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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

menerapkan strategi active learning tipe student create case study pada siswa kelas V 

tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus yang terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Adapun masing-masing siklus terdiri atas 

dua pertemuan. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan dari siklus ke siklus. 

Pada siklus I Ketuntasan Klasikal siswa mencapai 51,17% dengan aktivitas guru berada 

pada kategori sangat baik serta aktivitas siswa berada pada kategori cukup aktif. Pada 

siklus II  Ketuntasan Kalsikal siswa mencapai 86,2% dengan aktivitas guru berada pada 

kategori sangat baik serta aktivitas siswa berada pada kategori sangat aktif, hal ini 

berarti Penelitian Tindakan Kelas (PTK) telah memenuhi indikator yang ingin dicapai. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerapan 

strategi active learning tipe student create case study dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas V SDN 1 Rumak Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

Kata-kata Kunci : Strategi Active Learning Tipe Student Create Case  

Study, Hasil Belajar IPA 
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ABSTRACT 

The purpose of this research are to improve  student achievment of science 

with implementation active learning strategy type student create case study  of 5 grade 

at SDN 1 Rumak academy year 2015/2016. The type of this research is classroom 

action research which was conducted in two cycles with and consist of planing, 

implementation, observation, and reflection. It has been done of two meetings each 

cycles. The result showed that there’s an improvement from each cycles. at the first 

cycle the student clasical completeness is 51,17%  and the category of teacher’s activity 

is really goodand student activity is quite active.At the second cycle the student clasical 

completeness is 86,2% and the category of teacher’s activity is really good and student 

activity is very active, its showed that this classroom action research is have succes. 

Based on whole result of the research, concluded that implementation of active learning 

strategy type student create case study can improve student’s achievment of science of 

V class at SDN 1 Rumak academy year 2015/2016.  

 

Keywords: Active LearningStrategy Type Student Create Case Study, student’s 

achievment of science 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SDN 01 Rumak 

diperoleh informasi bahwa terdapat masalah dalam pembelajaran IPA di kelas. 

Berdasarkan nilai Mid semester yang ditunjukkan oleh guru, dari 29 siswa hanya 

44,8% siswa yang nilainya mencapai KKM yaitu 65. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 01 Rumak. Apabila 

dibandingkan dengan mata pelajaran lain, nilai IPA siswa kelas V adalah salah satu 

mata pelajaran dengan KK rendah. 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa, salah 

satunya adalah kurangnya motivasi dan minat siswa dalam belajar yang ditandai 

dengan siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa cenderung malas belajar dan 

siswa hanya menerima materi yang diberikan guru tanpa pernah mempelajarainya 

terlebih dahulu. Setelah melakukan wawancara dengan guru, hal tersebut diduga 

disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. 

Model studi kasus adalah suatu model yang melatih siswa untuk terbiasa 

melakukan studi kasus untuk mendapatkan konsep, teori dari materi yang dipelajari. 

Pembelajaran dengan modelstudent create case study menuntut siswa untuk dapat 

membuat studi kasus sendiri dari materi yang telah diberikan guru sehingga dapat 

membuat siswa aktif, kreatif, serta melatih siswa untuk menemukan sendiri konsep, 

teori, dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang 

berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penerapan Strategi Active 

Learning Tipe Student Create Case Study Pada Siswa Kelas V SDN 1 Rumak 

Tahun Pelajaran 2015/2016”Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini 

yaitu: Apakah penerapan strategi active learning tipe student create case study  

mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 1 Rumak Tahun 

Pelajaran 2015/2016?” Dan “Bagaimanakah penerapan strategi active learning tipe 

student create case study  untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN 1 Rumak Tahun Pelajaran 2015/2016?” 

Untuk memecahkan masalah yang telah dijabarkan di atas digunakan 

strategi active learning tipe student create case study dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:Pecahlah kelas menjadi pasangan-pasangan atau trio. Ajaklah 

mereka mengembangkan sebuah studi kasus dan sisa kelas dapat menganalisi dan 
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mendiskusikan, nyatakan bahwa tujuan studi kasus adalah mempelajari topik 

dengan menguji situasi nyata atau contoh yang merefleksikan topik, berikan waktu 

yang cukup bagi setiap pasangan atau trio untuk mengembangkan situasi kasus 

kecil atau isu yang didiskusikan atau satu problem untuk dipecahkan, yaitu sesuatu 

yang relevan dengan materi pelajaran kelas, setelah study kasus selesai mintalah 

masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kepada kelas, Biarkan seorang 

anggota kelompok memimpin diskusi kasus. 

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA melalui penerapan strategi active learning tipe student create case study pada 

siswa kelas V SDN 1 Rumak Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TIDAKAN 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar pada penelitian ini adalah perubahan tingkah laku siswa dalam 

ranah kognitif yang disimbolkan dengan nilai berupa angka yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi active 

learning tipe student create case study. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

1) Faktor internal 

a) Faktor jasmaniah 

b) Faktor psikologis 

c) Faktor kesehatan 

2) Faktor eksternal 

a) Faktor keluarga 

b) Faktor sekolah 

2. Pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Dijelaskan dalam Sulistyo (2007), pada hakikatnya, IPA dapat dipandang dari 

segi produk, proses, dan dari segi pengembangan sikap. Artinya, belajar IPA 

memiliki dimensi proses, dimensi hasil, dan dimensi pengembangan sikap 

ilmiah. 
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3. Active Learning (Pembelajaran Aktif) 

Belajar aktif adalah suatu usaha manusia untuk membangun pengetahuan yang 

terdapat dalam peserta didik. Proses pembelajaran yng terjadi dapat 

menimbulkan perubahan dan meningkatkan keterampilan siswa baik dalam 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

4. Student Create Case Study (Siswa Membuat Studi Kasus) 

Tujuan pembelajaran studi kasus adalah untuk menganalisa dan mamacehkan 

masalah yang dihadapi untuk mencapai kompetensi yang telah  ditetapkan. 

Permasalahan diberikan pada masing-masing kelompok, anggota kelompok 

mendiskusikan permaslahan, merankum hasil diskusi, dan pada akhir kegiatan 

disampaikan pada seluruh kelas pada kegiatan presentasi (Surjadi, 1989). 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh: 

1. Suci Kusuma Dewi “Penerapan metode active learning tipe  student create 

case study untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran 

biologi kelas XI IPA SMA Negeri 4 surakarta tahun pelajaran 2009/2010” 

dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Pada kondisi awal siswa kelas 

XI IPA adalah kelas yang pasif dan tidak memiliki kemandirian belajar yaitu 

rata-rata hasil observasi hanya 14,69, pada siklus 1 terjadi peningkatan 

kemandirian belajar dengan rata-rata hasil observasi 41,57, dan pada siklus 2 

terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 77,73. (Dewi, 2010) 

2. Siti Noviana Safitri “Penerapan metode active learningtipe student create case 

study dalam pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas VIII tahun 

2012/2013”. Penerapan metode student create case study mampu 

meningkatkan meningkatkan hasil belajar pembelajaran menulis teks berita. 

(Safitri, 2012) 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dimulai dari metode yang 

digunakan oleh guru kurang bervariasi sehingga siswa menjadi pasif, tidak 

termotivasi belajar secara aktif dan siswa hanya menerima materi yang diberikan 

guru tanpa pernah mempelajarainya terlebih dahulu. 

Strategi active learning tipe student create case study merupakan solusi 

yang diberikan terhadap permasalahan tersebut. Strategi tersebut dapat menjadikan 
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siswa aktif dan keratif dalam belajar dan berpikir. Strategi ini membuat siswa 

terbiasa membuktikan dari kebenaran suatu teori. Dengan demikian, siswa akan 

termotivasi untuk belajar aktif serta siswa akan menemukan sendiri konsep atau 

teori dalam mata pembelajaran IPA.Hal di atas akan berdampak pada meningkatnya 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

Dengan demikian penerapan strategiactive learning tipe student create 

case study diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 1 

Rumak tahun pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, dapat ditarik hipotesis tindakan 

sebagai berikut: Jika strategiactive learning tipe student create case study 

diterapkan dengan tepat pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN 1 Rumak 

Tahun Pelajaran 2015/2016, maka hasil belajar akan meningkat. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di SDN 1 Rumak Desa Rumak, Lombok Barat pada 

kelas V. Penelitian dilaksanakan paa tanggal 9-19 Februari.Adapun yang menjadi 

subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 Rumak. Serta 

yang menjadi ovserver dalam penelitian ini adalah guru kelas V SDN 1 RUMAK dan 

rekan sejawat. 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor guru yaitu kegiatan 

guru dalam kelas dengan menggunakan strategi active learning tipe student create 

case study dan faktor siswa yaitu aktivitas belajar siswa melalui penerapan strategi 

active learning tipe student create case study yang akan meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Variabel penelitian terdiri dari variabel tindakan (strategi active learning 

tipe student create case study )dan variabel harapan (hasil belajar). Definisi 

operasional hasil adalah perubahan tingkah laku siswa dalam ranah kognitif yang 

disimbolkan dengan nilai berupa angka yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan strategi active learning tipe student create case 

study. Definisi operasional strategi active learning tipe student create case study 

adalah strategi yang menekankan pembelajaran studi kasus untuk membuktikan 
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kebenaran suatu teori atau konsep yang dilakukan dengan menganalisis materi 

tersebut dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pelaksanaan dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan setiap siklusnya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah peneliti dan siswa. Data hasil 

belajar siswa diperoleh dari tes hasil belajar dan data aktivitas siswa dan aktivitas 

guru yang diperoleh setelah melakukan observasi. Pengambilan data dilakukan 

dengan tes dan observasi. Instrumen pengambilan data yang digunakan adalah 

berupa tes hasil belajar, lembar observasi guru dan siswa.  

Data hasil belajar dilakukan dengan menentukan ketuntasan ideal dan 

ketuntasan klasikal (KK).  

𝐾𝐵 =
𝑇

𝑇1
𝑥 100% 

Keterangan:  KB =  Presentase ketuntasan Individual 

𝑇 =  skor yang diperoleh siswa 

T1  =  jumlah skor total 

𝐾𝐾 =
𝑋

𝑁
× 100% 

Keterangan :  KK = Ketuntasan klasikal 

X = Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 

N = Banyaknya siswa. 

Adapun pedoman pengolahan data aktivitas siswa dan guru sebagai berikut: 

Analisis data aktivitas belajar siswa dengan menggunakanMi(mean ideal) dan 

SDi(standar deviasi ideal). 

Mi = 
2

1
 x (skor tertinggi + skor terendah) 

SDi= 
3

1
x Mi    (Nurkencana, dkk. 1990). 
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Berdasarkan pedoman konversi pada norma relatif skala lima (Nurkencana, 

dkk. 1990), dapat dilihat tabel kategori aktivitas belajar siswa yang disajikan 

pada tabel 3.1  berikut. 

 

Tabel 3.1 : Kategori Aktivitas Belajar Siswa  

I n t e r v a l Kategori  

𝐴 ≥ 𝑀𝑖 + 1,5 𝑆𝐷𝑖  Sangat aktif 

𝑀𝑖+  0.5 𝑆𝐷𝑖 ≤ 𝐴 < 𝑀𝑖+  1,5 𝑆𝐷𝑖  Aktif 

𝑀𝑖 − 0,5𝑆𝐷𝑖 ≤ 𝐴 < 𝑀𝑖+  0.5 𝑆𝐷𝑖  Cukup Aktif 

𝑀𝑖- 1,5 𝑆𝐷𝑖 ≤ 𝐴 < 𝑀𝑖 − 0,5𝑆𝐷𝑖  Kurang Aktif 

𝐴 < 𝑀𝑖- 1,5 Sdi Sangat kurang aktif 

 

Berdasarkan tabel 3.1, dan data dari Mi serta SDi maka dapat disusun kategori 

aktivitas belajar siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Kategori Aktivitas Belajar Siswa  

 

 

 

 

 

Analisis data aktivitas guru dengan menggunakan Mi(mean ideal) dan 

SDi(standar deviasi ideal). 

Mi = 
2

1
 x (skor tertinggi + skor terendah) 

SDi= 
3

1
x Mi    (Nurkancana, dkk. 1990). 

Maka, nilai Midan SDi aktivitas belajar guru adalah sebagai berikut: 

𝑀𝑖 =
1

2
×  30 +  0 =

1

2
× 30 = 15 

𝑆𝐷𝑖 =
1

3
× 15 = 5 

I n t e r v a l Kategori  

𝐴 ≥ 45 Sangat Aktif 

35 ≤ 𝐴 < 45 Aktif 

25 ≤ 𝐴 < 35 Cukup aktif 

15 ≤ 𝐴 < 25 Kurang Aktif 

𝐴 < 15 Sangat kurang aktif 
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Tabel 3.3. Kriteria Aktivitas Guru 

I n t e r v a l Skor Kategori  

𝐺 ≥ 𝑀𝑖 + 1,5 𝑆𝐷𝑖  G≥22.5 Sangat Baik 

𝑀𝑖+  0.5 𝑆𝐷𝑖 ≤ 𝐺 < 𝑀𝑖+  

1,5 𝑆𝐷𝑖  

17,5≤ G< 22,5 Baik 

𝑀𝑖 − 0,5𝑆𝐷𝑖 ≤ 𝐺 < 𝑀𝑖+  

0.5 𝑆𝐷𝑖  

12,5≤ G<17,5 Cukup Baik 

𝑀𝑖- 1,5 𝑆𝐷𝑖 ≤ 𝐺 < 𝑀𝑖 −
0,5𝑆𝐷𝑖  

7,5≤G<12,5 Kurang Baik 

𝐺 < 𝑀𝑖- 1,5 Sdi G<7,5 Sangat kurang 

Baik 

 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah Aktivitas belajar siswa meningkat 

apabila terjadi peningkatan skor rata-rata dari skor sebelumnya dan minimal 

berkategori cukup aktif dengan skor ≥ 35. Aktivitas  Guru meningkat apabila terjadi 

peningkatan rata-rata skor dari sebelumnya dan minimal berkategori baik yaitu 

dengan persentase 12,5≤ G<17,5. Hasil belajar siswa meningkat apabila siswa 

mencapai KKM  yaitu 65 dengan 𝐾𝐾 ≥ 85%. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus 

 

Aktivitas belajar 
Ketuntasan 

klasikal 

Rata-rata 

nilai hasil 

belajar 
Skor  Kategori 

I Pertemuan 1 36 Cukup aktif 51,7% 
58,17 

Pertemuan 2 47 Aktif 

II Pertemuan 1 59 Sangat Aktif 
86,2% 82,24 

Pertemuan 2 62 Sangat aktif 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa dengan penerapan 

Strategi Active Learning Tipe Student Create Case Studyhasil belajar siswa dapat 

meningkat dengan baik dari siklus 1 dan siklus 2. Namun strategi ini tidak bisa 

langsung begitu saja meningkatkan aktivitas siswa, melainkan membutuhkan waktu 

untuk siswa terbiasa melakukan pembelajaran dengan studi kasus. Hal ini ditandai 
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dengan aktivitas siswa masih pada kategori cukup aktif pada sikus 1, pada siklus ini 

guru lebih mendominasi pembelajaran. Namun meskipun masih dalam kategori 

cukup aktif pada siklus 1 siswa yang nilainya telah mencapai KKM berjumlah 15 

orang atau dengan ketuntasan klasikal 51,7% telah meningkat dari sebelum 

melakukan PTK. Selanjutnya pada siklus 2, disini siswa sudah terbiasa melakukan 

langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan strategi active learning tipe 

student create case study. Sehingga pada siklus 2 siswa yang telah mencapai KKM 

berjumlah 25 orang atau dengan ketuntasan klasikal 86,2%. Siswa yang tadinya 

belum terbiasa melakukan pembelajaran dengan mandiri masih merasa susah untuk 

beradaptasi, namun pada siklus 2 siswa sudah mulai terbiasa dan dapat 

menyesuaikan diri dengan strategi yang digunakan guru sehingga aktivitas siswa 

berada pada kategori sangat aktif. Strategi Active Learning menurut Hamdani 

(2011) bahwa: “Strategi Belajar aktif Active Learning adalah salah satu cara atau 

strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan serta partisipasi siswa dalam 

setiap kegiatan belajar seoptimal mungkin sehingga siswa mampu mengubah 

tinggah lakunya secara efektif dan efisien”. Student Create Case Study merupakan 

salah satu pembelajaran aktif yang menggunakan tipe studi kasus atau 

permasalahan pelajaran yang akan dipelajari. Dengan metode ini siswa akan 

mampu mebuat studi kasus sendiri dan memecahkannya bersama dengan bantuan 

guru. (Silberman, 1996). Maksud studi kasus di sini adalah siswa mengkaji materi 

yang diajarkan oleh guru, mencari solusi atas permasalahan yang mereka temui 

pada materi dengan melakukan percobaan dan membuat kesimpulan berdasarkan 

percobaan yang siswa lakukan. 



9 
 

Dari analisis peneliti peningkatan terjadi dikarenakan dalam pembelajaran 

dengan Strategi Active Learning Tipe Student Create Case Studymemungkinkan 

siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran , yaitu dengan strategi ini siswa dituntut 

untuk menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan, 

membuat kesimpulan dan mepresentasikannya di depan kelas. Hal ini tentu saja 

mampu membuat siswa lebih mudah paham akan konsep yang dipelajari karena 

mereka mengalami langsung setiap langkah-langkah pembelajarannya.Setiap 

langkah dari pembelajaran menggunakan strategi tersebut, siswa akan mengalami 

pembelajaran yang menyenangkan, memberikan pengalaman praktis kepada peserta 

didik sehingga bukan hanya menerima pembelajaran melainkan mereka juga 

membangun pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri. 

Sejalan dengan pendapat Brunner dalam Jufri (2012),  proses belajar akan 

dapat berlangsung dengan aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan jika pendidik 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk 

konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang 

menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya.  

Dengan demikian berdasarkan hasil pemahaman dan teori ahli maka dalam 

penelitian ini terlihat adanya peningkatan hasil belajar sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penerapan Strategi Active Learning Tipe Student Create Case Study dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 1 Rumak tahun pelajaran 

2015/2016. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Jadi, penerapan strategi Active Learning Tipe Student Create Case Study dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA  Siswa Kelas V SDN 1 Rumak Tahun Pelajaran 

2015/2016. Peningakatan hasil belajar siswa terjadi karena strategi ini 

menekankan pembelajaran studi kasus yang dapat membuat siswa terbiasa 

menemukan konsep, teori atau definisi serta pemecahan masalah dalam 

pembelajaran IPA. 

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

Guru dan sekolah dapat menggunakan strategi Active Learning Tipe Student 

Create Case Study pada mata pelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Peneliti lain diharapkan dapat melalukan penelitian ;anjut mengenai 

penelitian yang serupa. 
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