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ABSTRAK 

 

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN STUDENT CREATE CASE 

STUDIES UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK 

SISWA KELAS V MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SDN 3 

JAGARAGA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

Oleh: 

Hasti Aprilisma, Ida Bagus Kade Gunayasa, Husniati 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Mataram 

Email : Hastiaprilisma@gmail.com 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya keterampilan menyimak siswa  

yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa kelas V di SDN 3 Jagaraga 

tahun pelajaran 2015/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

keterampilan menyimak siswa kelas V di SDN 3 Jagaraga tahun pelajaran 

2015/2016 dengan menerapkan strategi student create case studies. Jenis 

penelitian  yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dalam dua siklus yang 

terdiri dari beberapa tahapan yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

observasi, tahap evaluasi dan, tahap refleksi. Data aktivitas guru dan siswa 

diperoleh dari lembar observasi sedangkan data evaluasi belajar siswa diperoleh 

dari tes berupa essay yang berjumlah lima nomor. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh data peningkatan keterampilan menyimak yakni untuk aktivitas 

mengajar guru siklus I memperoleh skor 52 dengan kategori baik dan pada siklus 

II meningkat menjadi 74 dengan kategori sangat baik. Demikian juga untuk 

aktivitas siswa pada siklus I, skor yang diperoleh yakni 46 dengan kategori cukup 

aktif dan meningkat menjadi 74 dengan kategori sangat aktif. Untuk rata-rata 

kelas pada siklus I diperoleh 72,2 dengan ketuntasan klasikal 76,1%, sementara 

pada siklus II rata-rata kelas yang diperoleh 86,1  dengan ketuntasan klasikal 

90,9%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi student create case studies 

dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas V di SDN 3 Jagaraga 

tahun pelajaran 2015/2016. 

 

Kata kunci: strategi student create case studies, keterampilan menyimak. 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION LEARNING STRATEGY STUDENT CREATE CASE 

STUDIES TO IMPROVE LISTENING SKILLS GRADE V SUBJECT IN 

INDONESIAN LESSON SDN 3 JAGARAGA YEAR 2015/2016 

 

By: 

Hasti Aprilisma, Ida Bagus Kade Gunayasa, Husniati 

Primary School of Teacher Education (PGSD) 

Department of Education, FKIP Mataram University 

 

Email : Hastiaprilisma@gmail.com 
 

This research was motivated by lack of listening skills of students which adversely affects 

the learning outcomes of fifth grade students at SDN 3 Jagaraga the school year 

2015/2016. The purpose of this research is to improve the listening skills of fifth grade 

students at SDN 3 Jagaraga 2015/2016 school year by implementing strategies student 

create case studies. This type of research is classroom action research in two cycles 

consisting of several stages ie, planning, implementation, observation phase, the 

evaluation phase and stage of reflection. Teacher and student activity data obtained from 

the observation sheet while the data obtained from the evaluation of student learning in 

the form of an essay test of five numbers. Based on the results of the research data 

showed that listening skill enhancement for teachers teaching activity cycle I obtained a 

score of 52 in both categories and the second cycle increased to 74 with very good 

category. Likewise for the activity of students in the first cycle, the score obtained the 46 

categories is quite active, and increased to 74 with a very active category. For the average 

grade on the first cycle was obtained 72.2 with classical completeness 76.1%, while the 

second cycle of the average grade obtained 86.1 to 90.9% classical completeness. The 

conclusion of this study is the student create case studies strategy can improve listening 

skills fifth grade students at SDN 3 Jagaraga the school year 2015/2016. 

 

Keywords: a strategy student create case studies, listening skills. 
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A. PENDAHULUAN 

Keterampilan berbahasa meliputi empat aspek, yaitu (1) keterampilan 

menyimak, (2) keterampilan berbicara, (3) keterampilan membaca, dan (4) 

keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut masing-masing berbeda 

dalam proses, namun merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal ini karena 

keempat aspek tersebut tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya.  

Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengar, 

mengidentifikasi, menginterpretasi bunyi bahasa kemudian menilai hasil 

interpretasi makna dan menanggapi pesan yang tersirat di dalam wahana 

bahasa tersebut. Dalam bahasa yang mudah lagi sederhana menyimak berarti 

kemampuan memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. (Djago 

Tarigan, 2004: 2.7). 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2015, guru kelas 

V SDN 3 Jagaraga mengatakan bahwa  masalah yang dihadapi berkaitan 

dengan keterampilan menyimak adalah kurangnya perhatian siswa dalam 

menyimak materi yang disampikan guru sehingga berdampak pada hasil 

belajar siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 

70. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia yaitu 65. Dari 22 siswa hanya terdapat 9 (41%) orang siswa yang 

tuntas dan 13 (59%) orang siswa yang tidak tuntas.  

Hal tersebut disebabkan karena guru  masih menggunakan metode yang 

monoton sehingga pembelajaran kurang menarik, suasana kelas yang ramai 

membuat siswa lebih tertarik untuk bercanda dengan teman-temannya sehingga 

suasana menjadi gaduh dan siswa menjadi sulit berkonsentrasi menyimak 

materi yang disampaikan oleh guru.  

Untuk itu, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar yang 

efektif. Pengajaran harus diciptakan atas dasar pemahaman siapa dan 

bagaimana anak tumbuh dan berkembang. Sehingga pengajaran itu benar-benar 

menjadi menarik dan bermakna bagi anak. Salah satu strategi pembelajaran 

yang menarik dan bermakna adalah strategi pembelajaran aktif.  

Salah satu strategi pembelajaran aktif yang dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah diatas adalah strategi student create case studies. Strategi 

student create case studies merupakan  salah satu dari sekian metode yang 

dianggap sangat baik. Satu tipe diskusi kasus yang memfokuskan isu 

menyangkut suatu situasi nyata atau contoh yang mengaharuskan siswa untuk 

mengambil tindakan, menyimpulkan manfaat yang dapat dipelajari dan cara-

cara mengendalikan atau menghindari situasi serupa pada waktu yang akan 

datang. 

Berdasarkan uraian diatas, saya merasa tertarik melakukan  penelitian 

dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Student Create Case Studies 

untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Siswa Kelas V Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia di SDN 3 Jagaraga Tahun Pelajaran 2015/2016.” 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penerapan Strategi Pembelajaran Student 

Create Case Studies untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Siswa 
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Kelas V Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SDN 3 Jagaraga Tahun Pelajaran 

2015/2016 ?.” 

 

Mengacu pada latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditentukan 

alternatif pemecahan masalahnya adalah dengan menerapkan strategi student 

create casestudies. 

 

Tujuan penelitian ini adalah  untuk meningkatkan  keterampilan menyimak 

siswa kelas V mata pelajaran bahasa Indonesia di SDN 3 Jagaraga tahun 

pelajaran 2015/2016.  

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, bagi siswa, serta 

bagi sekolah. 

 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 Keterampilan Menyimak 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta 

interpretasi  untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara 

melalui ujaran atau bahasa lisan. 

 

 Strategi Pembelajaran Student Create Case Studies 

strategi merupakan pola umum yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dikatakan pola umum sebab strategi pada hakikatnya belum 

mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis; suatu strategi masih berupa 

rencana atau gambaran menyeluruh. 

Studi Kasus merupakan salah satu diantara sekian banyak metode 

pembelajaran yang dianggap sangat baik. Dalam studi kasus diskusi 

difokuskan agar siswa megambil tindakan, menyimpulkan manfaat yang 

dapat dipelajari dan cara-cara  mengendalikan  atau menghindari situasi 

serupa di waktu yang akan datang.  

langkah –langkah pelaksanaan  student create case studies adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagi kelas menjadi pasangan-pasangan atau trio. Ajaklah mereka 

mengembangkan sebuah studi kasus dan sisa kelas dapat menganalisis 

dan mendiskusikan. 

2) Jelaskan bahwa tujuan studi kasus adalah mempelajari topik dengan 

menguji situasi nyata atau contoh yang merefleksikan topik. 

3) Berikan waktu yang cukup bagi setiap pasangan atau trio untuk 

mengembangkan kasus atau isu untuk didiskusikan atau suatu problem 

untuk dipecahkan, yaitu suatu masalah yang relevan dengan materi 

pembelajaran. 

4) Kemudian setiap pasangan membuat rangkuman studi kasus, secara 

khusus detail kejadian yang mengarah kepada pemecahan masalah. 
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5) Ketika studi kasus selesai, mintalah kelompok-kelompok untuk 

mempresentasikan  kepada kelas. Persilahkan seorang anggota 

kelompok memimpin diskusi kasus.  

 

Variasi  

1) Mintalah beberapa sukarelawan mempersiapkan studi kasus di depan 

kelas lain.  

2) Buatlah kelompok-kelompok dengan angka genap. Gabungkan 

kelompok-kelompok tersebut dan mintalah untuk saling menukar studi 

kasus.  

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Kusuma Dewi dengan judul 

“Penerapan Flip Chart dalam Pembelajaran Aktif Student Created 

Case Studies untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Biologi Kelas XI IPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta tahun 

ajaran 2009/2010.  

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Hilal Hidayat  dengan judul 

“Penerapan Pendekatan SAVI (Siomatis, Auditori, Visual, Intelektual) 

untuk Meningkatkan Keterampilan menyimak Cerita pada Siswa 

Kelas III SDN 1 Telagawaru Tahun Pelajaran 2014/2015” 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahmawati  dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita melalui Strategi 

Dictogloss  dengan Bantuan Audio Siswa Kelas III SDN 29 

Cakranegara Tahun Pelajaran 2014/2015.  

 

 Kerangka Berpikir 

Menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Menyimak 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk memahami suatu hal dalam proses 

komunikasi. Ada dua jenis menyimak yaitu, menyimak ekstensif dan 

menyimak intensif. Dari beberapa jenis menyimak intensif, jenis 

menyimak yang cocok dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah 

jenis menyimak konsentratif. Salah satu strategi yang sesuai untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak khususnya menyimak konsentratif 

adalah strategi student create case studies.  

Strategi student create case studies adalah salah satu strategi yang 

menuntut siswa untuk mengambil tindakan, menyimpulkan manfaat yang 

dapat dipelajari dan cara-cara mengendalikan atau menghindari situasi 

serupa pada waktu yang akan datang. Dalam strategi ini guru berperan 

sebagai pemberi stimulasi; pembimbing kegiatan siswa, dan menentukan 

arah yang harus dilakukan oleh siswa. Melalui strategi ini siswa dilatih 

untuk menjadi penyimak ideal sehingga diharapkan akan berdampak pada 

peningkatan keterampilan menyimak siswa kelas V SDN 3 Jagaraga tahun 

pelajaran 2015/2016. 
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 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakannya adalah jika strategi pembelajaran student create case 

studies diterapkan secara optimal maka keterampilan menyimak siswa 

kelas V SDN 3 Jagaraga tahun pelajaran 2015/2016 dapat meningkat . 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SDN 3 Jagaraga, 

kecamatan Kuripan, kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 

2015/2016.  Subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa 

kelas V yang berjumlah 22 orang. Sedangkan observernya adalah guru kelas V 

SDN 3 Jagaraga yakni Nyoman Sastri, S.Pd. Faktor yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah faktor guru yakni keterampilan guru dalam menggunakan 

strategi student create case studies dan faktor siswa yaitu, keterampilan 

menyimak  siswa.  

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam penelitian ini dilakukan dalam 

dua siklus. Pada tiap siklus dilaksanakan upaya perbaikan-perbaikan dalam 

mencapai setiap tujuan yang diaharapkan melalui tahap refleksi. Masing-

masing siklus terdiri dari renacana tindakan, pelaksanaan, observasi, refleksi.  

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah adalah dengan obbservasi menggunakan lembar pengamatan dan 

menilai menggunakan tes tulis berupa essay.  

 

 Teknik Analisis Data 

    Teknik Analisis Data Hasil Belajar  

a. Ketuntasan Individu 

 Setiap siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai ≥70 

sebagai nilai ketuntasan minimal. Analisis untuk mengetahui hasil 

evaluasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

Nilai = 
                      

              
       

b. Rata-rata Kelas 

 Menghitung rata-rata kelas pada masing-masing siklus digunakan 

rumus : 

 M= 
   

 
  

 Keterangan: 

  M = Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

  ∑X = Nilai yang diperoleh seluruh siswa 

  N = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

 c.  Ketuntasan Klasikal  

 P=  
                            

        
       

Keterangan: 
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P: ketuntasan klasikal 

 Teknik Analisis Data Observasi  

 a. Aktivitas Siswa 

1) Untuk mengetahui skor aktivitas siswa, maka data dianalisis dengan 

cara sebagai berikut:  

1. Skor 4 diberikan jika X ≥ 75 %  

2. Skor 3 diberikan jika 50% ˂ X ≤ 75% 

3. Skor 2 diberikan jika 25% ˂ X ≤ 50% 

4. Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% 

Keterangan : X= banyaknya siswa yang nampak aktif melakukan 

aktivitas sesuai deskriptor.  

2) Menentukan Skor Maksimal Ideal 

Jumlah indikator     = 5 

Jumlah deskriptor setiap indikator   = 4 

Skor maksimal untuk setiap indikator   = 16 

Skor minimal untuk setiap indikator  = 4 

Skor maksimal ideal     = 80 

3) Menentukan  Mi (Mean Ideal) dan SDi (Simpangan Deviasi ideal) 

dengan rumus sebagai berikut:  

   
 

 
        

   
 

 
          

    
 

 
       

    
 

 
            

(Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100) 

1) Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 

 Untuk menentukan kriteria aktivitas  siswa  dapat menggunakan skor 

standar seperti pada tabel dibawah ini.  

Tabel 3.2 Pedoman Kriteria Skor Aktivitas Siswa  

Pedoman Konversi Nilai Kategori  

Mi + 1,5 SDi ≤ M ≤ SMi 60 ≤ M ≤ 80 Sangat Aktif  

Mi + 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 1,5 SDi 47 ≤ M ˂ 59 Aktif  

Mi – 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 0,5 SDi 33 ≤ M ˂ 46 Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ M ˂Mi – 0,5 SDi 20 ≤ M ˂ 32 Kurang Aktif 

0 ≤ M ˂ Mi – 1,5 SDi 0 ≤ M ˂ 19 Tidak Aktif  

(Nurkancana dan Sunartana, 1990: 103) 

b. Aktivitas Guru 

Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing deskriptor yaitu: 

1. Skor 4 diberikan jika deskriptor dilaksanakan dengan sangat baik 

2. Skor 3 diberikan jika deskriptor dilaksanakan dengan baik 

3. Skor 2 diberikan jika deskriptor dilaksanakan dengan cukup  

4. Skor 1 diberikan jika deskriptor dilaksanakan dengan kurang  

 Pedoman kriteria aktivitas guru hampir sama dengan penilaian 

aktivitas siswa, hanya berbeda pada kategorinya, yakni sebagai berikut :  
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Tabel 3.3 Pedoman Kriteria Skor Aktivitas Guru  

Pedoman Konversi Nilai Kategori  

Mi + 1,5 SDi ≤ M ≤ SMi 60 ≤ M ≤ 80 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 1,5 SDi 47 ≤ M ˂ 59 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 0,5 SDi 33 ≤ M ˂ 46 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDi ≤ M ˂Mi – 0,5 SDi 20 ≤ M ˂ 32 Kurang Baik 

0 ≤ M ˂ Mi – 1,5 SDi 0 ≤ M ˂ 19 Tidak Baik  

 

     Indikator ketercapaian dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Aktivitas  belajar dikategorikan meningkat apabila  kriteria aktivitas siswa 

berkategori aktif dan kriteria aktivitas guru berkategori baik. 

2. Nilai yang diperoleh siswa dalam evaluasi minimal ≥ KKM 70 dengan 

ketuntasan klasikal  85% dari keseluruhan siswa.  

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan  dalam dua siklus masin-

masing siklus terdiri dari dua pertemuan.   

No

. 

Siklus Perte

muan 

Hari/Tanggal  Materi Waktu  

1.  I 1 Selasa,5 

April 2016 
 Menanggapi persoalan 

atau peristiwa 

2 JP 

2 Kamis, 7 

April 2016 
 Melanjutkan materi 

pertemuan sebelumnya 

 Evaluasi siklus I 

2 JP 

 

2.  II 1 Selasa, 

12April 2016 
 Menanggapi Cerita 2 JP 

2 Kamis, 14 

April 2016 
 Melanjutkan materi 

pertemuan sebelumnya 

 Evaluasi siklus II 

2 JP 

 

Data Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa 5 April 2016 dan hari Kamis 7 

April 2016. Kegiatan ini mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang telah disusun. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru 

dan guru kelas 5 SDN 3 Jagaraga bertindak sebagai observer.   

 

Kegiatan dalam siklus I terdiri dari : 

1. Perencanaan yakni dengan menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam 

pelaksaan penelitian,  

2. Pelaksanaan dengan mengacu pada RPP yang telah disusun,  

3. Observasi dan evaluasi, 

Tahap observasi dilakukan selama penelitian berlangsung dengan 

perolehan sebagai berikut: 
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Data aktivitas guru 

No.  Indikator  Skor 

1.  Kegiatan Awal 10 

2.  Guru menjelaskan materi 9 

3.  Guru mempersiapkan diskusi 12 

4.  Mempersilahkan siswa melakukan presentasi 10 

5.  Melakukan kegiatan akhir 11 

Total 52 

Skor Maksimal  80 

Kategori Baik 

 

Data aktivitas siswa 

No.  Indikator  Skor 

1.  Mendengarkan penjelasan guru 11 

2.  Siswa mendiskusikan topik yang dibagikan 10 

3.  Mempresentasikan Hasil Diskusi 10 

4. Meyimak Presentasi Kelompok 5 

5. Kegiatan akhir 10 

Total 46 

Skor Maksimal  80 

Kategori Cukup Aktif 

 

Hasil evaluasi  

No.  Aspek yang diperhatikan Keterangan 

1.  Jumlah siswa yang ikut tes 21 

2.  Nilai terendah 35 

3.  Nilai tertinggi 94 

4.  Jumlah nilai 1517 

5. Rata-rata kelas 72,2 

6.  Jumlah siswa yang tuntas 15 

7.  Jumlah siswa yang tidak tuntas 6 

8. Persentase ketuntasan 76,1 % 

 

4. Refleksi 

 Penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan, sehingga dilakukan 

perbaikan di silus II. 

 

Data Siklus II 

Kegiatan pada siklus II merupakan kegiatan perbaikan pada siklus I, 

perbaikan dilakukan berdasarkan kekurangan-kekurangan yang nampak 

pada kegiatan siklus I. Kegiatan pada siklus II ini hampir sama dengan 

kegaiatan pada siklus I yakni dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 12 April 2016 dan 
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pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 14 April 2016. Materi pada 

kegiatan siklus II adalah menanggapi cerita.  

Kegiatan dalam siklus I terdiri dari perencanaan yakni dengan 

menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam pelaksaan penelitian, pelaksanaan 

dengan mengacu pada RPP yang telah disusun, observasi dan evaluasi, dan 

refleksi. 

Kegiatan dalam siklus I terdiri dari : 

1. Perencanaan yakni dengan menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam 

pelaksaan penelitian,  

2. Pelaksanaan dengan mengacu pada RPP yang telah disusun,  

3. Observasi dan evaluasi, 

Tahap observasi dilakukan selama penelitian berlangsung dengan 

perolehan sebagai berikut: 

Data aktivitas guru 

No.  Indikator  Skor 

6.  Kegiatan Awal 15 

7.  Guru menjelaskan materi 16 

8.  Guru mempersiapkan diskusi 14 

9.  Mempersilahkan siswa melakukan presentasi 15 

10.  Melakukan kegiatan akhir 14 

Total 74 

Skor Maksimal  80 

Kategori Sangat Baik 

 

Data aktivitas siswa 

No.  Indikator  Skor 

1.  Mendengarkan penjelasan guru 15 

2.  Siswa mendiskusikan topik yang dibagikan 16 

3.  Mempresentasikan Hasil Diskusi 14 

4. Meyimak Presentasi Kelompok 14 

5. Kegiatan akhir 15 

Total 74 

Skor Maksimal  80 

Kategori Sangat Aktif 

 

Hasil Evaluasi 
No.  Aspek yang diperhatikan Keterangan 

1.  Jumlah siswa yang ikut tes 22 

2.  Nilai terendah 65 

3.  Nilai tertinggi 100 

4.  Jumlah nilai 1775 

5. Rata-rata kelas 80,6 

6.  Jumlah siswa yang tuntas 20 

7.  Jumlah siswa yang tidak tuntas 2 

8. Persentase ketuntasan 90,9 % 
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4. Refleksi 

 Penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan, sehingga dilakukan 

perbaikan di silus II. 

 

Pembahasan  

 

Tabel. 4.5 Perbandingan data hasil observasi dan evaluasi 

keterampilan menyimak menggunakan strategi student create case 

studies siklus I dan II 

No. Aspek  Siklus I Siklus II 

1. Aktivitas Guru  52 74 

2. Aktivitas Siswa  46 74 

3. Rata-rata Evaluasi Keterampilan Menyimak  72,2 80,6 

4. Ketuntasan Klasikal  76,1% 90,9% 

 

Hasil pembelajaran siklus I aktivitas guru berdasarkan tabel diperoleh nilai 

sebesar 52 dengan kategori baik. Sedang nilai aktivitas siswa yaitu 46 dengan 

ketegori cukup aktif. Selain itu ketuntasan klasikal yang diperoleh adalah 76% 

dengan rata-rata rata-rata kelas 72,2. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 

ketercapaian  yang direncanakan belum tercapai. 

 

Hasil penelitian pada siklus II aktivitas guru berdasarkan data pada tabel  

diperoleh nilai 74 dengan kategori sangat baik. Sedang nilai aktivitas siswa 

berdasarkan data pada tabel adalah 74 dengan kategori sangat aktif.  Selain itu 

persentase ketuntasan klasikal diperoleh 90,9 % dengan nilai rata-rata evaluasi 

keterampilan menyimak 80,6. Peningkatan pada siklus II ini  terjadi karena 

perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I. 

 

E. PENUTUP  

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, maka 

disimpulkan bahwa penerapan strategi student create case studies dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas V di SDN 3 Jagaraga tahun 

pelajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan menyimak siswa   

yang mengalami peningkatatan pada setiap siklusnya. Dimana pada siklus I 

ketuntasan klasikal yang diperoleh adalah 76,1 dengan nilai rata-rata 72,2 

dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 15 orang dan yang tidak tuntas 

sebanyak 6 orang. Sedang pada siklus II ketuntasan klasikal yaitu 90,9% 

dengan nilai rata-rata 80,6, dimana terdapat 20 orang siswa yang tuntas dan 2 

orang siswa yang tidak tuntas.   

 

Saran   

 Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan  sehubungan dengan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi siswa, diharapkan agar lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga materi akan lebih mudah dipahami dan pembelajaran akan menjadi 

lebih menarik. 

2. Bagi guru, diharapkan  dapat menerapkan strategi student create case 

studies  pada pembelajaran bahasa Indonesia. Guru harus lebih memotivasi 

siswa untuk aktif, berani bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. 

3.  Bagi sekolah, diharapkan agar memotivasi guru untuk menggunakan 

strategi pembelajaran aktif guna meningkatkan kualitas pembelajaran  dan 

hasil belajar siswa.   

4. Bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan 

strategi student create case studies ini diharapkan memperhatikan 

kekurangan-kekurangan pada penelitian ini sehingga diharapkan hasil 

penelitian akan lebih baik. 
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