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ABSTRAK 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas XI Program Keahlian 

Teknik Pemesinan di SMK Negaei 52 Jakarta pada mata pelajaran teknik 

pemesinan bubut masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul antara lain: 

(1) guru masih menggunakan model pembelajaran langsung, yaitu proses 

pembelajaran yang lebih berpusat pada guru (teacher centered); (2) guru masih 

menjadi sumber informasi utama sehingga menyebabkan aktivitas peserta didik 

rendah karena tidak menarik peserta didik untuk belajar; (3) saat pembelajaran 

berlangsung suasana kelas gaduh, ada peserta didik yang tidur dan ada juga peserta 

didik yang hanya terfokus dengan urusannya masing-masing; (4) peserta didik 

saling mencontek ketika sedang mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan oleh 

guru, sehingga guru tidak dapat mengetahui perkembangan belajar peserta didik 

secara individu. Apabila proses belajar seperti ini dibiarkan terus menerus akan 

mengakibatkan menurunnya hasil belajar peserta didik. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model 

pembelajaran  flipped classroom dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran teknik pemesinan pada materi pemesinan bubut kelas XI teknik 

pemesinan. Penelitian ini dilakukan di SMK negeri 52 jakarta pada bulan Juni s/d 

July 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan 

kelas. subyek penelitian adalah siswa kelas XI SMK Negeri 52 Jakarta sejumlah 30 

siswa. 

 Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar 

teknik pemesinan bubut dengan menggunkan model pembelajaran flipped 

classroom. Peningkatan dapat dilihat dari hasil pretes dan postes yang telah 

dilakukan pada siklus pertama dan siklus kedua. Penningkatan hasil belajar dapat 

dilihat dimana pada siklus I nilai rata-rata seluruh siswa adalah 64,5 dengan 

presentase hanya 12,5% , Pada siklus II nilai rata-rata seluruh   siswa   adalah   77   

dengan   presentase   83,2%   dari jumlah 30 siswa. 
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