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    ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh strategi flipped classroom terhadapk 

keterampilabn menulis teks biografi tokoh pada siswa kelas X MIPA SMAN 1 Gerung. Jenis 

penelitian ini adalah Quasi eksperimen dengan disain Posttest Only, Nonequivalen Control 

Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X MIPA SMAN 1 Grung yang 

terdiri dari 6 kelas. pengambillan sampel dilakukan dengan teknik purposive Sapling, dengan 

siswa kelas X MIPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 5 sebagai kelas kontrol. 

Intrumen yang digunakan adalah berupa dokumentasi dan tes unjuk kerja, tes unjuk kerja di sini 

berupa intruksi menulis teks biografi tokoh.  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai 

signifikansi pada data posttest kelas eksperimen 0.082, nilai 0.82 > 0.05 maka posttest pada 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Pada data posttest kelas kontrol diperoleh nilai 

signifikansi 0.344, nilai 0.344 > 0.05 maka posttest kelas eksperimen juga berdistribusi normal. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi pada uji homogenitas 

sebesar 0.181, nilai 0.181 > 0.05, maka kedua data dinyatakan homogen. Data yang telah 

diperoleh kemudian di analisis menggunakan uji t (t-test) 2-tailed dengan taraf signifikansi 5% 

dan diperoleh besar t hitung sebesar 7.033 dengan df 29. Nilai t hitung tersebut kemudian 

dibandingkan  dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dan df 29. Hasil yang didapat nilai t 

tabel 1,699, hal tersebut menunjukan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai (7.033 > 1,699)  

maka diterima dan  ditolak. Artinya hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima yang 

menjukkan bahwa terdapat pengaruh berupa peningkatan keterampilan menulis teks biografi 

tokoh peserta didik menggunakan strategi flipped classroom pada peserta didik kelas X SMAN 1 

Gerung. 

Kata Kunci: Strategi Flipped classroom dan keterampilan menulis teks biografi 
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     ABSTRACT 

This study is aimed to describe the influence of the implementation of flipped classroom strategy 

towardsbiography text writing skill of the first grade students of science (MIPA) class in SMA negeri 1 

Gerung. Thiswas a kind of experimental research with Posttest Only, Nonequivalen Control Group 

Design.The population of this research were all firstgrade students of science class who were incorporated 

into six classes. Samplinghadbeen conducted through purposive sampling technique where X MIPA 2 

classas experimental groupwhile X MIPA 5 classas control one.  The instruments utilized in this research 

were documentation and performance test. That is to say,  performance test itself was provided in form of 

instructions of writing biography text. Then,  based on the result of this study,  it was found that 

significance value of post test data of experimental class was 0.082, that is, 0.082>0.05. Itsuggested that 

post testof the experimental group was normally distributed. On the other hand, thesignificance value of 

post test data found in control group was 0,344. Since 0,344> 0,05, the control group's post test was also 

normally distributed. Furthermore, the result of this research also showed that the significance value on 

homogeneity test was 0,181. Due to thefact that 0,181 > 0,05, both data wereindicatedto be homogenous.  

Then,  the obtained data were analyzed using 2-tailed t-test with significance level5%. Hence, withthis 

test, t count was valued7.033withdf29.The value of theaforementioned t countwas then compared with the 

value of t table in which its significance level was 5% anddfwas 29. As a result,  it was gainedthat the 

value of t table was 1,699. It means that thevalue of t count is more than that of t table(7.033>1,699). 

Therefore, Hawas accepted andHo was rejected.All things considered,  it seems reasonable to state that 

the hypothesis of this research was accepted, meaning that there was an influence in the form of the 

improvement of biography text writing skillusing flipped classrom strategy on the first grade students of 

SMAN 1 Gerung.   

Key words: Flipped classroom strategy and biography text writing skill 

 

PENDAHULUAN 
Menulis merupakan salah satu dari empat 

keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh 

peserta didik, karena dengan mempunyai 

keterampilan menulis maka dapat menunjang 

kesuksesan hidup seseorang. Melalui karya tulis 

seseorang dapat mengaktualisasikan diri dan ikut 

menjadi bagian kemajuan zaman. Menulis dapat 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

menyampaikan pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya (Suparno dan Yunus, 2009: 1.3). 

Sebagai salah satu keterampilan yang harus 

dikuasai peserta didik, menulis menjadi 

keterampilan yang paling tidak disukai dan 

membosan kan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan  oleh Dra. Sunarti selaku guru 

Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Gerung. 

Hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti diketahui  ada beberapa 

permasalahan yang dialami guru dalam 

pembelajaran menulis. Masalah tersebut adalah, 

(1) peserta didik belum terlalu memahami 

konsep dari paragraf, (2) peserta didik 

beranggapan bahwa kegiatan menulis adalah 

kegiatan yang membosankan dan melelahkan, 

(3) guru tidak dapat langsung mengarahkan 

peserta didik karena minimnya waktu 

pembelajaran, (4) untuk tulisan resmi, minimnya 

kosa kata baku dan kurang pahamnya tentang 

struktur kepenulisan menjadi hambatan utama. 

Graves (dalam Suparno dan Yunus, 

2009:1.4) salah seorang tokoh peneliti belajar 

mengajar mengemuka kan bahwa banyak faktor 

yang menyebabkan peserta didik tidak terlalu 

menyukai kegiatan menulis meliputi, (1) 

seseorang enggan menulis karena tidak tahu 

untuk apa dia menulis, (2) seseorang enggan 

menulis karena merasa tidak berbakat menulis, 

(3) seseorang enggan menulis karena merasa 



 

5 
 

tidak tahu bagaimana harus menulis. Padahal, 

jika dikaji lebih dalam, menulis menjadi suatu 

keterampilan yang sangat penting untuk dapat 

dikuasai. Baik dalam kehidupan bermasyarakat 

maupun dunia pendidikan, keterampilan menulis 

tidak akan pernah lepas dari sisi kehidupan 

manusia. 

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya 

dunia kerja, keterampilan menulis menjadi 

modal dasar yang diperlukan di semua bidang 

tanpa terkecuali. Sebab, hampir semua bidang 

pekerjaan tidak terlepas dari aktivitas menulis. 

Mulai dari saat melamar pekerjaan, membuat 

laporan, presentasi, berkomunikasi dan promosi. 

Hal ini berlaku hampir di semua bidang umum 

maupun bidang pekerjaan yang memang secara 

khusus menekankan bidang penulisan ini 

sebagai bidang garapan utamanya. Bahkan, 

dalam proses rekruitmen karyawan saat ini, 

sudah banyak perusahaan yang mensyaratkan 

keterampilan menulis sebagai keterampilan yang 

dipertimbangkan. Untuk memiliki keterampilan 

menulis, tentunya tidak terlepas dari cara dunia 

pendidikan menempa peserta didiknya sejak 

dini. 

Dalam dunia pendidikan, tulisan merupakan 

media yang menyalurkan ilmu pengetahuan. Hal 

ini menjadikan keterampilan menulis memegang 

peranan penting bagi peserta didik. Baik atau 

buruknya kualitas tulisan yang digarap peserta 

didik tidak terlepas dari cara guru menempa 

mereka. Dalam hal ini peserta didik tidak hanya 

dituntut untuk bisa menulis, tetapi mereka juga 

harus menggunakan bahasa yang baik dan benar 

sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan 

(EYD) dan struktur dalam menulis. Peserta didik 

yang sering menulis akan terampil dan terarah 

kemampuan berekspresinya serta secara tidak 

langsung mempertajam keterampilan 

berpikirnya. 

Sejalan dengan hal di atas, kurikulum yang 

diterapkan saat ini yaitu kurikulum 2013 (K-13) 

juga menuntut peserta didik untuk lebih aktif, 

kreatif, dan inovatif dalam memecahkan 

masalah. Selain itu, K-13 merupakan 

pembelajaran yang berbasis teks. Dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, kurikulum ini 

lebih menekankan peserta didik untuk 

memahami berbagai jenis teks dan menuntut 

peserta didik untuk mahir menulis. 

Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan di 

atas. Menulis bukanlah suatu hal yang mudah. 

Guru tidak mungkin memantau satu persatu 

peserta didiknya di dalam kelas dengan waktu 

yang begitu terbatas. Pemberian materi di dalam 

kelas yang terlalu lama membuat peserta didik 

harus berlatih menulis sendiri di rumah masing-

masing tanpa pengawasan guru.  

Melihat kondisi tersebut, penerapan strategi 

Flipped Classroom menjadi salah satu solusi 

yang diberikan peneliti. Dengan strategi ini guru 

dapat memantau secara langsung peserta 

didiknya melakukan proses kreatif tanpa kendala 

waktu, bahkan guru dapat mendampingi proses 

kreatif tersebut dengan memperhatikan tiap-tiap 

individu. Strategi Flipped Classroom, 

merupakan strategi yang akan menggantikan 

pola pembelajaran konvesional, disini seorang 

guru tidak lagi berperan dominan. Kenapa 

peneliti memilih strategi ini? 

Walau strategi Flipped Classroom belum 

banyak diterapkan di Indonesia, namun beberapa 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

hasil yang positif terkait penerapan strategi ini. 

Beberapa penellitian menyimpulkan bahwa hasil 

rerata sikap peserta didik menunjukkan suatu 

peningkatan dari sebelumnya. Ada juga yang 

menyatakan bahwa peserta didik memberikann 

respon yang positif terhadap strategi ini, 

kebanyakan dari peserta didik mengalami 

peningkatan motivasi, belajar lebih efektif, dan 

peningkatan hasil belajar. Peserta didik juga 

setuju bahwa strategi ini membuat mereka lebih 

aktif di dalam kelas. 

Selain itu, strategi Flipped Classroom juga 

sejalan dengan kurikulum K-13 karena dalam 

pelaksanaan pembelajarannya berpusat pada 

peserta didik (Student Centred Learning). 
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Strategi ini memanfaatkan teknologi yang 

mendukung materi pembelajaran yang dapat 

diakses kapan pun. Sedangkan waktu 

pembelajaran di dalam  kelas digunakan peserta 

didik untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan 

proyek, keterampilan praktik, dan menerima 

umpan balik tentang kemajuan mereka. Oleh 

karena itu, peneliti mengangkat permasalahan 

tentang pengaruh strategi Flipped Classroom 

terhadap keterampilan menulis peserta didik 

dengan materi pelajaran teks biografi tokoh. 

Sehingga penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Penerapan Strategi Flipped Classroom Terhadap 

Keterampilan Menulis Teks Biografi Tokoh 

Pada Siswa Kelas X MIPA SMA Negeri 1 

Gerung”. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka 

rumusan  masalah yang akan dikaji dalam 

tulisan ini adalah: Bagaimanakah pengaruh 

penerapan strategi flipped classroom terhadap 

keterampilan menulis teks biografi tokoh pada 

siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Gerung?”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan pembelajaran 

keterampilan berbahasa khususnya pembelajaran 

kemampuan menulis teks biografi tokoh 

menggunakan strategi Flipped Classroom. 

 

METODE  

Penelitian eksperimen. Penelitian ini 

menggunakan desain quasi experiment design 

dengan bentuk posttestonly control design yang 

dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini dikarenakan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penerapan strategi flupped 

classroom terhadap keterampilan menulis teks 

biografi peserta didik 

Tabel 1.  Desain Penelitian Posttest Only 

NR X O1 

NR  O2 

 

 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas X MIPA SMA Negeri 1 Gerung 

tahun pelajaran 2017/ 2018. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling 

adalah penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh 

nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 

2017: 124). Yang menjadi pertimbangan dalam 

penentuan sampel penelitian ini adalah  

homogenitas hasil rerata nilai Bahasa Indonesia 

semester ganjil peserta didik kelas X MIPA 

SMA Negeri 1 Gerung.  Berdasarkan 

pertimbangan di atas, sampel penelitian ini 

adalah kelas X MIPA 2 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X MIPA 5 sebagai kelas 

kontrol. 

Variabel penelitian terdiri dari strategi 

flipped classroom i variabel bebas dan skor 

posttest  peserta didik pada materi menulis teks 

biografi tokoh  sebagai variabel terikat. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi, dan unjuk kerja. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah  tes unjuk 

kerja yakni peserta didik diberi instruksi untuk 

menulis karangan teks biografi tokoh dengan 

topik yang telah ditentukan. instrument tes unjuk 

kerja mengacu pada struktur dan kaidah 

kebahasaan teks biografi dalam buku ajar 

Bahasa Indonesia kelas X (2016:217). 

Ruang lingkup materi yang digunakan 

adalah materi teks biografi tokoh yang diajarkan 

di kelas X  semester genap. Data awal diperoleh 

dari nilai UAS semester ganjil mata pelajaran  

Bahasa Indonesia peserta didik kelas X tahun 

pelajaran 2017/ 2018. Analisis data akhir 

meliputi uji normalitas,  uji homogenitas, dan 

uji-t.  

Terdapat tiga tahap utama yang dilakukan 

pada penelitian ini, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap evaluasi.  

Tahap Persiapan 

 Pada tahap persiapan, hal yang dilakukan 

yaitu: (1) Melakukan observasi ke SMAN 1 
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Gerung. Berdasarkan  proses observasi yang 

dilakukan di SMAN 1 Gerung sejak bulan 

Oktober 2017, didapat kelas X MIPA  memiliki 

6 kelas dengan total peserta didik yaitu 198 

orang. Sekolah tersebut menggunakan 

kurikulum 2013 pada proses pembelajarannya. 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara 

terhadap guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

untuk mengetahui cara pembelajaran yang 

diterapkan di kelas. Lalu mengambil data awal 

berupa nilai rerata Bahasa Indonesia tiap kelas 

untuk keperluan teknik yang digunakan dalam 

penelitian. Selain itu, observasi ini dilakukan 

oleh peneliti untuk menentukan kelas kontrol 

dan kelas eksperimen yang akan digunakan. (2) 

Analisis Silabus dan Penyusunan RPP. Analisis 

silabus dimulai dengan menganalisis kopetensi 

inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), sehingga 

indikator-indikator pencapaian kopetensi, uraian 

kegiatan belajar, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber/bahan/alat belajar dapat dikembangkan 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Dari hasil analisis silabus, diketahui bahwa 

alokasi waktu untuk materi teks biografi tokoh 

adalah 4 X 45 menit.  (3) Penyusunan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD),  lembar kerja 

siswa disusun berdasarkan indikator-indikator 

pembelajaran yang ingin dicapai. LKPD yang 

dibuat dalam penelitian ini untuk setiap 

pertemuan, sehingga ada 2 LKPD yang  

digunakan untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. (4) Penyusunan Intrumen Penilaian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrumen tes. Bentuk tes yang digunakan 

yaitu unjuk kerja berupa instruksi untuk menulis 

teks biografi tokoh. Dan  (5) Uji Instrumen 

Penilaian. Terdapat dua jenis uji penilaian yang 

digunakan yaitu uji validitas dan uji Reliabilitas. 

Tahap Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

April-Mei 2018 di SMAN 1 Gerung dengan 

sampel sebanyak 2 kelas. Pembelajaran bahasa 

Indonesia  kelas X MIPA SMA Negeri 1 Gerung 

memiliki jumlah pertemuan 2 kali dalam 

seminggu dengan alokasi waktu dua jam 

pelajaran (2 x 45 menit)/pertemuan. Kegiatan 

yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

strategi flipped classroom pada kelas eksperimen 

dan pembelajaran dengan model konvensional 

(metode ceramah dan penugasan) pada kelas 

kontrol. Sebelum melakukan proses 

pembelajaran, guru telah mempersiapkan 

perangkat pembelajaran yang akan dibutuhkan 

dalam mengajar seperti RPP dan LKPD. Berikut 

ini merupakan rincian pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan 

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

(Waktu: 4 x 45 menit) 

Pertemuan 

ke- 

Kelas X MIPA 2 Kelas X MIPA 5 

Materi Materi 

1 Unsur-unsur  

biografi: 

 orientasi: 

(identitas 

singkat tokoh); 

 rangkaian 

peristiwa dan 

masalah yang 

dialami; dan 

 Reorientasi 

Unsur-unsur  

biografi: 

 orientasi: 

(identitas 

singkat 

tokoh); 

 rangkaian 

peristiwa dan 

masalah yang 

dialami; dan 

 Reorientasi 

2 Kebahasaan 

biografi: 

 pronominal; 

 pengacu dan 
yang diacu; 

dan 

konjungsi. 

Kebahasaan 

biografi: 

 pronominal; 

 pengacu dan 
yang diacu; 

dan 

konjungsi. 

 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran menyusun teks biografi tokoh 

pada kelompok kontrol dan eksperimen adalah 

sebagai berikut. 

a) Kelompok Eksperimen 

Kelompok eksperimen diberi strategi 

flipped classroom pada pembelajaran 

menyusun teks biografi tokoh. Tahapan 

menyusun teks biografi pada kelompok 

eksperimen adalah sebagai berikut. 
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Tahap Persiapan 

1. Peserta didik diberi penjelasan tentang 

strategi flipped classroom untuk 

pembelajaran meyusun teks biografi 

tokoh. 

2. Peserta didik diarahkan untuk 

membentuk kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 peserta didik. Kelompok 

ini bertujuan untuk memudahkan peserta 

didik dalam menjalankan tugas akhir 

yang akan diberikan. 

3. Peserta didik  dalam tiap kelompok 

(kelompok sesi pertama)  melihat 

kembali materi pembelajaran yang telah 

diberikan oleh guru sebelumnya. Di sini 

peneliti menggunakan media aplikasi 

Whatsaap sebagai tempat pemberian 

materi pre-class (Whatsaap group) yang 

dapat diakses 3-5 hari sebelum waktu 

pembelajaran di sekolah dimulai. Di 

dalam grup Whatsaap (The Flipped 

Class) peserta didik akan lebih terarah 

dan dapat berinteraksi satu sama 

lainnya. 

4. Guru mulai memancing tiap kelompok 

peserta didik untuk memulai proses 

diskusi terkait materi yang belum 

dimengerti. Peserta didik diwajibkan 

mempunyai minimal satu buah 

pertanyaan yang akan diajukan kepada 

kelompok lainnya. 

5. Ketika pembahasan materi selesai. Tiap 

kelompok menentukan tokoh yang akan 

disusun dalam teks biografi yang akan 

dibuatnya. Tiap peserta didik dapat 

memilih satu dari empat topik 

pembahasan yang telah ditentukan guru.. 

6. Peserta didik tiap kelompok 

mempersiapkan lembar pertanyaan yang 

digunakan untuk  menggali para tokoh. 

 

 

Tahap Pelaksanaan (pertemuan terakhir) 

7. Peserta didik menyusun naskah dengan 

data yang diperoleh sebelumnya sesuai 

dengan struktur teks biografi yaitu 

orientasi, kejadian penting, dan 

reorientasi. Di sini guru dapat terjun 

langsung memantau dan membantu 

pelasaksaan penyusunan naskah. 

8. Peserta didik secara korelatif  

bertanggung jawab untuk mengakses 

dan mengelola untuk memecahkan 

permasalahan. 

9. Peserta didik mengumpulkan teks 

biogradi yang telah disusun dengan 

ditemani guru. 

Tahap Penutup 

10. Guru bersama peserta didik 

menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilalui. 

b) Kelas Kontrol 

Kelas kontrol tidak diberi strategi 

flipped classroom pada pembelajaran 

menyusun teks biografi tokoh, tetapi 

menggunakan apa yang biasanya diajarkan 

oleh guru secara konvensional (ceramah). 

Adapun tahapnya sebagai berikut. 

1. Guru memperkenalkan teks biografi 

yang berjudul B.J. Habibie 

2. Guru meminta peserta didik untuk 

membaca dan memahami teks dengan 

teliti. 

3. Guru menjelaskan konsep sebuah teks 

biografi dan peserta didik memahami 

struktur tersebut. 

4. Guru memberi tugas berupa pekerjaan 

rumah untuk menulis teks biografi 

tokoh. 

5. Peserta didik mengerjakan PR secara 

mandiri. 

6. Peserta didik mengumpulkan hasil 

naskah yang telah disusun. 

Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi merupakan tahapan yang 

dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. 

Tahap ini akan diberikan pada kelas eksperimen 
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dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan 

yang berbeda. Evaluasi yang diberikan tersebut 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik setelah diberikan perlakuan yang berbeda. 

Pada tahap ini, peserta didik kelompok kontrol 

maupun  peserta didik kelompok eksperimen 

diberikan tes unjuk kerja akhir berupa menulis 

teks biografi tokoh. Pemberian tes ini 

dimaksudkan untuk melihat perbedaan 

kemampuan peserta didik yang diberi perlakuan 

dan yang tidak diberi perlakuan strategi flipped 

classroom. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dan diperoleh hasil skor posttest  

menulis teks biografi tokoh kelas kontrol dan 

eksperimen. Data posttest dari kedua kelompok 

tersebut akan dibandingkan. Hal tersebut 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

perubahan dan perbedaan skor pada kedua 

kelompok tersebut dengan adanya perlakuan 

yang berbeda. Skor posttest tersebut dapat 

dilihat pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3.  Daftar Nilai Posttest Kelompok 

Kontrol dan Kelompok Eksperimen 
 

No

. 

X MIPA 2 

(Kelas 

Eksperimen) 

X MIPA 5 

(Kelas Kontrol) 

Nama Nilai Nama Nilai 

1 AAD 80 AW 76 

2 AJP 80 AGH 52 

3 AA 88 AHF 44 

4 ADK 84 APA 68 

5 BAJM 88 AT 64 

6 BEGS 88 BANS 76 

7 BFGI 84 BSLI 56 

8 BSGF 96 DHA 84 

9 DFS 84 FJR 64 

10 F 92 FVB 60 

11 FAK 80 HM 88 

12 GMR 92 IPAS 80 

13 KNG 80 IWEP 72 

14 MFA 84 IW 60 

15 MKU 92 JWP 80 

16 MRR 84 LGW 76 

17 NKW 76 LRA 76 

18 NLMP 88 MH 64 

19 NMADR 92 MF 68 

20 NMRA 88 NOW 56 

21 NWAA 76 NNPS 52 

22 NI 76 NK 52 

23 PJK 92 NH 60 

24 QH 84 PA 52 

25 SAl 88 RAM 48 

26 SAs 96 RH 60 

27 SW 80 SD 92 

28 UN 88 SS 84 

29 YP 84 TR 72 

30 ZAP 76 YSR 76 

Jumlah 2012 Jumlah 2560 

Rata-rata 67.20 Rata-

rata 

85.33 

 

Deskripsi Hasil Posttest Kelas Kontrol 

Kelas kontrol merupakan kelas yang dalam 

pemberian perlakuannya tidak menggunakan 

strategi pembelajaran flipped classroom dalam 

menulis teks biografi tokoh . Pelaksanaan 

posttest pada kelompok kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 25 April 2018. Penghitungan 

posttest kelompok kontrol ini dilakukan dengan 

mengunakan bantuan program komputer SPSS 

versi 22. Berikut ini tabel skor posttest 

keterampilan menulis teks biografi tokoh 

kelompok kontrol. 

Tabel 4. Data Posttest Kelas Kontrol (X 

MIPA 5) 
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Berdasarkan tabel di atas, melalui 

perhitungan komputer dengan program SPSS 

versi 22 diketahui bahwa skor rata-rata (mean) 

keseluruhan yang dicapai saat posttest sebesar 

67.20; skor tertinggi 92; skor terendah 44; skor 

tengah 68.00 ; dan standar deviasi keseluruhan 

sebesar 12.92525. Peserta didik yang tuntas 

berdasarkan KKM (kriteria ketuntasan minimal) 

dengan nilai KKM 75 hanya 11 orang dari 30 

peserta didik. Peserta didik  yang tuntas yaitu 

AW, BANS, DHA, HM, IPAS, JWP, LGW, 

LRA, SD, SS, dan YSR sedangkan peserta didik 

yang mendapatkan nilai terendah yaitu AHF 

dengan nilai 44. 

Selain itu, tabel di atas menunjukan bahwa 

peserta didik yang mendapat skor 44 ada satu 

orang dengan persentase 3.3%, peserta didik 

yang mendapat skor 48 ada satu orang dengan 

persentase 3,3%, peserta didik yang mendapat 

skor 52 ada lima orang dengan persentase 

16.7%. Selanjutnya peserta didik yang mendapat 

skor 56 ada dua orang dengan persentase 6.7%, 

peserta didik yang mendapat skor 60 ada dua  

orang dengan persentase 6,7%. Berikutnya 

peserta didik yang mendapat skor 64 ada tiga 

orang dengan persentase 10%, peserta didik 

yang mendapat skor 68 ada  dua orang dengan 

persentase 6,7%, peserta didik yang mendapat 

skor 72 ada tiga orang dengan persentase 10%, 

peserta didik yang memperoleh skor 76 ada lima 

orang dengan persentase 16.7%. Dilanjutkan 

dengan peserta didik yang memperoleh  skor 80 

ada dua orang dengan persentase 6.7%, peserta 

didik yang memperoleh skor 84 ada dua orang 

dengan persentase 6.7%, peserta didik  yang 

memperoleh skor 88 ada satu orang dengan 

persentase 3.3%, dan yang terakhir peserta didik 

yang memperoleh skor 92 ada satu orang peserta 

didik dengan persentase 3.3% juga. Untuk lebih 

jelasnya distribusi frekuensi data hasil posttest 

kelas kontrol dapat dilihat pada histogram di 

bawah ini. 

 

Gambar 1. Histogram Distribusi Frekuensi 

Kelas  Kontrol 

 

Deskripsi Hasil Posttest Kelas Eksperimen 

Kelompok eksperimen merupakan 

kelompok yang menggunakan strategi flipped 

classroom dalam pembelajaran menulis teks 

biografi tokoh. Posttest pada kelompok 

eksperimen dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 

2018,  jam ke 7 dan 8. Jumlah peserta didik 

yang mengikuti posttest sebanyak 30 orang. 

Data yang diperoleh dihitung dengan 

menggunakan program SPSS for windows versi 

22.  

Berdasarkan data posttest kelompok 

eksperimen melalui perhitungan komputer 

dengan program SPSS versi 22 diketahui bahwa 

skor rata-rata (mean) keseluruhan yang dicapai 

saat posttest sebesar 85.33; skor tertinggi 96; 

skor terendah 76; skor tengah 84; dan standar 

deviasi keseluruhan 5.88003. Berikut ini tabel 

skor posttest keterampilan menulis teks biografi 

tokoh kelompok eksperimen.  
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Tabel 5. Data Posttest Kelas Eksperimen (X 

MIPA 2) 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 

seluruh peserta didik tuntas berdasarkan KKM 

(kriteria ketuntasan minimal) dengan nilai KKM 

75. Terdapat 2 peserta didik dengan skor 

tertinggi 96 yaitu BSGF dan SA. Nilai terendah 

diperoleh oleh NKW, NWAA, NI, dan ZAP 

dengan skor 76. 

Kemudian, Tabel di atas menunjukan 

bahwa peserta didik yang mendapat skor 76 ada 

empat orang dengan persentase 13.3%, peserta 

didik yang mendapat skor 80 ada lima orang 

dengan persentase 16.7%, peserta didik yang 

mendapat skor 84 ada tujuh orang dengan 

persentase 23.3%. Selanjutnya peserta didik 

yang mendapat skor 88 ada tujuh orang dengan 

persentase 23.3%, peserta didik yang mendapat 

skor 92 ada lima  orang dengan persentase 

16.7%. dan peserta didik yang mendapat skor 96 

ada dua orang dengan persentase 6.7%. Untuk 

lebih jelasnya distribusi frekuensi data hasil 

posttestkelas kontrol dapat dilihat pada 

histogram di bawah ini. 

Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi 

Kelas Eksperimen 

 

Perbandingan Skor Posttest Kelas Eksperimen 

dengan Kelas Kontrol 

Berikut ini tabel perbandingan data posttest 

keterampilan menulis teks biografi tokoh 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.   

Tabel 6. Data Posttest Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 
 

 Kelas Kontrol  
Kelas 
Eksperimen  

N Valid 30 30 

Missing 0 0 
Mean 67.200 85.333 
Median 68.00 84.00 
Std. Deviation 12.925 5.880 
Minimum 44.00 76.00 
Maximum 92.00 96.00 
Sum 2012.00 2560.00 

Melalui perhitungan komputer dengan 

program SPSS versi 22 diketahui bahwa 

perbandingan skor rata-rata (mean) yang dicapai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol saat 

diberikan posttest sebesar 85.333 : 67.200, skor 

tengah 84 : 68, standar deviasi 5.880 : 12.925, 

skor terendah (minimum) 76 : 44, skor tertinggi 

(maximum) 96 : 92 dan perbandingan jumlah 

(sum) keseluruhan skor yang dicapai kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu 2560 : 2012. 
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Pada tabel di atas terlihat rata-rata 

kemampuan akhir kelas eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol, yaitu rata-rata nilai tes akhir 

kelas ekpserimen sebesar 85.33 dan rata-rata tes 

akhir kelas kontrol 67.20 dengan selisih rata-rata 

yaitu 15.33. Tidak hanya pada nilai rata-rata saja 

kelas eksperimen mendapatkan skor lebih tinggi 

dibandingan kelas kontrol tetapi pada nilai yang 

lain juga termasuk nilai tengah, minimal, 

maksimal dan jumlah keseluruhan nilai, 

sehingga setelah  diberi tes akhir, peningkatan 

nilai hasil menulis teks biografi tokoh lebih 

tinggi berada di kelas eksperimen. 

Setelah diketahui data hasil tes akhir kelas 

kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan 

perbedaan rata-rata. Analisis data yang 

digunakan untuk pengujian hipotesis adalah 

paired sample t test (uji-t)dengan menggunakan 

bantuan SPSS for windows versi 22. Sebelum 

dilakukan uji hipotesis, perlu dilakukan terlebih 

dahulu uji prasyarat analisis data yaitu uji 

normalitas sebaraan data yang berfungsi untuk 

mengetahui sebaran data berdistribusi normal 

atau tidak, dan  uji homogenis untuk mengetahui 

apakah data sampel berasal dari populasi yang 

variansnya sama (homogen). Apabila data 

berdistribusi normal dan homogen makabisa 

dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni uji 

hipotesis menggunakan paired sample t test (uji-

t). 

Tabel 7. Hasil  Uji Normalitas 

 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan menggunakan SPSS for windows versi 

22,  dapat dilihat pada kelompok kontrol 

diperoleh  sig (2-tailed) sebesar 0,344. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa data tes akhir 

kemampuan menulis teks biografi tokoh 

berdistribusi normal karena nilai 0,344> 0,05. 

Pada data posttest kelas eksperimen, nilai 

signifikansi  yaitu 0,082. Nilai 0,082> 0,05 

maka data posttest pada kelompok eksperimen 

juga berdistribusi normal. 

Uji selanjutnya yang harus dilakukan jika 

kedua data dinyatakan berdistribusi normal 

adalah uji homogenitas. Hasil perhitungan uji 

homogenitas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 8. Hasil Perhitungan Uji    

Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,660 8 17 ,181 

 

Nilai signifikansi dari hasil pengujian 

homogenitas di atas adalah 0.181 lebih besar 

dari nilai α yaitu 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kedua data memiliki varians 

yang sama atau homogen (Setyosari, 2010:203). 

Setelah data dinyatakan berdistribusi 

normal dan homogen, maka langkah selanjutnya 

dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji-t. Perhitungan Uji-t dilakukan 

dengan bantuan komputer program SPSS versi 

22. 

Tabel 9. Paired Samples Test Uji-t 
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 Hasil perhitungan uji-t yang tertera pada 

tabel di atas diketahui, mean sebesar 

18.133dengan standar deviasi 14.121. Standar 

error mean sebesar 2.578, semakin kecil nilai 

standar error maka penduga sampel lebih akurat 

(Sugiyono, 2012:160).Standar error dipengaruhi 

oleh banyaknya sampel, semakin banyak sampel 

maka standar error akan semakin kecil sehingga 

sampel semakin repsentatif. Lower (batas 

bawah) 12.860 sedangkan upper (batas atas) 

sebesar 23.406. Artinya, rentang setelah 

diberikan perlakuan berkisar 12.860 dan 

23.4065.Lower dan upper bisa juga disebut 

sebagai selang kepercayaan. Nilai t sebesar 

7,033 berada pada df 29 dan signifikansi sebesar 

0,000. 

 Dari tabel di atas dapat diketahui besarnya t 

hitung sebesar 7,033 dengan df 29. Nilai t hitung 

tersebut kemudian dibandingkan  dengan nilai t 

tabel pada taraf signifikansi 5% dan df 29. Hasil 

yang didapat nilai t tabel 1,699, hal tersebut 

menunjukan bahwa nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t tabel (7.033> 1,699)  maka diterima 

dan  ditolak. Artinya hipotesis dalam 

penelitian ini dinyatakan diterima yang 

menjukkan bahwa terdapat pengaruh berupa 

peningkatan keterampilan menulis teks biografi 

tokoh peserta didik menggunakan strategi 

flipped classroom. 

 Berdasarkan hasil data menggunakan SPSS, 

jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Artinya, nilai signifikasi  posttestlebih kecil dari 

0.05 (0,000< 0,05). Sehingga dapat disimpulkan, 

strategi flipped classroom berpengaruh 

signifikan terhadap keterampilan menulis teks 

biografi tokoh peserta didik. 

 Pada tabel 6. Sebelumnya telah dibahas 

mengenai perbandingan dari skor posttest kelas 

kontrol dan eksperimen. Dapat dilihat bahwa 

dari 30 peserta didik di kelas eksperimen, skor 

tertinggi adalah 96.00 lebih besar jika 

dibandingkan dengan skor tertinggi yang didapat 

30 peserta didik di kelas kontrol yaitu 92.00. 

terdapat selisih 4 angka lebih tinggi kelas 

eksperimen. 

Gambar 3. Hasil skor tertinggi kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

 

Berdasarkan gambar 3, terdapat 4 angka 

lebih tinggi skor peserta didik dari kelas 

eksperimen dibandingkan dengan peserta didik 

kelas kontrol. Jika dibandingkan setiap aspek 

penilaian, terdapat beberapa perbedaan dan 

kesamaan yang dimiliki oleh peserta didik dari 

masing-masing kelompok. Berikut penjabaran 

dari masing-masing aspeknya. 

1) Isi, peseta didik kelas eksperimen dan 

kontrol telah mampu memaparkan dengan 

sempurna lima muatan dalam perjalanan 

hidup tokoh yang terdiri dari sejarah 

kehidupan, perjalanan pendidikan, karir, 

masalah, dan prestasi yang didapat dari 

kecil hingga dewasa sehingga masing-

masing mendapat skor 10 pada aspek ini.  
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2) Organisasi isi, teks biografi memiliki 

organisasi isi (struktur) yang berupa 

orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. 

Peserta didik dari kelompok ekperimen dan 

kelompok kontrol yang memiliki skor 

tertinggi telah mampu mengidentifikasi dan 

membuat teks biografi dengan struktur yang 

benar dan utuh, sehingga masing-masing 

mendapatkan skor 10. 

3)  Penggunaan kaidah bahasa. Penggunaan 

kaidah bahasa dalam teks biografi sangatlah 

penting karena dalam kaidah kebahasaan 

inilah ciri khas dari teks biografi muncul. 

Teks biografi memiliki 6 kaidah bahasa 

yang harus dikuasai peserta didik antara 

lain penggunaan pronomina orang ketiga 

tunggal, kata kerja, kata adjectiva, kata 

kerja pasif, kata kerja yang berhubungan 

dengan aktivitas mental, dan kata sambung. 

Pada aspek ini peserta didik kelas 

eksperimen mendapatkan skor 10 karena  

mampu menggunakan 6 kaidah kebahasaan 

teks biografi dengan baik, sedangkan 

peserta didik kelas kontrol mendapat skor 8 

karena hanya menggunakan 5 kaidah 

kebahasaan teks biografi, yaitu pronomia, 

kata kerja, kata adjektiva, kata kerja pasif, 

dan kata sambung hubungan waktu. 

4) Kosakata. Kosakata yang dimaksud dalam 

apek ini adalah ketepatan penggunaan kata 

keterangan waktu dan tempat. Peserta didik 

kelas eksperimen mampu menggunakan 

kata keterangan waktu dan tempat dengan 

lengkap dan  tepat sehingga memperoleh 

skor 10, sementara peserta didik kelas 

kontrol mendapat skor 8 karena dalam 

pemilihan kata keterangan waktu dan 

tempat tidak tepat walaupun lengkap. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 5.1, 

ditandai dengan pena.  

5) Mekanik, penilaian pada aspek mekanik 

terdiri dari penggunaan tanda baca, huruf  

kapital, dan kata depan. Pada aspek ini 

peserta didik kelas kontrol mendapat skor 

lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen, 

yaitu skor 10 . Mekanika penulisan teks 

biografi peserta didik kelas kontrol telah 

benar 99% hanya terdapat beberapa 

kesalahan kecil yang telah ditandai dengan 

pena. Sementara itu, peserta didik kelas 

eksperimen mendapat skor 8 karena 

mekanika penulisan hanya benar 75%. 

Dari kelima aspek tersebut, jika 

dijumlahkan maka akan mendapatkan hasil skor 

96 untuk peserta didik dengan skor tertinggi 

kelas eksperimen dan skor 92 untuk kelas 

kontrol. Keduanya mampu menulis teks 

biografi dengan baik. 

Selanjutnya, skor terendah yang diperoleh 

peserta didik di kelas eksperimen adalah 76.00, 

sedangkan kelas kontrol adalah 44.00, terdapat 

selisih yang cukup tinggi yaitu 32 angka lebih 

tinggi kelas eksperimen jika dibandingkan 

dengan kelas kontrol. 

Gambar 4. Hasil skor terendah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

 

 
Berdasarkan gambar 4,  terdapat perbedaan 

yang cukup jauh antara skor terendah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  Pada kelas 

eksperimen, skor terendah yang diperoleh oleh 
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peserta didik adalah 76 dari nilai KKM 75, hal 

tersebut berarti seluruh peserta didik  kelas 

eksperimen dinyatakan “tuntas” dalam 

pembelajaran menulis teks biografi. Berbanding 

terbalik dengan kelas kontrol yang skor 

terendahnya yaitu 44 dari nilai KKM 75.  Jika 

dianalisis lebih jauh, maka terdapat selisih 32 

angka dari skor kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. Berikut penjabaran dari masing-

masing aspeknya.  

1) Isi, skor terendah aspek isi pada kelas 

eksperimen adalah 8 yang berarti peserta 

didik pada kelas eksperimen telah 

memahami muatan yang terkandung dalam 

teks biografi tokoh walaupun masih ada 

sedikit kekurangan. Sementara itu, skor 

terendah peserta didik kelas kontrol adalah 

6 yang berarti bahwa aspek isi pada tulisan 

teks biografi peserta didik pada kelas ini 

kurang memuat perjalanan hidup tokoh. 

2) Organisasi isi, teks biografi memiliki 

organisasi isi (struktur) yang berupa 

orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. 

Teks biografi tokoh milik peserta didik dari 

kelas ekperimen hanya memilik dua buah 

struktur teks yang benar. Hal tersebut dapat 

dilihat pada paragraf satu yang merupakan 

orientasi dan paragraf 2-4 adalah kejadian 

penting. Kesalahan terletak pada paragraf 

lima yang seharusnya berisi reorientasi 

justru berisi ucapan terimakasih penulis, 

sehingga skor yang didapat adalah 8.  

Berbeda dengan peserta didik kelas 

eksperimen, peserta didik kelas kontrol 

hanya mampu memperoleh skor 4 pada 

aspek organisasi isi, yang berarti bahwa 

peserta didik kelas kontrol belum mampu 

menjabarkan dengan benar struktur dari 

teks biografi tokoh. 

3)  Penggunaan kaidah bahasa. Penggunaan 

kaidah bahasa dalam teks biografi sangatlah 

penting karena dalam kaidah kebahasaan 

inilah ciri khas dari teks biografi muncul. 

Teks biografi memiliki 6 kaidah bahasa 

yang harus dikuasai peserta didik antara 

lain penggunaan pronomina orang ketiga 

tunggal, kata kerja, kata adjectiva, kata 

kerja pasif, kata kerja yang berhubungan 

dengan aktivitas mental, dan kata sambung. 

Pada aspek ini peserta didik kelas 

eksperimen mendapatkan skor 10 karena  

mampu menggunakan 6 kaidah kebahasaan 

teks biografi dengan baik, sedangkan 

peserta didik kelas kontrol mendapat skor 4 

karena hanya menggunakan 2  kaidah 

kebahasaan teks biografi, yaitu 

menggunakan kata kerja dan kata adjektiva. 

Contoh penggunaan kaidah kebahasaan 

yang salah pada tulisa teks biografi kelas 

kontrol misalnya tidak menggunakan 

pronomina orang ketiga tunggal tetapi 

menggunakan pronomina orang pertama 

“saya” (dapat dilihat pada kata yang 

dilingkari), tidak memuat kata kerja pasif, 

kata kerja yang menyatakan hubungan 

mental, dan kata sambung hubungan waktu. 

4) Kosakata. Kosakata yang dimaksud dalam 

apek ini adalah ketepatan penggunaan kata 

keterangan waktu dan tempat. Peserta didik 

kelas eksperimen hanya mampu meraih 

skor 6 yang berarti bahwa penggunaan kata 

keterangan waktu dan tempat telah tepat 

hanya saja kurang lengkap. Lalu, peserta 

didik kelas kontrol mendapat skor 4 karena 

dalam pemilihan kata keterangan waktu dan 

tempat tidak tepat walaupun lengkap. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 5.2, 

ditandai dengan pena.  

5) Mekanik, penilaian pada aspek mekanik 

terdiri dari penggunaan tanda baca, huruf  

kapital, dan kata depan. Pada aspek ini 

peserta didik kelas eksperimen mendapat 

skor 6 yang berarti bawa terdapat banyak 

kesalahan dalam teks biografi yang ditulis. 

Kesalahan yang dimiliki lebih hampir 

mencapai 50%, hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya tanda yang terdapat pada 

gambar 5.2 pada kelas X MIPA 2. 
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Sementara itu, peserta didik kelas 

eksperimen mendapat skor 4 karena 

mekanika penulisan hanya benar 25% dari 

karanganya. Banyak kesalahan-kesalahan 

yang terjadi pada peserta didik kelas 

kontrol contohnya huruf yang seharusnya 

kapital justru di tulis huruf kecil. 

 

Dari kelima aspek tersebut, jika 

dijumlahkan maka akan mendapatkan hasil skor 

76 untuk peserta didik dengan skor terendah 

kelas ekperimen dan skor 44 untuk kelas 

kontrol. Artinya bahwa kemampuan menulis 

teks biografi tokoh perorangan tertinggi 

terdapat di kelas eksperimen. Sementara 

keterampilan menulis teks biografi tokoh 

perorangan terendah berada di kelas kontrol. 

Berdasarkan tabel 6 juga terlihat bahwa 

nilai rata-rata  yang diperoleh kelas eksperimen 

adalah 85.33, sedangkan nilai rata-rata yang 

diperoleh kelas kontrol adalah 67.20. Hal ini 

dapat diartikan bahwa nilai-nilai peserta didik 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai-nilai kelas kontrol. Nilai median 

kelas ekspermen juga lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai median kelas kontrol yaitu dengan 

nilai median kelas sebesar 84.00, sedangkan 

median pada kelas kontrol adalah 68.00. 

Melalui tabel 6 juga dapat dilihat bahwa 

nilai standar deviasi kelas eksperimen lebih 

kecil dibandingkan dengan standar deviasi kelas 

kontrol. Dalam statistik, standar deviasi 

digunakan untuk mengukur jumlah sebaran 

nilai data. Semakin rendah standar deviasi, 

maka semakin mendekati rata-rata (Sugiyono, 

2012:160). Sedangkan jika nilai standar deviasi 

semakin tinggi  maka semakin lebar rentan 

variasi datanya. Standar deviasi kelas 

eksperimen adalah 5.88, sedangkan standar 

deviasi kelas kontrol adalah 12.92. Meskipun 

demikian, peneliti telah menganalisis bahwa 

hasil tersebut menunjukkan persebaran skor 

peserta didik di setiap kelas. Pada kelas 

eksperimen frekwensi pada tiap intervalnya 

berbeda jauh selisihnya, sedangkan pada kelas 

kontrol, frekwensi pada tiap intervalnya 

berdekatan.  

Dari uraian-uraian data di atas, maka dapat 

disimpulakan bahwa  terdapat pengaruh yang 

signifikan penggunaan strategi flipped 

classroom terhadap keterampilan menulis teks 

biografi tokoh pada peserta didik kelas X MIPA 

SMAN 1 Gerung. Uji-t skor pottest 

keterampilan menulis teks biografi tokoh 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

keterampilan menulis teks biografi tokoh kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil analisis 

data pada tabel paired samples test 

menunjukkan bahwa strategi flipped classroom 

berpengaruh signifikan terhadap keterampilan 

menulis teks biografi tokoh. 

 

SIMPULAN 

Simpulan yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: (1) Dari hasil perhitungan nilai rata-rata 

tes akhir diperoleh nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-

rata kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi flipped classroom 

memberikan pengaruh positif terhadap 

keterampilan menulis teks biografi tokoh.  (2) 

Dari hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat perbedaan hasil posttest menulis teks 

biografi tokoh antara kelas eksperimen yang 

diberi perlakuan menggunakan strategi flipped 

classroom dan kelas kontrol yang tidak diberi 

perlakuan (pembelajaran menggunakan strategi 

ceramah dan penugasan). Hasil uji hipotesis tes 

akhir (posttest) menunjukkan bahwa jika nilai 

, maka  ditolak dan  

diterima pada taraf signifikan 5% (0,05), 

sementara hasil posttest yang didapatkan dalam 

penelitian ini, nilai t hitung = 7.033, dan t tabel 

= 1,699 yang menunjukkan nilai t hitung lebih 

besar dari t tabel (7.033> 1,699) artinya kriteria 

pengujian hipotesis H0 ditolak dan Ha 
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diterima.Artinya terdapat pengaruh strategi 

flipped classroom terhadap keterampilan 

menulis teks biografi tokoh siswa SMAN 1 

Gerung. 

Saran yang dapat disumbangkan 

berdasarkan hasil penelitian ini adalah : (1) Bagi 

guru, berdasarkan hasil penelitian ini strategi 

flipped classroommampu meningkatkan 

kemampuan menulis teks biografi tokoh, 

sehingga strategi ini dapat dijadikan salah satu 

alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan 

oleh guru. (2) Sebelum pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan strategi ini, guru 

harus dapat mempersiapkan komponen 

pendukung, seperti rencana pembelajaran yang 

lebih sistematis agar lancar serta jelas apa yang 

akan dilakukan, kemudian materi serta LKPD 

harus sudah disediakan sebelum pembelajaran 

dimulai. (3) Strategi flipped classroom akan 

membutuhkan waktu ekstra dalam persiapan, 

sehingga sebelum memulai pembelajaran guru 

sebaiknya telah mempersiapkan dengan sangat 

matang. Karena strategi ini digunakan oleh guru 

sepanjang pembelajaran. (4) Bagi pembaca, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

dan perbandingan jika pembaca ingin melakukan 

penelitian yang sejalan dengan sehingga dapat 

memperkuat hasil penelitian ini. (5) Bagi 

peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi penguat pemahaman terkait penggunaan 

teknik pembelajaran, terutama pada 

pembelajaran menulis teks biografi. 
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