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ABSTRAK 
Dalam pembelajaran matematika perlu menggunakan model pembelajaran yang kreatif. Model pembelajaran Flipped Classroom 
sangat direkomendasikan. Perpaduan online dan offline dapat memaksimalkan kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan 
pembelajaran tersampaikan. Waktu di rumah untuk memahami materi pembelajaran, waktu kelas digunakan untuk menyelesaikan 
diskusi kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Flipped Classroom terhadap 
pembelajaran matematika dengan menggunakan desain Meta-Analysis. Meta-Analisis adalah metode statistik yang menggunakan 
hasil penelitian dari dua atau lebih penelitian dengan menggabungkan, menganalisis dan mensintesis menggunakan ukuran efek 
studi untuk mendapatkan kesimpulan umum. Dari artikel yang didapat melalui Google Scholer, sinta.kemdikbud.go.id, Garuda 
Portal dan Eric dengan ditemukannya sinta 1 sampai sinta 5 didapatkan 13 artikel, hasil kriteria inklusi didapatkan 13 artikel, yang 
terpilih hanya 5 artikel. Artikel-artikel yang terpilih kemudian dianalisis. Hasil akhir diperoleh setelah dilakukan pengelompokan 
sesuai dengan karakteristik penelitian. Model pembelajaran Flipped Classroom dipengaruhi oleh semua karakteristik studi, baik 
itu Tahun Penelitian, Jenjang Pendidikan, atau Studi Dasar. Dapat disimpulkan model pembelajaran Flipped Classroom efektif 
digunakan dalam pembelajaran matematika. 
 

Kata Kunci:  Flipped Classroom, Meta Analisis, Pembelajaran matematika 

 
 
PENDAHULUAN 

Guru sebagai sumber serta pusat informasi dalam kegiatan belajar, sedemikian sehingga dalam 
penyampaian pembelajarannya harus dikemas menjadi menarik (Noor, 2014) . Guru juga harus mampu 
memanfaatkan perkembangan teknologi serta menggunakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa 
aktif (Rahmawati & Juandi, 2022). Model pembelajaran Flipped Classroom sangat sesuai untuk diterapkan. 
Dengan memanfaatkan waktu pembelajaran dirumah tidak hanya di sekolah. Model pembelajaran flipped 
classroom merupakan proses belajar yang seharusnya disekolah dilakukan di rumah, seperti memahami 
materi pembelajaran. Serta biasanya tugas atau projek yang biasanya di jadikan Pekerjaan Rumah kini di 
lakukan di sekolah. Roehl et al (2013) dan Trucker (2012) melakukan penelitian dan memaknai Flipped 
Classroom merupakan pembelajaran dengan waktu dikelas dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas 
diskusi. berbentuk permasalahan, memanfaatkan konsep yang sudah dipahami siswa serta dilakukan 
dengan kerja sama kelompok. Dalam memahami materi siswa bisa bekerja sama dengan guru secara pribadi 
menggunakan fasilitas dan arahan yang sudah disediakan oleh guru (Mirlanda et al., 2019) Kelebihan 
menggunakan Model Pembelajaran Flipped Classroom yaitu (1)mengajarkan siswa mandiri belajar dirumah 
sebelum kegiatan pembelajaran dikelas; (2) siswa bisa memahami materi pelajaran sesuai kondisi  dan 
suasana yang menurutnya nyaman tidak terjadwal seperti disekolah; (3) siswa diperhatikan penuh oleh guru; 
(4) siswa bisa mengeksplorasi berbagai konten/media  untuk belajar (5) memudahkan guru dalam 
menyampaikan materi tiidak perlu diulang misalnya dalam bentuk video (6) guru hanya menjelaskan materi 
yang dianggap sulit bagi siswa (7) memberikan motivasi bagi guru karena menyiapkan bahan ajar berupa 
konten video maupun aplikasi lainnya sehingga pembelajaran terencana(8) membuat guru lebih kreatif dalam 
menyajikan materi (9) interaksi guru dan siswa menjadi aktif karena tidak hanya berkomunikasi di kelas tetapi 
dirumah saat penyampain materi via online. Dalam mengaplikasikan model pembelajaran Flipped Classroom 
juga memiliki kelemahan diantaranya yaitu: (1) masih ada siswa, guru atau sekolah yang tidak memiliki 
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perangkat teknologi; (2) bagi siswa yang tidak sesuai dengan cara belajar melalui video menjadi sulit 
dipahami; (3) guru harus memotivasi siswa untuk belajar mandiri dirumah; (4) bagi guru membutuhkan waktu 
lebih lama untuk membuat materi berbentuk video (Heni Wulandari, 2017).  

Tahapan melaksanakan model pembelajaran Flipped Classroom terbagi dua yaitu persiapan dan 
pelaksanaan. Tahap persiapan yaitu: (1) Menyiapkan materi pembelajaran, menyesuaikan indikator serta 
mempersiapkan media yang akan digunakan; (2) Menyesuaikan bahan belajar dan membuat panduan 
pembelajaran; (3) Guru memberikan materi untuk di pelajari dirumah; (4) Peserta didik belajar mandiri diluar 
jam pelajaran. Tahap pelaksanaan yaitu: (1) siswa diarahkan mempelajari materi yang dikirim via online; (2) 
Jika siswa ada yang tidak dimengerti dipersilahkan bertanya melalui chat atau kolom komentar yang sudah 
disediakan; (3) saat dikelas siswa mendiskusikan dengan temannya permasalahan atau projek yang sudah 
diberikan guru; (4) Mempresentasikan serta menanggapi hasil diskusi; (5) siswa melakukan evaluasi 
pembelajaran bisa berupa Latihan soal; (6)Guru mengawasi jalannya diskusi; (7) Guru memberikan masukan 
atau meluruskan saat siswa melakukan presentasi dan apabila ada yang belum dipahami; (8) Guru 
memberikan evaluasi pembelajaran (Pembelajaran & Classroom, 2016) 

Matematika dijadikan mata pelajaran yang wajib di pelajari, mulai dari sekolah dasar sampai 
perguruan tinggi. Bahkan disetiap sisi kehidupan selalu menggunakan matematika. Seperti aktivitas jual beli, 
sampai pengkodean pada komputer menggunakan matematika. Tujuan dipelajari matematika untuk 
mengarahkan siswa bisa mengikuti perkembangan jaman (MZ, 2013). Matematika sangat penting serta 
dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu: (1) 
matematika dapat dipakai diberbagai sisi kehidupan manusia; (2) semua mata pelajaran memerlukan 
keterampilan matematika yang bersesuaian dengan masing-masing pelajarannya; (3) matematika juga 
sebagai sarana berkomunikasi yang singkat dan jelas; (4) matematika bisa dimanfaatkan untuk penyajian 
informasi; (5)mampu berpikir teliti dan logis; (6) Ketika menyelesaikan permasalahan yang menantang dapat 
memberikan rasa kepuasan tersendiri (Yufri Anggraini, 2021).  

Setiap proses pembelajaran capaiannya adalah tersampaikannya semua tujuan pembelajaran 
dengan tuntas dan sejalan dengan tujuan pembelajarannya. Khususnya dalam pelajaran matematika yang 
wajib dipelajari. Tujuan dalam mempelajari matematika yaitu komunikasi matematika, belajar untuk bernalar, 
memecahkan masalah, mengasosiasikan ide, mampu mengembangkan sikap positif dalam 
matematika Penggunaan model pembelajaran diperlukan karena Sebagian siswa menganggap matematika 
itu sulit dan abstrak (Marfu, 2022). Permendikbud No.104 tahun 2014 pembelajaran merupakan interaksi 
antara Guru dan siswa dengan adanya sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Serta menurut 
permendiknas menyatakan kemampuan dalam pelajaran matematika untuk jenjang Sekolah Menengah 
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah yaitu:  kemampuan pemahaman konsep, pemecahan 
masalah, penalaran, komunikasi, serta kegunaan matematika. Kemampuan itu disebut Kemampuan 
Matematis yang dirumuskan oleh NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) yaitu kemampuan 
pemecahan masalah, penalaran, berkomunikasi, membuat koneksi dan penyajian (Supriyadi et al., 2017). 

Dari pemaparan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik studi pengaruh model 
pembelajaran Flipped Classroom terhadap pembelajaran matematika, maka dipilih studi Meta-Analisis. 
matematika merupakan satu kesatuan yaitu kemampuan matematis, maka peneliti tidak membatasi studi 
primer dalam penelitian Meta-Analisis ini. Studi primer ini sesuai dengan kemampuan matematis yang 
disebutkan diatas sesuai yang dirumuskan oleh NCTM. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan desain Meta-Analisis. Meta-analisis merupakan metode statistik yang 
menggunakan hasil penelitian dua atau lebih studi dengan cara menggabungkan, menganalisis dan 
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mensintesis dengan menggunakan ukuran efek studi sehingga diperoleh kesimpulan umum (Putri et al., 
2022). Tahapan yang harus dilakukan dalam Meta-Analisis yaitu (1) menentukan kriteria inklusi studi yang 
akan dianalisis (2) mengumpulkan data empiris lalu pengkodean variabel (3) analisis statistic (Paloloang et 
al., 2020). Penelitian ini mengumpulkan jurnal Nasional maupun Internasional tentang model pembelajaran 
Flipped Classroom dalam pembelajaran matematika yang di teliti di Indonesia. Menentukan tema yang akan 
di analisis, lalu mencari jurnal dengan kata kunci “Flipped Classroom Pembelajaran Matematika” yang 
bersinta 1 sampai sinta 5 menggunakan Google Scholer, sinta.kemdikbud.go.id, Portal Garuda dan Eric. 
Untuk membatasi jurnal supaya sesuai dengan yang akan dianalisis pencarian menggunakan kata kunci 
“Pendidikan Matematika, Matematics Education, Pembelajaran Matematika, Pengajaran Matematika dan 
Didaktik Matematika”. Menentukan kriteria inklusi mulai dari Model Pembelajaran pada kelas eksperimen 
menggunakan Model pembelajaran  Flipped Classroom. Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat. 
Tahun publikasi studi mulai tahun 2012 sampai tahun 2022. Hasil studi primer yang di dapat Kemampuan 
Penalaran Matematis, Pemahaman Konsep, Multimedia Flip Book dan Literasi Matematis. Jenis penelitian 
Kuasi Eksperimen dengan desain penelitian randomized control group pretest-posttest design, randomized 
control group posttest only design, nonequivalent qroup pretest-posttest design, dan nonequivalent qroup 
design posttest only. Data statistik meliputi ukuran sampel, rata-rata, dan standar deviasi. Hasil dari kriteria 
inklusi didapat 13 artikel, hanya 5 artikel terseleksi. 

Setelah melakukan kriteria inklusi lalu dilakukan pengkodean. Tahun penelitian 2018-2019 dan 
2020-2021. Jenjang pendidikan  SMP dan SMA/SMK/MA. Studi primer Kemampuan Penalaran Matematis, 
Pemahaman Konsep, Multimedia Flip Book dan Literasi Matematis.  

Analisis statistic dengan menentukan ukuran efek. Klasifikasi ukuran efek yang dipakai adalah 
menurut Cohen: 

Table 1 Interpretasi Efek Size Cohen 

ES INTERPRETASI 

0 ≤ ES ≤ 0,20 Efek lemah 

0,20 < ES ≤ 0,50 Efek sederhana 

0,50 < ES ≤ 1,00 Efek sedang 

ES > 1,00 Efek kuat 

 
            Menurut Hedges dalam (Putri et al., 2022) setelah menghitung ukuran efek lalu melakukan uji 

homogenitas menggunakan p-value dan Q-statistic. Jika p-value  distribusi ukuran efek 

studi primer bersifat heterogen menggunakan efek acak. Jika p-value  distribusi ukuran 
efek studi primer bersifat homogen menggunakan efek tetap. Selanjutnya perlu digunakan Fail-Safe N 
(FSN) Rosenthal untuk membantu menentukan apakah terdapat kemungkinan bias publikasi atau tidak 
(Paloloang et al., 2020). Jika tidak terdapat bias publikasi, maka penulis dapat melanjutkan proses analisis. 
Dengan menggunakan model analisis yang telah ditentukan sebelumnya, penulis dapat melakukan uji 
hipotesis nol. Jika p-value < 0,05, maka hipotesis nol diterima yaitu penerapan model pembelajaran Flipped 
Classroom memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran matematika dibandingkan Model 
Pembelajaran Konvensional.  Jika analisis yang digunakan adalah model efek random berarti terdapat 
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perbedaan pada karakteristik studi, maka dapat melakukan analisis terhadap karakteristik studi tersebut 
dan kemudian menginterpretasikan hasil analisisnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian Meta-Analisis ini adalah untuk mengetahui ukuran efek gabungan penerapan 
Model Pembelajaran Flipped Classroom terhadap pembelajaran matematika, sehingga diperoleh hasil 
tentang pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom terhadap pembelajaran matematika. Daftar studi 
yang digunakan dalam Meta-Analisis disajikan dalam tabel 2. 

Table 2. Studi yang Digunakan dalam Meta-Analisis 

Kode 
Studi 

Judul Studi Nama Jurnal/Prosiding 

Studi 1 Pengaruh Pembelajaran Flipped Classroom 
terhadap Kemampuan Penalaran Matematis 
Ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa 

Jurnal Pendidikan Matematika: Prima 

Studi 2 The Effect of The Use of Multimedia Flip Book With 
the Flipped Classroom Approach in Vocational 
School 

Jurnal of: Education Technologi 

Studi 3 Efektivitas Model Flipped Classroom 
Menggunakan Video Pembelajaran Matematika 
terhadap Pemahaman Konsep  

Jurnal Matematika: DESIMAL 

Studi 4 Pembelajaran Flipped Classroom Berpendekatan 
Matematika Realistik untuk Mendukung Literasi 
Matematis Siswa 

Jurnal Karya Pendidikan  Matematika 
Universitas Muhammadiyah Semarang 

Studi 5 Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemahaman 
Konsep Matematis Siswa Kelas vii SMP Melalui 
Model Flipped Classroom 

MAJU: Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Matematika 

 
Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan bantuan website Meta-mar (Free Online Meta-Analysis 

Service) diperoleh efek studi, standar error dan interval kepercayaan masing-masing studi berdasarkan 

standardized mean difference yaitu Hedges’s 𝑔 yang disajikan pada Tabel 3. 

Table 3. Ukuran Efek, Interpretasi Ukuran Efek, Standar Error dan Interval Kepercayaan Setiap Studi 

Kode 
Studi 

Penulis 
Tahun 

Publikasi 
Ukuran 

Efek 
Interpretasi 
Ukuran Efek 

SE 

Interval 
Kepercayaan 

Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Studi 1 Ela Priastuti 
Mirlanda, dkk 

2020 2,035 Kuat 0,338 1,372 2,698 

Studi 2 Rahmi oktariana, 
dkk 

2021 0,464 Sederhana 0,304 -0,131 1,059 

Studi 3 Arif &Mujib  2018 0,042 Lemah 0,258 0,535 1,548 
Studi 4 Herutomo & 

Masrianingsih 
2021 

 
0,718 Sedang 0,255 0,218 1,218 
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Studi 5 Luthfi Ajeng 
Nurhasanah 

2021 1,560 Kuat 0,294 0,983 2,137 

 
Berdasarkan Tabel 3, ukuran efek bervariasi mulai dari 0,042 sampai 2,035. Dengan menggunakan 

interpretasi ukuran efek menurut klasifikasi Cohen diperoleh informasi 2 studi memiliki ukuran efek kuat yang 
berarti Model Pembelajaran Flipped Classroom berpengaruh kuat terhadap Kemampuan Penalaran 
Matematis dan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis, satu studi memiliki efek sedang yang artinya 
Model Pembelajaran Flipped Classroom berpengaruh sedang terhadap Literasi Matematis siswa, 1 studi 
memiliki efek sederhana yang artinya Model Pembelajaran Flipped Classroom berpengaruh sederhana 
terhadap Multimedia Flipbook. serta 1 studi memiliki efek lemah yang artinya Model Pembelajaran Flipped 
Classroom menggunakan Video Pembelajaran berpengaruh lemah Menggunakan Video Pembelajaran 
Matematika Pemahaman Konsep. Untuk menentukan efek gabungan seluruh studi primer maka menetukan 
model estimasi dengan menguji homogenitas seluruh studi primer terlebih dahulu. Informasi yang dibutuhkan 
akan disajikan pada Tabel berikut 

Table 4. Heterogenitas Distribusi Ukuran Efek 

Heterogenitas 

Chi-square df P-value I-squared Tau-square 
16,77 4 0,00 76,1 % 0,262 

 
Berdasarkan Tabel 4, diperoleh p-value < 0,05, maka distribusi ukuran efek studi primer yang 

digunakan dalam meta-analisis bersifat heterogen. Dengan demikian model estimasi yang akan digunakan 
untuk mengetahui ukuran efek gabungan adalah model efek acak. Langkah selanjutnya mendeteksi bias 

publikasi menggunakan Fail-N Safe. Dengan menggunakan rumus   , nilai FSN yang diperoleh 

138,3 dan k jumlah studi yang teramati yaitu 5 diperoleh 

 . Karena hasil perhitungan    maka kesimpulannya 
studi yang digunakan dalam meta-analisis ini memiliki toleransi yang cukup terhadap bias publikasi (Juandi 
& Tamur, 2021). Selanjutnya, pada Tabel 5 disajikan hasil meta-analisis studi primer dengan menggunakan 
model efek tetap dan model efek acak.  

Table 5. Hasil Meta-Analisis Berdasarkan Model Estimasi 

Model n 
Ukuran Efek dan Interval Kepercayaan 95% Test of null (2- Tail) 

Ukuran Efek SE  Batas Bawah Batas Atas Z-value P-value 

Model Efek Tetap 5 0,84 0,128  0,847 1,347 8,604 0,00 
Model Efek Acak 5 0.95 0,263  0,63 1,662 4,353 0,00 

 
Melalui uji homogenitas studi primer sebelumnya, telah diketahui bahwa distribusi ukuran efek studi 

bersifat heterogen, maka model analisis yang digunakan adalah model efek acak. Berdasarkan Tabel 5 pada 
baris model efek acak, diperoleh nilai p-value pada uji Z sebesar 0,000. Karena p-value < 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom memberikan 
pengaruh yang lebih signifikan terhadap pembelajaran matematika. Selain itu, dalam penelitian ini diperoleh 
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ukuran efek gabungan sebesar 0.95, sehingga berdasarkan klasifikasi Cohen, ukuran efek gabungan 
tersebut tergolong ukuran efek sedang. 

Selanjutnya menganalisis karakteristik studi yang menyebabkan terjadinya heterogenitas. Hasil 
meta-analisis untuk karakteristik studi tahun penelitian, jenjang pendidikan, dan ukuran sampel disajikan 
pada Tabel 6.  

Table 6. Hasil Meta-Analisis Setiap Krakteristik Studi 

Krakteristik 
Studi 

Kategori n 
Hedge’s 

g 

Test of null (2-
Tail) 

Interval 
Kepercayaan 95% 

Z-
value 

P-
value 

Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Tahun 
Penelitian 

2018-2019 1 1,042 4,032 5,5e-
05 

0,535 1,548 

2020-2021 4 1,18 3,378 0.00 0,495 1,864 

Jenjang 
Pendidikan 

SMP 1 1,56 5.33 0.00 0.983 2.137 

SMA/SMK/MA 4 1,04 3,414 0.00 0.445 1.645 

Studi Primer 

Kemampuan Penalaran 
Matematis 

1 2.04 6.016 0.00 1.372 2.698 

Multimedia Flip Book 1 0.01 1.035 0.972 -0.577 0.597 

Pemahaman Konsep 2 1,28 4,957 1e,06 0,775 1, 789 

Literasi Matematis 1 0,72 2.816 0.005 0.218 1,218 

 
Berdasarkan Tabel 6, untuk karakteristik studi tahun penelitian, diperoleh informasi bahwa pada 

tahun penelitian 2020-2021 memiliki ukuran efek kuat sedangkan pada tahun penelitian 2018-2019 memiliki 
efek lemah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian lain dikatakan pada tahun 2020-2021 model 
pembelajaran Flipped Clasroom cukup relevan diterapkan dalam pembelajaran online pada masa Pandemi 
Covid-19 (Syajili & Abadi, 2021). Model pembelajaran Flipped Classroom di pengaruhi tahun penelitian. 
Dalam hal ini tahun pembelajaran 2020-2021 memiliki pengaruh lebih tinggi dibanding tahun 2018-2019. 

karakteristik studi jenjang pendidikan, diperoleh informasi  ukuran efek kuat pada jenjang Pendidikan 
SMP/MTS. Sedangkan pada jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA memiliki efek sedang. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan sebelumnya, Model Pembelajaran Flipped Classroom efektif digunakan terhadap 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis pada jenjang SMP/MTS (Janatin, 2019). Model pembelajaran 
Flipped Classroom di pengaruhi jenjang pendidikan. Dalam hal ini jenjang Pendidikan SMP memiliki 
pengaruh yang sama dengan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. 

Karakteristik studi primer yang memiliki ukuran efek kuat yaitu pada Kemampuan Penalaran 
Matematis dan Pemahaman Konsep . Studi primer Literasi Matematis memiliki efek sedang. Sedangkan 
studi primer Multimedia Flipbook memiliki efek lemah. Dapat disimpulkan pengaruh model pembelajaran 
Flipped Classroom memiliki pengaruh kuat pada Kemampuan Penalaran Matematis, sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa Flipped Classroom memiliki efektifitas yang tinggi pada 
kemampuan penalaran matematis siswa (Dewi & Harahap, 2019). Model pembelajaran Flipped Classroom 
di pengaruhi oleh studi primer. Dalam hal ini Kemampuan Penalaran Matematis memiliki pengaruh yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan Multimedia Flip Book, Pemahaman Konsep dan Literasi Matematis. 
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Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan di atas diperoleh kesimpulan Model Pembelajaran Flipped 
Classroom efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran matematika pada semua 
studi primer baik Kemampuan Penalaran Matematis, Multimedia Flipbook, Pemahaman Konsep dan Literasi 
Matematis. Baik itu di jenjang Pendidikan SMP/MTS maupun di jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK 
 
REKOMENDASI 

Jika ingin melakukan penelitian meta analisis harus diberikan batasan supaya artikel yang dicari 
fokus pada pembahasan. Tentukan dengan matang tema yang akan kita bahas. 
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