
 

 

ABSTRAK 

Geby Ferariana : “Model Pembelajaran Flipped Classroom berbasis E-Learning 

Moodle untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis 

Siswa pada Materi Cahaya”. 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP Laboratorium Percontohan 

UPI Cibiru kelas VIII, menunjukkan bahwa pembelajaran fisika yang dilaksanakan 

belum mengarahkan pada keterampilan berpikir kritis, sehingga mengakibatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa tergolong rendah. Hasil observasi juga 

menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa sudah memiliki smartphone, tablet, atau 

komputer (gadget). Berdasarkan data tersebut maka diperlukan sebuah solusi untuk 

bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis sekaligus memanfaatkan sarana yang 

ada pada siswa. Model pembelajaran flipped classroom berbasis e-learning moodle 

merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang mampu meningkatkan 

keterampilan kritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran flipped classroom berbasis e-

learning pada materi cahaya dan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

menggunakan model pembelajaran flipped classroom berbasis moodle. Metode 

penelitiannya adalah pre-experiment e-learning dengan desain One Group Pretest-

Posttest Design. Penelitian dilaksanakan di kelas VIII SMP Laboratorium 

Percontohan UPI Cibiru. Populasi seluruh kelas VIII yang berjumlah empat kelas 

dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dimana sampel yang 

diambil adalah kelas VIII-C sebanyak 25 orang. Data mengenai keterlaksanaan guru 

dan siswa diperoleh melalui lembar observasi, sedangkan data peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa melalui tes soal uraian. Hasil penelitian selama tiga 

kali pertemuan menunjukkan aktivitas guru dan siswa selama mengikuti 

pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran flipped classroom berbasis e-

learning moodle mengalami peningkatan pada tiap pertemuannya dengan rata-rata 

aktivitas guru sebesar 98,9% dengan kategori sangat baik dan aktivitas siswa sebesar 

88,8% dengan kategori sangat baik. Terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis 

siswa setelah diterapkan model pembelajaran flipped classroom berbasis e-learning 

moodle dengan peningkatan sebesar 0,69 dengan kategori sedang. Dengan demikian, 

disarankan untuk menggunakan model ini sebagai salah satu alternatif dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.  

Kata kunci: Flipped classroom, e-learning moodle, keterampilan berpikir kritis, 

materi cahaya 

 

 


