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Abstrak
Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat merupakan salah
satu faktor penunjang keberhasilan pembelajaran karena saat pembelajaran berlangsung
dengan cara yang menyenangkan, maka materi dan bahan ajar akan mudah diterima dengan
baik oleh siswa. Modoel pembelajaran flipped classroom merupakan model pembelajaran
terbalik yang menggunakan media video pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Dengan
berbantuan media video, siswa dapat melihat dan mempelajari materi secara berulang kali
sesuai dengan kebutuhan siswa di rumah. Dalam proses pembelajaran flipped classroom siswa
mempelajari materi di rumah sebelum pembelajaran di kelas dimulai. Kegiatan pembelajaran di
kelas berupa diskusi, dan mengerjakan tugas. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan
bagaimana implementasi model flipped classroom dalam pembelajaran IPS materi kegiatan
ekonomi kelas V. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran
dengan menerapkan model flipped classroom dalam pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi
kelas VB SDN Menanggal Surabaya mendapat hasil yang sangat baik.
Kata Kunci: Flipped Classroom
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PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu hal yg krusial pada pembangunan suatu Negara (Rachmadtullah et
al, 2020). Pendidikan yg berkualitas diperlukan sanggup membentuk generasi-generasi penerus
yg sanggup bersaing pada kancah pergaulan internasional. Beragam upaya yg dilakukan demi
adanya peningkatan kualitas pendidikan pada Indonesia akan tanggal berdasarkan
pemberdayaan faktor-faktor pendukung keberhasilan pendidikan yg senantiasa berkembang
dan berkesinambungan (Rasmitadila et al, 2021abcd; Aliyyah et al 2020). Pendidikan adalah
komponen yg paling krusial yg bisa memajukan suatu bangsa, melalui pendidikan suatu bangsa
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akan mengalami perkembangan yg cantik terutama pada bidang ilmu pengetahuan yg diberikan
maka akan berakibat suatu masyarakat Negara sanggup berkembang kearah kemajuan.
Sejak munculnya wabah Pandemi Covid-19 telah memberikan gambaran pada kita semua
bahwa kegiatan pembelajaran di masa depan akan dilaksanakan dengan berbantuan teknologi.
Hal ini disebabkan oleh peralihan sistem pengajaran tatap muka pada kerangka pembelajaran
online di masa pandemi (Dubreil 2020; Pardede 2020). Proses peralihan pembelajaran IPS dari
sitem tatap muka menjadi pembelajaran secara daring menuntut guru agar dapat
mengembangkan keterampilan dalam inovasi pembelajaran. Nurasiah (2020) mengungkapkan
bahwa peran guru sangat signifikan dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa.
Model pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diterapkan oleh guru dalam
pembelajaran adalah model flipped classroom. Model pembelajaran flipped classroom hadir
karena perkembangan teknologi yang berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Flipped
classroom adalah model pembelajaran campuran yang membalikkan model pengajaran dan
pembelajaran di dunia pendidikan secara tradisional (Cortese, Wals dan Jickling dalam Usmadi
dan Ergusni, 2019). Sedangkan Bishop dan Verleger dalam Usmadi dan Ergusni (2019)
mendefinisikan strategi Flipped Classroom sebagai kegiatan pembelajaran kelompok interaktif
di dalam kelas, dan mengarahkan instruksi individu berbasis komputer, misal Video ceramah, di
luar kelas. Model pembelajaran flipped classroom dimaksudkan agar pembelajaran yang
dilakukan di kelas lebih efektif. Pada umumnya pembelajaran kelas konvensioanal umumnya
banyak waktu dihabiskan untuk menjelaskan materi ajar, tetapi sedikit sekali waktu untuk
siswa melakukan analisis dari permasalahan yang diberikan oleh guru (Utami, 2017).
Berdasarkan uraian di atas diharapkan bahwa pada kegiatan belajar mengajar agar
tercipta suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa secara aktif. Akan
tetapi, proses pembelajaran di dalam dunia pendidikan yang masih berlangsung hingga
sekarang pada umumnya masih berpusat pada guru dan bukan pada siswa. Melalui beberapa
penelitian sebelumnya, Supriati, N. (2021). maka masih diperlukan penelitian terkait proses
belajar IPS dengan mengimplementasikan model pembelajaran flipped classroom yang
dilaksanakan secara daring. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
implementasi pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi kelas V SDN 601 Menanggal Surabaya.

METODE
Penelitian yang berjudul “Implementasi Model Flipped Classroom Pada Pembelajaran IPS
Materi Kegiatan Ekonomi Kelas V SDN 601 Menanggal SURABAYA” menggunakan desain
penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
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implementasi pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi kelas V SDN 601 Menanggal Surabaya.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan

observasi,

wawancara dan dokumentasi. Kegiatan observasi dilakukan secara langsung pada saat kegiatan
pembelajaran yang mengimplementasikan model flipped classroom pada pembelajaran IPS.
Sedangkan kegiatan wawancara dilaksanakan sebelum guru melakukan pembelajaran di kelas.
Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan guru terhadap model
flipped classroom dan apakah guru sudah pernah mengimplementasikan model ini pada
pembelajaran sebelumnya. Subjek penelitian ini yaitu 30 siswa kelas VB. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskripstif. Instrumen penelitian
ini yaitu observasi aktivitas guru dan siswa serta uji keabsahan data dengan triangulasi teknik
yaitu wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Menanggal 601 Surabaya yang beralamat di Jl. Taman
Wisma Menanggal No. 35 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Subjek
penelitian adalah siswa kelas VB yang berjumlah 30 orang. Pengambilan data dilaksanakan
dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama digunakan untuk perkenalan diri, pengenalan kelas
flipped classroom, dan pemberian materi yang harus dipelajari untuk pertemuan selanjutnya.
Pertemuan kedua merupakan pelaksanaan pembelajaran dengan impelementasi model flipped
classroom.

Pada pertemuan kedua, peneliti menyertakan materi bacaan selain dari video

pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung seluruh peserta didik telah menonton video
pembelajaran dan mengerjakan latihan soal.
Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu materi dan video
pembelajaran. Kegiatan pembelajaran selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
Peran guru adalah memfasilitasi berlangsungnya diskusi. Selain itu, guru juga akan menyiapkan
beberapa pertanyaan dari materi tersebut.

Media pembelajaran dapat diakses melalui

komputer, laptop, atau handphone. Berdasarkan pengalaman peserta didik selama
pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa tanggapan peserta didik terhadap penggunaan
model pembelajaran flipped calssroom yang memepelajari materi pembelajaran terlebih dahulu
dirumah sebebelum pembelajaran dimulai. Beberapa peserta didik merasa senang belajar
menggunakan video pembelajaran karena bisa mengulang video dan bisa belajar tanpa
membawa banyak buku.
Hasil latihan soal menunjukkan bahwa kategori hasil latihan soal peserta didik pada materi
kegiatan ekonomi tergolong sangat baik. Pembelajaran dengan menggunakan model
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pembelajaran flipped classroom ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Menurut hasil
wawancara suasana selama pembelajaran dengan implementasi model flipped classroom sangat
cair dan efektif sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik karena mereka lebih
percaya diri dan rasa ingin taunya tinggi karena sudah punya bekal sebelum pembelajaran
dimulai. implementasi model ini juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena
mereka jauh lebih siap dan bisa mereview kembali materi yang dibagikan apabila masih belum
memahami materi yang diajarkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran flipped classroom pada pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi kelas
VB SDN Menanggal 601 Surabaya dapat terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa pembelajaran dengan
menggunakan model flipped classroom terlaksana dengan sangat baik. Model flipped classroom
memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memahami materi yang akan dipelajari
dirumah sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam mengerjakan latihan soal setelah
kegiatan pembelajaran berlangsung dan menunjukkan hasil sangat baik. Serta hasil wawancara
penerapan model pembelajaran flipped classroom sangat cocok digunakan dalam pembelajaran
peserta didik memiliki bekal pengetahuan awal sehingga pembelajaran selanjutnya lebih
maksimal dan dapat mengoptimalkan hasil belajar.
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