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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Dari analisis dan pembahasan data, mengenai pengaruh model 

pembelajaran flipped classroom berbantuan google meet dan google classroom 

yang telah disajikan pada bab sebelumnya terhadap pemahaman geografi 

peserta didik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis melalui Uji t pada kelas eksperimen yang mendapatkan 

model pembelajaran flipped classroom berbantuan google meet 

menghasilkan nilai thitung 4,43 > ttabel 1,67, Ho ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran flipped 

classroom berbantuan google meet terhadap pemahaman peserta didik 

pada materi pengetahuan dasar pemetaan di SMA Negeri 1 Garut. 

2. Hasil uji hipotesis pada kelas eksperimen yang mendapatkan model 

pembelajaran flipped classroom berbantuan google classroom melalui Uji 

t menghasilkan nilai thitung 3,19 > ttabel 1,67, Ho ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran flipped 

classroom berbantuan google classroom terhadap pemahaman peserta 

didik pada materi pengetahuan dasar pemetaan di SMA Negeri 1 Garut. 

3. Perbandingan peningkatan pemahaman peserta didik dilakukan melalui 

Uji Gain, dimana peningkatan pemahaman peserta didik pada model 

pembelajaran  flipped classroom berbantuan google meet diperoleh 

sebesar 74,46%. Sedangkan peningkatan pemahaman peserta didik pada 

model pembelajaran  flipped classroom berbantuan google classroom 

diperoleh sebesar 68,03%. Sehingga dapat dikategorikan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran flipped 

classroom berbantuan google meet dan google classroom  memberikan 

peningkatan pemahaman peserta didik yang cukup efektif.   
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5.2 Implikasi 

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh perbandingan 

model google meet dan google classroom terhadap penguasaan materi 

pengetahuan dasar pemetaan di SMAN 1 Garut, maka beberapa implikasi yang 

dapat diperoleh dari hasil penelitian diantaranya : 

1. Pemilihan cara belajar yang tepat pada kegiatan pembelajaran pasti akan 

mempengaruhi pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran. 

Data analisis menunjukkan bahwa model pembelajaran flipped classroom 

berbantuan google meet dan google classroom memberikan hasil yang 

baik guna menciptakan peningkatan pemahaman peserta didik pada mata 

pelajaran geografi jika dibandingkan dengan pemahaman peserta didik 

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Dengan begitu, 

model pembelajaran tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menghadirkan kegiatan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. 

2. Diperlukan adanya perangkat penunjang seperti laptop, komputer maupun 

smartphone serta jaringan internet yang sangat baik dalam penggunaan 

model pembelajaran flipped classroom berbantuan google meet dan google 

classroom pada proses pembelajaran tatap maya.  

3. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru geografi, penerapan 

model pembelajaran flipped classroom berbantuan google meet dan google 

classroom dapat mengasah serta meningkatkan pemahaman peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Dalam penggunaannya guru perlu membuat 

peraturan ketertiban serta membangun kerja sama dengan peserta didik 

agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  

 

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa 

rekomendasi yang dapat diajukan antara lain : 

1. Bagi sekolah, model pembelajaran flipped classroom berbantuan google 

meet dan google classroom dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai 

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan untuk berbagai mata 
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pelajaran lain seperti matematika dan kimia sehingga bukan hanya untuk 

pembelajaran geografi.  

2. Bagi guru, penerapan model pembelajaran flipped classroom berbantuan 

google meet dan google classroom dapat digunakan sebagai alternatif 

untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran geografi materi pengetahuan dasar pemetaan. baik melalui 

bertemu maya maupun bertemu muka dalam kelas yang mampu 

meningkatkan pemahaman peserta didik. 

3. Bagi peneliti, selanjutnya diharapkan dapat lebih berinovasi dalam 

mengembangkan model pembelajaran flipped classroom berbantuan 

google meet dan google classroom serta bahan ajar yang akan digunakan 

guna menciptakan perubahan pada pembelajaran agar lebih menarik dan 

peningkatan pemahaman peserta didik pada suatu materi pelajaran. 

 


