelas X MIPA 3
SMA Negeri 3 Denpasar tahun
pelajaran 2020/2021.
Untuk penelitian yang serupa
hendaknya
dilakukan
perbaikanperbaikan agar diperoleh hasil yang
lebih baik.
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