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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan menganalisis data hasil tes, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan model Flipped Classroom dengan media 

video daring. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tes kemampuan menyimak 

siswa kelas XI IBBU SMAN 1 Rancaekek Tahun Ajaran 2018/2019 sebelum 

diterapkan model Flipped Classroom dengan media video daring dengan nilai 

rata-rata prates sebesar 50,08/100 dengan rentang nilai kurang, sedangkan hasil 

rata-rata pascates tes sebesar 62,08/100 dengan rentang nilai cukup, sehingga 

terjadi kenaikan nilai sebesar 12%.  

Berdasarkan perhitungan statistik, diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,02 dan 

t-tabel sebesar 2,06 dengan taraf signifikasi 5% dan derajat kebebasan sebesar 24 

(t-hitung > t-tabel), maka dengan demikian, hipotesis kerja diterima dan hipotesis 

nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model Flipped Classroom dengan 

media video daring efektif dalam pembelajaran menyimak bahasa Perancis. 

Berkaitan dengan penerapan model Flipped Classroom dengan media 

video daring dalam pembelajaran menyimak bahasa Perancis di SMAN 1 

Rancaekek, siswa memberikan tanggapan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil angket yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa (75,02%) tertarik dan 

lebih mampu menangkap informasi serta memahami materi pembelajaran setelah 

menggunakan model Flipped Classroom dengan media video daring. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti pada saat penerapan 

model Flipped Classroom dengan media video daringini. Pertama, siswa belum 

terbiasa melakukan kegiatan menyimak bahasa Perancis. Kedua, siswa belum 

terbiasa untuk mempelajari terlebih dahulu materi pembelajaran dirumah sebelum 

kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga ada beberapa siswa yang hanya 

menonton video daring saja tanpa berusaha memahami materi didalam video 

tersebut. Ketiga  keterbatasan fasilitas yang menyebabkan ada siswa yang tidak 
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dapat mengakses video daring. Meskipun demikian, berdasarkan hasil 

penelitian ini, model Flipped Classroom dapat dijadikan sebagai model 

pembelajaran alternatif bagi para pengajar, karena model ini dapat membuat siswa 

lebih bertanggung jawab ketika datang ke sekolah dan lebih siap dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas. 

Adapun peneliti merekomendasikan kepada pengajar agar dalam 

menerapkan model Flipped Classroom, pengajar dapat menggunakan media lain 

yang lebih mudah untuk diakses yang tidak memerlukan jaringan internet. Bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan menerapkan model Flipped 

Classroom, peneliti merekomendasikan agar menggunakan perencanaan 

penelitian dengan true experimental design agar lebih terlihat perbedaan antara 

kelas yang diterapkan model Flipped Classroom dengan kelas kontrol yang 

digunakan hanya sebagai pembanding. Selain untuk keterampilan menyimak 

bahasa Perancis, model ini juga dapat diujicobakan juga pada keterampilan yang 

lain seperti keterampilan membaca, menulis atau berbicara. 

  


