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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Model Pembelajaran Complete Sentence 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.
16

 Kemp (1998) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan 

pendapat diatas, Dick dan Carey (1985) juga menyebutkan bahwa 

model pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur 

pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa.
17

  

Sejalan dengan pendapat di atas, Arends (2008) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran dikelas. Dengan demikian, model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu dan berfungsi 

                                                             
16

Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 37. 
17

Ibid, h. 40.                         

 

10 



 11 

sebagai pedoman bagi perancang  pembelajaran dan para guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran.
18

           

b. Pengertian Model Pembelajaran Complete Sentence 

Complete Sentence termasuk salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari 

materi pelajaran.
19

 Pembelajaran tipe Complete Sentence adalah suatu 

cara penyamapaian materi ajar dengan melengkapi suatu kalimat atau 

paragraf sehingga kalimat atau paragraf tersebut dapat sempurna 

sebagaimana yang diharapkan.
20

 

Model pembelajaran Complete Sentence merupakan 

pembelajaran yang berusaha mempertimbangkan kemampuan siswa 

untuk memprediksi fragmen-fragmen teks yang ditugaskan pada 

mereka. Adapun sintak langkah-langkah Complete Sentence antara lain 

sebagai berikut: 

1) Guru mempersiapkan lembar kerja siswa dan modul. 

2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

3) Guru menyampaikan materi secukupnya atau siswa diminta 

membacakan buku atau modul dengan waktu secukupnya. 

4) Guru membentuk kelompok 2 atau 3 orang secara heterogen. 

5) Guru membagikan lembar kerja yang berupa paragraf yang 

kalimat-kalimat di dalamnya belum lengkap. 

6) Siswa berdiskusi untuk melengkapi paragraf-paragraf tersebut 

dengan kunci jawaban yang tersedia. 

                                                             
18

Sakilah, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2017), h. 

188-189. 
19

Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 15. 
20

Istarani & Muhammad Ridwan, 50 Tipe Strategi Dan Teknik Pembelajaran Kooperatif, 

(Medan: Media Persada, 2015), h. 176. 
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7) Siswa berdiskusi secara berkelompok. 

8) Setelah jawaban didiskusikan, jawaban yang salah di perbaiki. 

Tiap siswa membaca sampai mereka mengerti atau hafal. 

9) Guru mengakhiri pembelajaran.
21

 

 

Sedangkan menurut Istarani langkah-langkah model 

pembelajaran Complete Sentence adalah: 

1) Mempersiapkan lembar kerja. 

2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

3) Guru menyampaikan materi secukupnya atau siswa diminta 

membacakan buku atau modul dengan waktu secukupnya. 

4) Guru membentuk kelompok 2 atau 3 orang secara heterogen. 

5) Guru membagikan lembar kerja yang berupa paragraf yang 

kalimat-kalimat di dalamnya belum lengkap. 

6) Siswa berdiskusi untuk melengkapi paragraf-paragraf tersebut 

dengan kunci jawaban yang tersedia. 

7) Siswa berdiskusi secara berkelompok. 

8) Setelah jawaban didiskusikan, jawaban yang salah di perbaiki. 

Tiap siswa membaca sampai mereka mengerti atau hafal. 

9) Kesimpulan.
22

 

 

Dan menurut Abdul Gopuroke (dalam Suprijono, 2013: 132), 

tahap-tahap penerapan model pembelajaran Complete Sentence adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyampaikan tujuan: guru menyampaikan tujuan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

2) Menyajikan informasi: guru menyajikan materi secukupnya. 

3) Pembentukan kelompok: guru membentuk kelompok yang 

anggotanya sekitar 4 orang secara heterogen. 

4) Penyajian informasi kedua: guru menyajikan beberapa kata 

kunci sesuai materi yang disajikan. 

5) Tiap kelompok diarahkan membuat beberapa kalimat dengan 

menggunakan beberapa kata kunci yang telah diberikan. 

6) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara penuh 

yang dipandu oleh guru. 

7) Kesimpulan: guru menyimpulkan hasil pembelajaran.
23

 

                                                             
21

Miftahul Huda, Op. Cit,  h. 313-314. 
22

Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan: Media Persada, 2014), h. 192. 
23

Abdul Gopuroke, Model Pembelajaran Complete Sentence, [Online], Tersedia di 

http://abdulgopuroke.blogspot.co.id/2017/04/model-pembelajaran-complete-sentence.html?m=1# 

(03 Februari 2018). 

http://abdulgopuroke.blogspot.co.id/2017/04/model-pembelajaran-complete-sentence.html?m=1
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Complete Sentence memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 

1) Penyajian materi yang terarah dan sistematis, sebab guru 

terlebih dahulu menjabarkan uraian materi sebelum pembagian 

kelompok. 

2) Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai orang lain 

dalam berdiskusi. 

3) Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman 

sekelasnya. 

4) 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. 

5) Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, karena masing-

masing siswa dimintai tanggung jawab tanggung jawab atas 

hasil diskusi.
24

 

Akan tetapi, Complete Sentence juga memiliki kelemahan-

kelemahan tertentu, seperti: 

1) Kecenderungan hanya sebagian siswa saja yang aktif dalam 

diskusi. 

2) Pembicaraan dalam diskusi sering kali keluar dari materi 

pelajaran. 

                                                             
24

Miftahul Huda, Loc. Cit. 
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3) Perbedaan tingkat pemahaman dan penghafalan siswa atas 

materi pelajaran. 

4) Ketidakmampuan siswa untuk menyampaikan pendapatnya 

dengan percaya diri dalam diskusi kelompok.
25

 

Berdasarkan masalah di atas, solusi yang dapat diberikan guru 

adalah saat memberikan tugas kepada siswa, tugas yang diberikan harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mengerjakan tugas secara 

bersama dan membuat mereka berdiskusi secara intensif dalam 

menyelesaikan tugas tersebut. Guru menjelaskan pelajaran sesuai 

dengan materi yang dipelajari dan guru harus sabar dalam memberikan 

penjelasan kepada siswa apabila ada materi yang belum dimengerti 

karena tidak semua siswa memiliki tingkat pemahaman yang sama. Dan 

guru juga harus mampu membangkitkan rasa percaya diri siswa dengan 

cara memberikan motivasi bahwa siswa tersebut bisa, dan memberikan 

penghargaan atau penghormatan kepada siswa yang mau 

menyampaikan pendapatnya. 

2. Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
26

 Menurut R. Gagne (1989), belajar dapat didefenisikan 

sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai 

                                                             
25

Ibid, h. 315. 
26

Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 47. 



 15 

akibat pengalaman. Selain itu Gagne juga menekankan bahwa belajar 

sebagai suatu upaya memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui 

instruksi. Instruksi yang dimaksud adalah perintah atau arahan dan 

bimbingan dari seorang pendidik atau guru.
27

 Sedangkan menurut H.C. 

Witherington, mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan 

didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari 

reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu 

pengertian.
28

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa belajar adalah 

suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan 

sadar untuk memperoleh suatu pemahaman atau pengetahuan sehingga 

memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang baik dalam berpikir, 

maupun bertindak. 

Hasil belajar adalah suatu tingkatan keberhasilan yang dicapai siswa 

dalam mempelajari pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hasil belajar juga dapat diartikan 

sebagai gambaran kemampuan siswa dalam memenuhi tahapan pencapaian 

pengalaman belajar. Adapun hasil belajar menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha. Menurut KBBI 

hasil juga dapat diartikan pendapat, akibat, pajak, berhasil, dan mendapat 

hasil serta tidak gagal.
29

 

                                                             
27

Ahmad Susanto, Op. Cit, h.1-2. 
28

Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 35. 
29

Depdikbud, Op. Cit, h. 391. 
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Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Nana 

Sudjana membagi tiga macam hasil belajar, yakni : (1) Keterampilan dan 

kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, (3) sikap dan cita-cita.
30

 Hasil 

belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. 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.
31

 

Tulus Tu’u mengemukakan bahwa hasil belajar siswa terfokus pada 

nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini yang sering 

dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran 

pencapaian hasil belajar siswa.
32

 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang dicapai oleh seorang siswa setelah mengikuti 

pembelajaran atau tes yang dilaksanakan oleh guru di kelas dengan 

tercapainya KKM sekolah. 

                                                             
30

Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung : Sinar Agung Algesindo, 2005), h. 22. 
31

Ahmad Susanto, Loc. Cit. 
32

Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo, 

2004), h. 76. 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Slameto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan 

saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam diri individu yang sedang belajar. Yang termasuk dalam faktor 

intern seperti, faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. 

Sedangkan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu, faktor keluarga, faktor sekolah 

(organisasi) dan faktor masyarakat.
33

 Dalam hal ini yang dikategorikan pada 

faktor eksternnya adalah guru dalam penerapan model pembelajaran 

Complete Sentence pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Ruseffendi (1991:7) mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar ke dalam sepuluh macam, yaitu: kecerdasan, 

kesiapan anak, bakat anak, kemauan belajar, minat anak, model penyajian 

materi, pribadi dan sikap guru, suasana belajar, kompetensi guru, dan 

kondisi masyarakat.
34

  

Clark mengemukakan bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% 

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% oleh lingkungan. Artinya 

selain faktor dari diri siswa sendiri, masih ada faktor-faktor diluar dirinya 

yang dapat menentukan atau mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. 

                                                             
33

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h. 54. 
34

Ahmad Susanto, Op. Cit, h. 14. 
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Salah satu lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil 

belajar di sekolah ialah kualitas pembelajaran.
35

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa secara garis besar dikelompokkan 

menjadi dua yaitu faktor internal (faktor dalam diri siswa) dan faktor 

eksternal (faktor dari luar diri siswa). Model pembelajaran Complete 

Sentence yang digunakan guru termasuk pada salah satu faktor eksternal 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 

4. Hubungan Model Pembelajaran Complete Sentence dengan Hasil 

Belajar 

Dalam mengajar, guru dapat mengembangkan model mengajarnya 

yang dimaksudkan sebagai upaya memengaruhi perubahan yang baik dalam 

perilaku siswa, pengembangan model-model mengajar tersebut 

dimaksudkan untuk membantu guru meningkatkan kemampuannya untuk 

lebih mengenal siswa dan menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi 

bagi kepentingan belajar siswa.
36

 

Kemp (1998) menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan 

pendapat di atas, Dick dan Carey (1985) juga menyebutkan bahwa model 

pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang 

                                                             
35

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 2001), h. 

39. 
36

Mohamad Syarif Sumantri, Op. Cit, h 40. 
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digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada 

siswa.
37

 

Model pembelajaran Complete Sentence adalah cara penyampaian 

materi ajar dengan melengkapi suatu kalimat atau paragraf sehingga kalimat 

atau paragraf tersebut dapat sempurna sebagaimana yang diharapkan. 

Tujuan dari pembelajaran tipe ini ialah: 

a. Melatih kejelian siswa dalam melengkapi kalimat atau paragraf. 

b. Melatih konsentrasi dan keseriusan siswa dalam belajar. 

c. Memupuk kesempurnaan daya analisis berpikir siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar.
38

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Complete Sentence dapat menjadi cara dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa karena model pembelajaran ini dapat memperdalam dan mempertajam 

pengetahuan siswa melalui lembar kerja yang dibagikan kepadanya, sebab 

mau tidak mau ia harus menghafal dan paling tidak membaca materi yang 

diberikan kepadanya,
39

 Sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

nantinya. Guru dalam hal ini menjadi faktor eksternal dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

  

                                                             
37

Ibid, h. 40-41. 
38

Istarani dan Muhammad Ridwan, Loc. Cit. 
39

Istarani, Loc. Cit. 
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B. Penelitian Relevan  

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah 

sebelumnya, penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Cholifah pada tahun 2015 

yang berjudul “Tipe Complete Sentence Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Siswa Kelas V MIN 

Tunggangri Kalidawir Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015”. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah yang hasil belajar siswa masih relatif 

rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi permasalahan 

tersebut melalui model pembelajaran kontekstual tipe Complete 

Sentence, penggunaan model pembelajaran kontekstual tipe Complete 

Sentence dalam proses belajar mengajar diharap dapat membantu 

pemahaman siswa dalam belajar Pendidikan Kewarganegaraan, 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa penerapan model pembelajaran Complete Sentence 

dapat meningkatkan hasil belajar pada materi menghargai keputusan 

bersama siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tunggangri 

Kalidawir Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015. Dari hasil analisis 

data diketahui bahwa rata-rata hasil pre test 51,51 pada siklus I 

menjadi 74,81 dan siklus II naik menjadi 86,66. Tingkat ketuntasan 
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belajar juga meningkat dari 14,81%, pada siklus I menjadi 66,66%, 

dan pada siklus II naik menjadi 85,18%.
40

 

Persamaan yang dapat dilihat dari relevansi penelitian yang diteliti 

adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran Complete 

Sentence dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses belajar 

mengajar, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh saudari Siti Nur Cholifah dengan penulis adalah mata 

pelajaran yang diteliti, tingkat kelas, dan tempat dilaksanakannya 

penelitian. Saudari Siti Nur Cholifah melakukan penelitian di MIN 

Tunggangri Kalidawir Tulungagung dengan mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKN) kelas V, sedangkan penulis melakukan 

penelitian di Sekolah Dasar Negeri 05 Perawang Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas III.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lista Faizah pada tahun 2016 yang 

berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Materi 

Aktivitas Ekonomi dan Sumber Daya Alam Melalui Model Complete 

Sentence (PTK Di Kelas IV SDN Pagadungan 2 Kecamatan Karang 

Tanjung)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran IPS pada 

kelas IV SDN Pagadungan 2 yang pada umumnya guru masih 

menggunakan metode konvensional yakni proses pembelajarannya 

hanya berpusat pada guru saja (teacher center). Kurang melibatkan 

                                                             
40

Siti Nur Cholifah, Tipe Complete Sentence Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Siswa Kelas V MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung 

Tahun Ajaran 2014/2015, [Online], Tersedia di http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1642/ (18 

Februari 2018). 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1642/
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siswa sehingga siswa kurang mandiri dalam belajar bahkan cenderung 

pasif (diruang kelas siswa duduk, diam, dan dengar) sehingga banyak 

yang tidak mampu menjawab pertanyaan guru dan banyak siswa yang 

asyik bermain sendiri. Ini menyebabkan hasil belajar siswa masih 

banyak yang belum mencapai KKM. Berdasarkan hasil penelitian, 

penerapan model Complete Sentence terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Terlihat pada hasil belajar siswa pada pra siklus 

persentase ketuntasan belajar siswa yang awalnya hanya mendapat 

18,75%. Pada tahap siklus I persentase ketuntasan belajar siswa hanya 

mencapai 37,5%. Sedangkan pada tahap siklus II persentase ketuntasan 

hasil belajar siswa meningkat menjadi 81,25%. Maka hasil belajar 

siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebanyak 

43,75%.
41

 

Persamaan yang dapat dilihat dari relevansi penelitian yang diteliti 

adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran Complete 

Sentence dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses belajar 

mengajar, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh saudari Lista Faizah dengan penulis adalah mata 

pelajaran yang diteliti, tingkat kelas, dan tempat dilaksanakannya 

penelitian. Saudari Lista Faizah melakukan penelitian di SDN 

Pagadungan 2 Kecamatan Karang Tanjung dengan mata pelajaran IPS 

                                                             
41

Lista Faizah, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Materi Aktivitas Ekonomi 

dan Sumber Daya Alam Melalui Model Complete Sentence (PTK Di Kelas IV SDN Pagadungan 2 

Kecamatan Karang Tanjung), [Online], Tersedia di http://repository.uinbanten.ac.id/428/ (18 

Februari 2018). 

http://repository.uinbanten.ac.id/428/
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kelas IV, sedangkan penulis melakukan penelitian di Sekolah Dasar 

Negeri 05 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas III. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dermina Harahap pada tahun 2013 

yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Surat-

surat Pendek Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Complete 

Sentence Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Yira Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru”. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi surat pendek di kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Yira Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Complete Sentence 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits diketahui adanya peningkatan 

hasil belajar siswa materi surat-surat pendek dari sebelum tindakan, 

siklus I, dan siklus II. Hal ini terlihat bahwa ketuntasan belajar siswa 

meningkat dari 53,33% atau mencapai 8 orang siswa yang tuntas pada 

sebelum tindakan, sedangkan pada siklus II ketuntasan siswa telah 

melebihi 75% yaitu dengan ketuntasan sebesar 93,33% atau sekitar 14 

orang yang mencapai KKM yang telah ditetapkan, yaitu 65.
42

 

Persamaan yang dapat dilihat dari relevansi penelitian yang diteliti 

adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran Complete 
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Sentence dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses belajar 

mengajar, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh saudari Dermina Harahap dengan penulis adalah mata 

pelajaran yang diteliti dan tempat dilaksanakannya penelitian. Saudari 

Dermina Harahap melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Yira 

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dengan mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits, sedangkan penulis melakukan penelitian di Sekolah Dasar 

Negeri 05 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa 

penelitian yang saya lakukan tentang penerapan model pembelajaran 

Complete Sentence dalam meningkatkan hasil belajar layak untuk 

dijadikan penelitian skripsi dan penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang sebelumnya. 

 

C. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

a. Aktivitas Guru 

Indikator aktivitas guru dalam model pembelajaran Complete 

Sentence adalah sebagai berikut: 

1) Guru mempersiapkan lembar kerja siswa. 

2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

3) Guru menyampaikan materi secukupnya atau meminta siswa 

membaca buku atau modul dengan waktu secukupnya. 



 25 

4) Guru membentuk kelompok 2 atau 3 orang secara heterogen. 

5) Guru membagikan lembar kerja yang berupa paragraf yang kalimat-

kalimat di dalamnya belum lengkap beserta lembar kata kunci. 

6) Guru meminta siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang materi 

yang diberikan. 

7) Guru memberikan siswa waktu untuk berdiskusi dengan 

kelompoknya. 

8) Guru meminta siswa membacakan hasil diskusinya dan siswa 

diminta memperbaiki jawabannya jika ada yang salah. 

9) Guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Aktivitas Siswa 

Indikator aktivitas siswa pada model pembelajaran Complete 

Sentence adalah sebagai berikut:  

1) Ketika guru menyiapkan lembar kerja, siswa diminta untuk 

memperhatikan guru dengan baik. 

2) Siswa mendengarkan guru menyampaikan kompetensi yang akan 

dipelajari. 

3) Siswa mendengarkan guru menyampaikan materi yang dipelajari. 

4) Siswa duduk berkelompok. 

5) Siswa menerima lembar kerja dari guru yang didalamnya terdapat 

paragraf yang belum lengkap beserta lembar kunci jawaban. 

6) Siswa bekerja sama dengan kelompoknya mendiskusikan jawaban 

dari lembar kerja yang diberikan guru. 

7) Setiap kelompok bekerja sama dalam mengerjakan tugasnya. 
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8) Siswa memyampaikan hasil diskusi yang diperoleh bersama 

kelompoknya. Bagi ada jawaban yang salah siswa memperbaiki 

jawabannya. 

9) Siswa mendengarkan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Indikator Hasil 

Penelitian dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa mecapai 

nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan oleh 

sekolah yaitu 70. Kriteria Ketuntasan Minimal adalah salah satu prinsip 

penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi, yakni menggunakan 

kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan siswa. Kriteria yang 

digunakan adalah nilai yang paling rendah untuk menyatakan siswa 

mencapai ketuntasan. Kriteria Ketuntasan Minimal biasanya 

menggunakan sepuluh jenjang penilaian yaitu dari 1 sampai 10 atau 1 

sampai 100.
43

 Sedangkan secara klasikal, menurut Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) siswa dikatakan berhasil apabila ketuntasan 

siswa mencapai 75%.
44

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian teori yang dipaparkan, maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan 

model pembelajaran Complete Sentence, maka hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas III Sekolah Dasar Negeri 05 Perawang 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat ditingkatkan. 
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