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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran
student created case stadies terhadap hasil belajar mata pelajaran elektronika
dasar pada siswa kelas X Teknik Audio Video SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan.
Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil 2 kelas yaitu Kelas X TAV 1
sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 25 orang dan X TAV 2 sebagai kelas
kontrol yang berjumlah 22 orang. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui
hasil belajar siswa adalah tes hasil belajar yang berbentuk pilihan berganda
dengan jumlah 25 soal. Pada kelas eksperimen dilakukan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran student created case studies sedangkan pada
kelas kontrol dilakukan pembelajaran dengan model ekspositori yang kemudian
akan diberikan post test pada masing-masing kelas. Berdasarkan hasil analisis
yang dilakukan terhadap data post test masing-masing kelas diperoleh rata-rata
nilai eksperimen 76,32 dan kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 62,72. Rata-rata
hasil post test untuk kelas ekperimen lebih tinggi dari kelas kontrol dan sudah
memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) ≥ 75. Pengujian hipotesis
menggunakan Uji-U karena hasil analisis yang diperoleh penelitian ini merupakan
penelitian yang bersifat nonparametrik, berdasarkan hasil pengujian hipotesis
yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa Zhitung = 12,8 dan Ztabel = 1,96 maka
Zhitung > Ztabel (12,8 > 1,96) pada taraf signifikan 5%, berdasarkan analisis yang
dilakukan penelitian ini tidak tegas dalam menolak Ho ataupun menerima Ha dan
dapat disimpulkan kedua model pembelajaran baik digunakan dalam proses
pembelajaran. Artinya hanya terdapat perbedaan hasil belajar elektronika dasar
yang signifikan pada kelas X TAV 1 dan X TAV 2.
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