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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hasil belajar pada umumnya merupakan suatu kemampuan yang berupa 

keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat latihan dan pengalaman. 

Menurut Nawawi dalam K. Brahim yang menyatakan bahwa hasil belajar 

dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.
1
 Berdasarkan versi yang lain, 

hasil belajar dikatakan juga sebagai perubahan pada diri seorang siswa yang 

diketahui setelah diadakannya evaluasi.
2
  

Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar. 

Karena, kegiatan belajar merupakan proses yang dilakukan seorang siswa 

untuk memperoleh suatu pemahaman atau pengetahuan sehingga terjadinya 

perubahan perilaku yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

adalah pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses 

belajar mengajar.
3
 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu 
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cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.
4
 

Namun, akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan banyaknya 

bermunculan fenomena yang terjadi dikalangan siswa sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia. Di antaranya seperti banyaknya siswa yang telah belajar 

tetapi nilainya tidak bagus dengan belum mencapai KKMnya nilai yang 

diperoleh siswa. Secara ideal, siswa yang sudah belajar seharusnya memiliki 

nilai belajar yang bagus. Dalam hal ini guru memiliki peranan penting dalam 

pembelajaran, karena itu guru mesti memiliki perilaku dan kemampuan untuk 

mengembangkan siswanya secara optimal. Guru juga dituntut mampu 

menyajikan pembelajaran yang bukan semata-mata mentransfer pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap, tetapi juga memiliki kemampuan meningkatkan 

kemandirian siswa.
5
 Hasil belajar yang dicapai siswa perlu adanya 

peningkatan dari waktu ke waktu. Dan hasil belajar yang siswa yang 

menunjukkan peningkatan dapat dilihat melalui ciri-ciri berikut ini: 

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

pada diri siswa. 

2. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. 

3. Hasil belajar yang dicapainya bermakna bagi dirinya seperti akan tahan 

lama diingatnya, membentuk perilakunya, dan bermanfaat untuk 

mempelajari aspek lainnya. 

4. Hasil belajar diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif). 
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5. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

dirinya terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai 

dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya.
6
 

Menuju tercapainya peningkatan hasil belajar bagi seorang siswa, 

usaha yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan penerapan model-

model pembelajaran yang dapat mengatasi kesulitan guru dalam mengajar dan 

juga kesulitan siswa dalam belajar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi: 

   ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْىِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُه ِإنَّاْدُع 

 ﴾٥٢١﴿َربََّك ُهَى َأْعَلُم ِبَمْه َضلَّ َعْه َسِبيِلِه َوُهَى َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَه 

 
Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”7 
 

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa dalam mendidik seorang siswa 

ada berbagai macam cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Di antara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah dengan penerapan model pembelajaran Complete Sentence dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Model pembelajaran Complete Sentence 

merupakan pembelajaran yang berusaha mempertimbangkan kemampuan 

siswa untuk memprediksi fragmen-fragmen teks yang ditugaskan pada 
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mereka.
8
 Selain itu, model pembelajaran Complete Sentence merupakan model 

pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk memperdalam dan 

mempertajam pengetahuan siswa melalui lembar kerja yang dibagikan, sebab 

mereka harus menghafal atau setidak-tidaknya memahami materi untuk bisa 

mengerjakan tugas menyempurnakan kalimat dengan tepat dan benar.
9
 Model 

pembelajaran ini juga dapat melatih siswa untuk gemar dan rajin membaca, 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta melatih 

kejelian dan ketelitian siswa dalam melengkapi paragraf materi ajar.
10

 

Ketika model pembelajaran Complete Sentence dikaitkan dengan  

pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai bagian dari subjek penelitian ini, 

kiranya model pembelajaran ini cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan alasan di antaranya Bahasa Indonesia dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa Indonesia siswa sesuai dengan wahana berpikir dan 

wahana berkomunikasi untuk mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan 

emosional siswa. Selain itu, Bahasa Indonesia itu sendiri merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi.
11

 Secara 

umum, Pengajaran Bahasa Indonesia terdiri atas dua, yaitu pengajaran 

kebahasaan dan pengajaran kesusastraan. Pembelajaran kebahasaan di sekolah 

dasar yaitu kompetensi Bahasa Indonesia yang berfokus pada empat aspek 
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keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. 

Pembelajaran sastra meliputi pembelajaran apresiasi puisi, prosa, dan drama.  

Dengan begitu pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan membantu 

siswa mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan 

gagasan dan perasaan  berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan 

bahasa tersebut. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia dikatakan juga 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara. 

3. Memahami Bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan. 

4. Menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa. 

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia.
12

 

 

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dengan penerapan 

model pembelajaran Complete Sentence diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan melalui wawancara 

dengan pihak sekolah pada kelas III di Sekolah Dasar Negeri 05 Perawang 

ditemukan informasi bahwa:  
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1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia masih rendah, 

dari 28 siswa, 17 siswa atau 60,71 %  siswa masih mendapat nilai di 

bawah KKM yang ditetapkan yaitu 70. 

2. Pada saat diberikan tugas-tugas di sekolah atau pekerjaan rumah, dari 

28 siswa hanya 14 siswa atau 50 % siswa yang mengerjakannya dengan 

benar dan sungguh-sungguh. 

3. Rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang disampaikan oleh guru. Ketika guru bertanya siswa 

tidak mampu menjawab dan ketika diminta menjelaskan kembali materi 

siswa tidak mampu menjelaskan.
13

 

Dari gejala-gejala di atas, dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia masih tergolong rendah, walaupun guru 

telah berusaha meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara memberi siswa 

PR (Pekerjaan Rumah), guru juga menggunakan metode tanya jawab pada 

siswa pada saat pembelajaran, dan juga menggunakan beberapa model 

pembelajaran. Artinya, usaha yang dilakukan oleh guru belum dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas sebagai upaya perbaikan proses 

pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Complete Sentence dalam Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas III 

Sekolah Dasar Negeri 05 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten 

Siak”. 
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B. Defenisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

diperlukan adanya penegasan istilah yaitu : 

1. Model pembelajaran Complete Sentence adalah pembelajaran yang 

berusaha mempertimbangkan kemampuan siswa untuk memprediksi 

fragmen-fragmen teks yang ditugaskan kepada mereka.
14

 Artinya, 

model pembelajaran Complete Sentence adalah langkah yang ditempuh 

guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

2. Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan 

pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar. Hasil 

belajar terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa melalui tes 

hasil belajar.
15

 Artinya, siswa dikatakan berhasil dalam belajar atau 

meningkat hasil belajarnya, minimal nilai yang diperolehnya mencapai 

KKM sekolah.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat  dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: “Apakah penerapan 

model pembelajaran Complete Sentence dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas III Sekolah Dasar Negeri 05 

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?” 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana penerapan model pembelajaran Complete Sentence dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas III Sekolah Dasar Negeri 05 Perawang Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak. 

2. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

a. Bagi Siswa  

1) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

2) Memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses 

belajar mengajar di kelas. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran 

yang efektif guna meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran selanjutnya. 

2) Meningkatkan profesionalisme guru. 

3) Meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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c. Bagi Sekolah 

1)  Dapat meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari 

peningkatan hasil belajar. 

2) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar khususnya guru Bahasa 

Indonesia, dalam menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan 

bervariasi. 

d. Bagi Peneliti 

1) Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana Pendidikan S1 

Jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Menambah wawasan penulis tentang peningkatan hasil belajar 

siswa melalui penelitian tindakan kelas dan dalam bidang 

pembelajaran. 

3) Sebagai bahan masukan jika kelak peneliti menjadi seorang 

pengajar supaya dapat menciptakan kegiatan beajar mengajar yang 

menarik bagi siswa. 

 


