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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi makanan sehat
dan bergizi setelah siswa belajar melalui model Complete Sentence. Metode penelitian yang digunakan
adalah Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus dengan langkah-langkahnya yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV
dengan jumlah 19 orang yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 12 siswi perempuan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perolehan nilai siswa dengan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan menurut
siklus yaitu pada siklus I sebanyak 68,1 atau 42% dan siklus II sebanyak 89,2 atau 100%. Dengan begitu
dapat disimpulkan bahwa penerapan model Complete Sentence dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Kata kunci: model complete sentence, hasil belajar, makanan sehat dan bergizi
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT serta shalawatdan salam
keharibaan Nabi Besar Muhammmad SAW, penulis telah selesai menyusunsebuah penelitian
tentang “Penerapan Model Complete Sentence pada Materi Makanan Sehat dan Bergizi
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV MIN 42 Pidie”
Dalam penyelesaian penelitian, Tim Penulis secara langsung atau tidak langsung telah
mendapatkan bantuan dari beberapa pihak.Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung
baik secara langsung maupun tidak.
Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis terima dengan senang hati.
Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelemahan penelitian ini, mudah-mudahan dapat
bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri.

Sigli, 06 Agustus 2018

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan
dengan serangkaian kegiatan misalnya, membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain
sebagainya. Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat
adanya interaksi antar individu dan individu dengan lingkungannya. Berdasakan pendapat
Aunurrahman, lingkungan dalam hal ini dapat berupa manusia atau obyek-obyek lain yang
memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, baik
pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan
sebelumnya akan tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga
memungkinkan terjadinya interaksi. Adanya interaksi individu dengan lingkungan ini
mendorong seseorang untuk lebih intensif meningkatkan keaktifan jasmaniah maupun
mentalnya guna lebih mendalami sesuatu yang menjadi perhatian.
Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa lingkungan merupakan hal yang sangat
berpengaruh bagi setiap individu untuk memperoleh pengalaman maupun pengetahuan sehingga
dapat mendorong individu tersebut untuk lebih intensif dalam meningkatkan keaktifan
jasmaniah ataupun mentalnya. Kegiatan proses belajar dapat membuat siswa mengalami
perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan akibat proses belajar adalah perubahan yang
relatif tetap atau tidak mudah hilang, karena ketika siswa menjalani proses belajar siswa akan
dilatih dalam segala aspek kognitif, afektif, psikomotorik sehingga akan terjadi peningkatan.
Menurut Agus Suprijono, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang
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melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar.
Pembenahan dalam proses belajar mengajar yang dapat dilakukan dengan pemilihan
model pembelajaran yang tepat dalam penyampaian setiap materi pembelajaran sehingga siswa
secara mudah menerima materi pelajaran. Melalui penerapan model pembelajaran didalam
kelas, guru dapat membantu siswa mendapatkan ide, keterampilan, cara berpikir, dan
mengekspresikan idenya. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model
pembelajaran dari yang sederhana sampai yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan
banyak alat bantu dalam penerapannya.
Model pembelajaran Complete Sentence adalah Model pembelajaran yang mudah dan
sederhana yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran didalam kelas. Model
Complete Sentence merupakan pembelajaran yang menggunakan media blangko isian berupa
paragraf yang kalimatnya belum lengkap. Dapat diambil kesimpulan bahwa model Complete
Sentence merupakan model pembelajaran melengkapi kalimat

yang belum lengkap

menggunakan panduan pada kata kunci yang telah tersedia.
Seharusnya guru di MIN 42 Pidie mampu menerapkan suatu model pembelajaran yang
dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan menjadikan pembelajaran berpusat kepada siswa
agar siswa bersemangat, termotivasi dalam belajar, mudah dalam memahami materi, dan dapat
bekerja sama dengan teman lainnya dalam suasana belajar yang menyenangkan melalui
penerapan model pembelajaran Complete Sentence.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti didapatkan bahwa hasil belajar
siswa pada materi Makanan Sehat dan Bergizi di MIN 42 Pidie kelas IV masih rendah, terlihat
dari proses belajar siswa yang kurang peduli dengan kegiatan pembelajaran konvensional yang
telah diterapkan. Data hasil ulangan siswa kelas IV MIN 42 Pidie menunjukkan bahwa dari 19
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siswa, terdapat 7 siswa yang memenuhi nilai KKM dan 12 siswa lainnya mendapatkan nilai
dibawah KKM.
Keadaan di atas menggambarkan bahwa harapan terjadinya proses pembelajaran yang
berkualitas tidak berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan belum tercapainya indikator
pembelajaran yang dapat dilihat dari nilai hasil ulangan siswa.
Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti memberikan solusi dengan menerapkan
Model Pembelajaran Complete Sentence pada proses pembelajaran dikelas. Model Pembelajaran
Complete Sentence adalah model pembelajaran yang mudah dan sederhana di mana siswa
belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan menggunakan kunci jawaban yang
tersedia. Model ini dapat diterapkan didalam kelas ketika pembelajaran berlangsung dan siswa
belajar secara berkelompok.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul
Penerapan Model Complete Sentence Pada Materi Makanan Sehat dan Bergizi untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV MIN 42 Pidie.
1.2 Latar Belakang Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan model Complete Sentence dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas IV MIN 42 Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada
materi Makanan Sehat dan Bergizi melalui penggunaan model Complete Sentence kelas IV MIN
42 Pidie.
1.4 Manfaat Penelitian
a. Manfaat untuk Guru
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model
pembelajaran yang akan diterapkan didalam proses pembelajaran dikelas, dan juga sebagai
sarana untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal.
b. Manfaat untuk Siswa
Penelitian ini dapat memudahkan dan membantu siswa dalam memahami materi
pembelajaran serta dapat membangkitkan bentuk pembelajaran yang lebih menarik dan
bermakna bagi siswa.
c. Manfaat untuk Sekolah
Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di mata masyarakat sebagai
lembaga pendidikan yang memiliki Akreditasi baik, sehingga masyarakat merasa bahwa sekolah
tersebut adalah lembaga pendidikan yang tepat untuk meningkatkan dan mengembangkan
pendidikan di lingkungannya.
1.5 Definisi Istilah
Dalam menulis karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan terhadap penggunaan istilah
dalam judulnya. Penjelasan ini diberikan guna untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman dari
pembaca dalam memahami isi skripsi. Istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah:
a. Penerapan
Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia,

penerapan

adalah:

menerapkan,

mempraktekkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Anas Sudijono,
Penerapan atau aplikasi adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan
ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan
sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret. Adapun penerapan yang penulis maksud
adalah menggunakan model pembelajaran Complete Sentence dalam materi Makanan Sehat dan
Bergizi pada siswa kelas IV MIN 42 Pidie.
b. Model Pembelajaran Complete Sentence

Menurut

Isjoni,

model pembelajaran merupakan

gambaran suatu
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lingkungan

pembelajaran yang juga meliputi perilaku guru saat model tersebut diterapkan. Model
pembelajaran merupakan strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar,
sikap belajar di kalangan siswa, mampu berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan
pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal.
Sedangkan Complete Sentenceadalah suatu cara penyampaian materi ajar dengan
melengkapi suatu kalimat atau paragraf sehingga kalimat atau paragraf tersebut dapat sempurna
sebagaimana yang diharapkan. Model pembelajaran Complete Sentence yang penulis maksud
yaitu alat untuk melakukan proses pembelajaran dikelas dengan cara berkelompok dalam
menyelesaikan suatu kalimat agar sempurna menggunakan kata kunci yang disediakan.
c. Meningkatkan
Meningkatkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: Menaikkan
(derajat, taraf, dsb) memperingati, memperhebat (produksi dsb); mengangkat, memegahkan diri.
sedangkan menurut Adi S, meningkatkan adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan
kualitas maupun kuantitas. Jadi meningkatkan yang penulis maksud disini adalah proses
meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Complete Sentence pada kelas IV
MIN 42 Pidie.
d. Hasil Belajar Siswa
Menurut Purwanto, hasil belajar siswa adalah terbentuknya konsep kategori yang kita
berikan pada stimulus yang ada di lingkungan, yang menyediakan skema yang terorganisasi
untuk menyesuaikan stimulus-stimulus baru dan menentukan hubungan di dalam dan diantara
kategori-kategori. Sedangkan menurut Suryosubroto, hasil belajar siswa merupakan suatu usaha
atau tindakan kegiatan untuk menilai hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
kemajuan atau kemunduran bagi siswa dalam hal penguasaan materi pelajaran yang telah
ditetapkan.

9
Dari kutipan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa hasil belajar siswa adalah nilai
yang diperoleh siswa melalui tahapan evaluasi baik tinggi maupun rendah yang hasilnya
menjadi bukti tingkat kemampuan siswa dalam belajar.
e. MIN 42 Pidie
MIN 42 Pidie merupakan suatu lembaga pendidikan agama yang berdiri di bawah
naungan Kementerian Agama Kabupaten Pidie yang terletak di Jl. Panti Asuhan Bambi,
Gampong Lueng Mesjid Bambi Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

BAB II
LANDASAN TEORI
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2.1 Pengertian Model Complete Sentence
Aunurrahman mengemukakan bahwa Model pembelajaran adalah kerangka konseptual
yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk
mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para guru untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran.
Model pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai perangkat rencana atau pola yang dapat
dipergunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing aktivitas
pembelajaran di kelas atau di tempat-tempat lain yang melaksanakan aktivitas pembelajaran.
Model pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana yang dapat dipergunakan untuk
membimbing guru di dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran.

Guru harus memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran yang berkaitan erat dengan
kemampuannya dalam memilih model pembelajaran yang dapat memberi keefektivitasan belajar
kepada siswa. Model pembelajaran merupakan cara yang dapat digunakan oleh guru dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa, sikap belajar dikalangan siswa, mampu berfikir kritis,
memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal.
Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara dan gaya belajar sehingga tujuan
pembelajaran dapat dicapai dengan optimal, maka ada berbagai model pembelajaran yang dapat
diterapkan. Dalam prakteknya, guru harus mengingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang
paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model
pembelajaran yang tepat guru harus memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar,
fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Taniredja dan Mustafidah
sebagaimana dikutip oleh N. Adams mendefinisikan bahwa model pembelajaran Complete
Sentence adalah model pembelajaran kelompok yang bekerja sama untuk melengkapi paragraf
yang belum sempurna. Lebih lanjut nya Istarani mengatakan bahwa:Model pembelajaran
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Complete Sentence merupakan rangkaian proses pembelajaran yang diawali dengan
menyampaikan materi ajar oleh guru, atau dengan penganalisaan terhadap modul yang telah
dipersiapkan, pembagian kelompok yang tidak boleh lebih dari tiga orang dengan kemampuan
yang heterogen, pemberian lembar kerja yang berisi paragraf yang belum lengkap, lalu diberikan
kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.
Complete Sentence merupakan salah satu model pembelajaran yang berusaha
mempertimbangkan kemampuan siswa untuk memprediksi bagian-bagian teks yang ditugaskan
kepada mereka. Dengan demikian, komponen penting dalam model pembelajaran ini adalah
modul, pembentukan kelompok secara heterogen yang maksimal 3 orang, diskusi, dan
pengambilan kesimpulan. Pembelajaran Complete Sentenceadalah model pembelajaran yang
mengarahkan siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan menggunakan
kata kunci jawaban yang tersedia.
Complete Sentence pada hakikatnya adalah melengkapi teks yang kalimatnya
dihilangkan dengan kalimat yang sesuai (menurut kreativitas siswa). Jika dikaitkan dengan
penelitian empiris, penggunaan model Complete Sentencejuga ditemukan dalam penelitian yang
dilakukan Montelongodan Hernandez dalam The Reading Teacher Journal sebagaimana yang
dikutip oleh Wisnu Nugroho “bahwa melengkapi kalimat dapat digunakan sebagai sebuah
variasi untuk mengerjakan tugas dan dapat digunakan untuk memperkuat membaca dan menulis
siswa. Siswa akan dilihat kemampuannya dalam memilih kosakata untuk melengkapi paragraf
yang kosong tersebut. Tugas siswa adalah untuk melengkapi kalimat dengan kosakata yang
sesuai dengan kata-kata. Model pembelajaran Complete Sentencemerupakan salah satu model
pembelajaran aktif.
Model pembelajaran aktif ini bertujuan untukmengarahkan minat siswa terhadap materi
yang dipelajari. Model pembelajaran Complete Sentencemenggunakan media blangko isian
berupa paragraf yang kalimatnya belum lengkap. Complete Sentencemerupakan salah satu
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model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk meninjau hasil pembelajaran
sehingga siswa tidak cepat lupa pada materi yang telah diajarkan. Model Complete Sentence ini
dapat digunakan untuk mengetahui bagian-bagian yang penting dari materi dan dapat
memaksimalkan ketelitian seseorang. Di dalam pelaksanaan nya, siswa diminta untuk
berkelompok atau berpasangan dan melengkapi blanko yang berisi paragraf yang kalimatkalimat penyusunnya belum lengkap. Aktivitas belajar berpusat pada siswa dalam bentuk
diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan saling mendukung dalam
memecahkan masalah. Pembelajaran model Complete Sentence adalah suatu cara penyampaian
materi ajar dengan melengkapi suatu kalimat atau paragraf sehingga kalimat atau paragraf
tersebut dapat sempurna sebagaimana yang diharapkan. Jadi, sasaran utama dari pembelajaran
model Complete Sentence adalah melengkapi kalimat agar lengkap sebagaimana makna dari
kalimat itu sendiri.
2.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Complete Sentence
Adapun Kelebihan dari pembelajaran model Complete Sentence menurut Istarani adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Melatih siswa untuk rajin dan gemar membaca.
Meningkatkan kerja sama siswa dalam kelompok.
Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
Melatih kejelian dan ketelitian siswa dalam melengkapi paragraf materi ajar.
Meningkatkan analisis berpikir siswa.
Sedangkan kelemahan dari pembelajaran model Complete Sentenceialah:
1. Membutuhkan kesiapan yang cukup matang dari guru dan siswa.
2. Kelengkapan belajar, seperti LKS harus tersedia secara baik dan lengkap.
3. Siswa tidak memahami materi ajar secara menyeluruh, karena ia hanya dituntut
untuk melengkapi kalimat saja.
Pada pembelajaran model Complete Sentence ini terdapat beberapa kelebihan
sebagaimana yang dikutip oleh Dyah Setyoningsih yaitu:
1. Mendorong siswa untuk memilih kata-kata dan kalimat-kalimat secara tepat dalam
merumuskan jawaban-jawaban.
2. Menuntun siswa mampu mengingat dan mengenal kembali apa yang telah dipelajari.
3. Menuntun siswa mampu mengintegrasikan segala apa yang telah dipelajarinya.
4. Kelemahan model Complete Sentence dalam pembelajaran adalah kemungkinan agak
monoton.
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2.3 Langkah-langkah Model Complete Sentence
. Langkah-langkahnya menurut Istarani sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siapkan blangko isian berupa paragraf yang kalimat nya belum lengkap.
Sampaikan kompetensi.
Siswa ditugaskan membaca wacana.
Guru membentuk kelompok.
LKS dibagikan berupa paragraf yang kalimatnya belum lengkap.
Siswa berkelompok melengkapi kalimat, dan
Presentasi.

Sedangkan menurut Suprijono, langkah-langkah model Complete Sentenceadalah:
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru menyampaikan materi secukupnya atau siswa disuruh membacakan buku atau
modul dengan waktu secukupnya.
3. Guru membentuk kelompok 2 atau 3 orang secara heterogen.
4. Guru membagikan lembar kerja berupa paragraf yang kalimatnya belum lengkap.
5. Siswa berdiskusi untuk melengkapi kalimat dengan kunci jawaban yang tersedia.
6. Siswa berdiskusi secara berkelompok.
7. Setelah jawaban didiskusikan, jawaban yang salah diperbaiki. Tiap peserta membaca
sampai mengerti atau hafal.
8. Kesimpulan.
Sedangkan langkah-langkah pembelajaran dalam metode Complete Sentence yang
dikutip oleh Dyah adalahsebagai berikut:
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru menyampaikan materi secukupnya atau peserta didik disuruh membaca buku
atau modul dengan waktu secukupnya.
3. Bentuk kelompok 2 atau lebih secara heterogen.
4. Bagikan lembar kerja berupa paragraf yang kalimatnya belum lengkap.
5. Peserta didik diharapkan berdiskusi untuk melengkapi kalimat dengan kunci jawaban
yang tersedia.
6. Bicarakan bersama-sama anggota kelompok.
7. Jawaban hasil diskusi dicocokkan dengan menukar lembar kerja dengan kelompok
lain.
8. Guru bersama siswa membuat kesimpulan di akhir pertemuan.

2.4 Strategi Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Strategi diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian atau peristiwa.
Sedangkan peningkatan adalah kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar
menjadi lebih baik.Yusufhadi menyatakan strategi peningkatan merupakan rencana yang cermat
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mengenai suatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus yang mengalami perubahan meningkat
menjadi lebih baik dalam kegiatan pengorganisasian materi pelajaran, siswa, media, serta waktu
yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.Perubahan yang terjadi pada diri siswa
sebagai dampak dari proses belajar dapat terjadi pada berbagai ranah (kognitif afektif,
psikomotorik).
Hasil belajar merupakan hasil akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu
tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur. Hasil belajar adalah suatu
perubahan pada diri individu. Perubahan itu tidak hanya pengetahuan, tetapi juga meliputi
perubahan sikap, keterampilan, dan penghargaan diri pada individu tersebut. Hasil belajar adalah
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya dari
apa yang telah dipelajari selama proses belajar.
Ruswandi menyatakan hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses pembelajaran
optimal cenderung menunjukkan hasil belajar dengan ciri-ciri kepuasaan dan kebanggaan yang
dapat menumbuhkan motivasi pada diri siswa, menambahkan kemampuan akan dirinya, dan
hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya seperti akan tahan lama pada ingatannya,
membentuk perilaku, dan bermanfaat untuk mempelajari bidang lainnya. Hasil belajar atau
achievementmerupakan realisasi atau pelaksanaan dari kecakapan-kecakapan potensial atau
kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari
perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir
maupun keterampilan motorik. Hampir sebagian terbesar dari kegiatan atau perilaku yang
diperlihatkan seseorang merupakan hasil belajar.
Menurut Sukmadinata hasil belajar di sekolahdapat dilihat dari penguasaan siswa akan
mata-mata pelajaran yang ditempuhnya. Tingkat penguasaan pelajaran atau hasil belajar dalam
mata pelajaran tersebut di sekolah dilambangkan dengan angka-angka atau huruf, seperti angka
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0-10 pada pendidikan dasar dan menengah dan huruf A, B, C, D pada pendidikan tinggi.
Sebenarnya hampir seluruh perkembangan atau kemajuan hasil karya juga merupakan hasil
belajar, sebab proses belajar tidak hanya berlangsung disekolah tetapi juga ditempat kerja dan
masyarakat. Pada lingkungan kerja, hasil belajar ini sering diberi sebutan prestasi kerja, yang
sesungguhnya merupakan sesuatu achievement juga.
Untuk membuat perubahan yang lebih efektif sebagai hasil belajar oleh siswa, guru
sebaiknya memberikan penguatan juga feedbacksaat proses belajar sedang berlangsung dan
menerapkan strategi untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, yaitu:
1. Kesiapan fisik dan mental
Hal penting pertama yang harus diperhatikan sebelum siswa mulai belajar adalah
kesiapan fisik dan mental mereka. Keadaan ini umumnya dapat dikatakan

yang

melatarbelakangi aktivitas belajar siswa, bila siswa sedang sakit pikirannya sedang tidak fokus
dan terganggu dengan hal diluar konteks belajar, tidak siap belajar, maka pembelajaran akan
berlangsung sia-sia atau tidak efektif.
2. Tingkatkan konsentrasi
Saat pembelajaran sedang berlangsung, konsentrasi menjadi faktor penentu yang amat
penting bagi keberhasilannya. Apabila siswa tidak dapat berkonsentrasi dan terganggu oleh
berbagai hal di luar kaitan dengan belajar, maka proses dan hasil belajar tidak akan maksimal.
Penting bagi guru untuk memberikan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan
mendukung sehingga dapat terjadi belajar pada diri siswa.
3. Tingkatkan minat dan motivasi
Minat bermakna kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu, dan
motivasi adalah keadaan internal seseorang yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Minat
dan motivasi merupakan faktor penting dalam belajar. Tidak akan ada keberhasilan belajar
diraih apabila siswa tidak memiliki minat dan motivasi. Guru dapat mengupayakan berbagai
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cara misalkan bernyanyi sebelum belajar, bercerita dan memberi contoh nyata dalam kehidupan
sehari-hari agar siswa menjadi termotivasi dan mempunyai minat dalam belajar. Bila minat dan
motivasi dari guru berhasil diberikan, maka pada tahap selanjutnya peningkatan minat dan
motivasi belajar menjadi lebih mudah apalagi bila siswa memiliki minat dan motivasi yang
bersumber dari dalam dirinya sendiri karena kepuasaan yang mereka dapatkan saat belajar atau
dari hasil belajar yang mereka peroleh.
4. Belajar sesuai gaya belajar
Setiap siswa memiliki gaya belajar, jenis kecerdasan, dan bakat yang berbeda-beda yang
berpotensi untuk mencapai hasil belajar sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas
masing-masing. Guru harus mampu memberikan situasi dan suasana belajar yang
memungkinkan agar semua gaya belajar siswa terakomodasi dengan baik, hingga mereka dapat
berkonsentrasi dengan baik dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal lain diluar kegiatan belajar
yang berlangsung.
5. Belajar secara holistik( menyeluruh)
Mempelajari sesuatu tidak bisa setengah-setengah. Informasi yang dipelajari harus utuh
dan menyeluruh. Perlu untuk menekankan hal ini kepada siswa, agar mereka belajar secara
holistik tentang materi yang sedang mereka pelajari. Pengetahuan akan informasi secara holistik
dan utuh akan membuat belajar siswa lebih bermakna.Pemilihan strategi yang tepat sesuai untuk
setiap konsep pembelajaran membuat tujuan hasil belajar mengajar meningkat sudah tentu dapat
tercapai dengan baik. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan belajar yang
dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang telah dirumuskan.

2.5 Materi Makanan Sehat dan Bergizi
Makanan sehat dan bergizi sangat diperlukan oleh tubuh sehingga penting untuk terbiasa
mengonsumsi makanan sehat dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Makanan sehat
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merupakan makanan yang bebas dari zat berbahaya seperti pewarna, pengawet, dan pemanis
buatan. Bahan makanan yang akan dikonsumsi harus mengandung komposisi gizi yang lengkap,
tidak selalu harus mahal, tetapi harus sehat dan bergizi serta mengandung zat yang bermanfaat
bagi tubuh.Zat makanan yang dibutuhkan tubuh terdiri atas tiga macam yang biasa disebut
Triguna Makanan Bergizi.

Gambar 2.1 Tumpeng Gizi Seimbang (TGS)
Jenis dan sumber Triguna Makanan Bergizi terdiri atas zat tenaga, zat pembangun, dan
zat pengatur yaitu:

1. Sumber Zat Energi/Tenaga
Zat tenaga paling utama adalah karbohidrat. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan
pokok seperti padi, jagung, kentang, singkong, sagu, gandum serta semua makanan yang terbuat
dari bahan-bahan seperti roti, nasi, kue dan lain sebagainya.

2. Sumber Zat Pengatur
Zat pengatur berguna untuk mengatur organ tubuh agar dapat bekerja dengan baik juga
untuk mengatur kerja sistem yang ada di tubuh seperti pencernaan, pernafasan,dan lainnya. Zat
pengatur terdiri dari vitamin dan mineral. Kedua zat ini banyak terdapat pada sayur-sayuran dan
buah-buahan.
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3. Sumber Zat Pembangun
Zat pembangun yang utama adalah protein, baik itu protein nabati seperti kedelai, kacang
hijau, kacang tanah, dan semua makanan yang dihasilkan dari bahan-bahan tersebut maupun
protein hewani seperti daging, telur, ikan, serta susu.
Pada tumpeng gizi seimbang terdapat bagian yang paling kecil untuk menggambarkan
makanan yang juga harus dipenuhi namun dalam porsi sangat kecil atau seperlunya yaitu
minyak, gula, dan garam. Sedangkan pada bagian bawah diberikan alas berupa gambar air dalam
porsi paling besar, artinya bahwa kebutuhan air untuk tubuh adalah kebutuhan yang paling besar
harus dipenuhi.
Makanan seimbang maksudnya adalah makanan yang bergizi seimbang dalam hal
jumlah, jenis, dan jadwal.
a. Makanan seimbang dalam jumlah adalah banyaknya makanan dalam jumlah cukup
untuk keperluan tubuh.
b. Makanan seimbang dalam jenis artinya setiap kali makan makanan harus
mengandung zat yang diperlukan tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan
mineral.
c. Makanan seimbang dalam jadwal artinya mengonsumsi makanan dengan waktu yang
teratur. Misalnya makan utama tiga kali sehari, ditambah makanan selingan atau
minum susu sebanyak dua sampai tiga kali sehari.
Di Indonesia, dikenal adanya prinsip gizi seimbang dengan disajikan dalam bentuk
Tumpeng Gizi Seimbang (TGS). TGS digunakan untuk membantu dan mempermudah dalam
memilih menu makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat.TGS menjelaskan secara detail
porsi makanan setiap orang yang harus dikonsumsi untuk mendapatkan gizi seimbang yang
diperlukan tubuh agar hidup sehat.
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Pada bagian paling bawah TGS terdapat prinsip gizi seimbang yang harus dijalankan.
Misalnya pola hidup sehat dan pola hidup aktif yang bisa dilakukan dengan cara berolahraga,
seperti jalan kaki atau bersepeda secara teratur. Lalu harus menjaga kebersihan, baik kebersihan
diri, kebersihan makanan, maupun kebersihan lingkungan. Hal yang terakhir adalah memantau
perkembangan berat badan agar selalu ideal dan proporsional dengan aturan yang berlaku.Setiap
hari kita harus makan dan minum yang mengandung tiga zat gizi utama, yaitu zat tenaga, zat
pengatur, dan zat pembangun. Ketidakseimbangan asupan gizi akan mempengaruhi kesehatan
tubuh sehingga mudah sakit dan tidak semangat dalam belajar. Maka dari itu kita harus makan
makanan yang bergizi seimbang supaya kebutuhan gizi kita cukup dan dapat tumbuh sehat
sehingga dapat melakukan aktivitas dengan baik karena tubuh memiliki energi yang diperoleh
dari makanan sehat dan juga minuman yang mengandung tiga zat gizi utama.

BAB III
PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Setting Penelitian
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Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 42 Pidie
pada kelas IV yang terletak di Jl. Panti Asuhan Bambi, Gampong Lueng Mesjid Bambi
Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.
Penentuan waktu penelitian pada Tanggal 23 Juli- 27 Juli 2019. Penelitian tindakan kelas
memerlukan siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
3.2 Subjek Penelitian
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV MIN 42 Pidie
dengan jumlah 19 orang siswa yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 12 siswi perempuan.
Pemilihan kelas IV ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Makanan
Sehat dan Bergizi serta merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan
model Complete Sentence.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Perencanaan
Perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis untuk
meningkatkan apa yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti membuat perencanaan yaitu
kegiatan yang dilakukan setiap awal proses pembelajaran, berupa menyiapkan materi
pembelajaran tentang Makanan Sehat dan Bergizi, membuat dan mengumpulkan data serta
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembaran Kerja Siswa (LKS), bahan
belajar, instrumen penelitian seperti lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas
siswa, lembar wawancara, catatan lapangan serta alat evaluasi berupa soal tes hasil belajar
disertai kunci jawaban.
b. Tindakan (Pelaksanaan)
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Tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan
terkendali. Pada tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengumpulkan
data. Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk setiap
kali pertemuan (siklus) mengikuti rancangan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.
Pada tahap ini peneliti menyusun RPP dengan materi Makanan Sehat dan Bergizi dan
menyiapkan perangkat yang diperlukan dalam mengajar. Selanjutnya peneliti melaksanakan
kegiatan belajar mengajar pada materi Makanan Sehat dan Bergizi sesuai dengan RPP yang
telah disusun.
Pada saat peneliti melakukan kegiatan belajar mengajar, pengamatan atau observasi
dilakukan oleh satu orang pengamat terhadap aktivitas peneliti dengan siswa dalam kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan media kertas berisi kalimat belum lengkap. Peneliti akan
melaksanakan kegiatan pembelajaran sebanyak dua siklus. Setiap satu siklus, proses
pembelajaran berlangsung dua jam pelajaran atau 1 kali pertemuan, dan begitu pula alokasi
waktu untuk pelaksanaan tes yang peneliti bersama pengamat dalam melakukan refleksi,
masukan yang diberi oleh pengamat ini dijadikan pedoman oleh peneliti dalam mengoreksi
berbagai kelemahan pada pembelajaran ke-1 (RPP I) yang menjadi tahap perbaikan pada
pembelajaran ke-2 (RPP II).
c. Observasi
Observasi meliputi pemanfaatan instrumen penelitian dan pengumpulan data berupa nilai
evaluasi siswa atau hasil dari tindakan yang telah dilaksanakan terhadap siswa.

d. Refleksi
Refleksi adalah mengingat dan merenungi suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat
dalam observasi. Disini peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas hasil dari
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tindakan atau berbagai kriteria untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar. Tahap refleksi yang dilakukan melalui diskusi dengan observer atau melalui
pengamatan pihak pengamat lainnya. Kegiatan refleksi juga dilakukan dengan menganalisa data
nilai evaluasi siswa. Jika terdapat masalah dari proses refleksi, maka dilakukan proses
pengkajian yang melalui siklus berikutnya serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang
akan dilaksanakan pada siklus berikutnya.
e. Catatan Lapangan
Iskandar menjelaskan catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti yang melakukan
pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian tindakan kelas.
f. Wawancara
Wawancara adalah Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaanpertanyaan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau
hal-hal yang dianggap perlu dan memiliki relevansi dengan suatu permasalahan untuk
memperoleh informasi lengkap.
g. Tes
Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa pada setiap
siklus penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran. Kegiatan tes dilaksanakan pada setiap
tindakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pemahaman siswa terhadap materi
yang telah diberikan. Tes dikerjakan secara individu. Soal tes yang diberikan berbentuk soal
pilihan ganda sebanyak 15 soal dan soal menjodohkan sebanyak 5 soal. Guru juga memberikan
LKS yang dikerjakan siswa secara berkelompok dengan menerapkan model pembelajaran
Complete Sentence untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran. Hasil
evaluasi akhir ini merupakan salah satu bahan refleksi yang paling penting untuk memperbaiki
proses pembelajaran pada tindakan selanjutnya.
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3.4 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah kegiatan pengambilan data dilakukan. Setelah data
diperoleh, maka data dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama memuat data-data
berupa angka atau disebut kuantitatif dan bagian kedua berisi data-data berupa kata-kata atau
simbol yang disebut dengan data kualitatif. Data kuantitatif akan dianalisis menggunakan
analisis deskriptif kuantitatif yang diolah menggunakan rumus statistik yang sudah tersedia.
Sedangkan data kualitatif akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif
dimana dengan teknik ini peneliti akan menjabarkan data-datanya secara deskriptif
(menggunakan penjelasan berupa kata-kata). Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis
deskriptif kuantitatif sekaligus deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif akan
digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari soal-soal tes yang diberikan kepada siswa.
Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mengolah data dari lembar observasi dan
wawancara. Rumus statistik yang akan digunakan untuk mengolah data kuantitatif dalam
penelitian ini menggunakan statistik sederhana, yaitu menggunakan rumus mencari skor ratarata kelas. Skor rata-rata kelas diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh
siswa dan dibagi dengan jumlah siswa. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
𝑋̅ =

∑𝑥
𝑁

Keterangan :
𝑋̅ = Skor rata-rata (mean)
∑x = Jumlah seluruh skor siswa
N = Jumlah siswa .

Sedangkan menurut Anas Sudjono, hasil belajar pada setiap siklus dapat disajikan dalam
interval kriteria sebagai berikut:
No

Interval Nilai

Kategori Penilaian

Keterangan
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1
2
3
4
5

90-100
70-89
60-69
40-59
0-39

Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

Adapun untuk mengetahui nilai ketuntasan belajar secara klasikal maka peneliti
menggunakan rumus sebagai berikut:
KK=

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝐾𝐾𝑀
𝑁

×100%

Keterangan :
KK
N
100%
Kelas

= Ketuntasan klasikal
= banyak siswa
= Bilangan Konstanta
dapat dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai ketuntasan klasikal ≥ 85 %.

Karena kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan di Madrasah yaitu 75, maka apabila
siswa memperoleh nilai dibawah 75 dikatakan tidak tuntas.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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4.1 Hasil Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan untuk menjelaskan hasil penelitian
yang berjudul “Penerapan Model Complete Sentence pada materi Makanan Sehat dan Bergizi
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV MIN 42 Pidie”. Hasil penelitian ini akan
dipaparkan persiklus dalam setiap pembelajaran yang dimulai pada tanggal 23 Juli sampai
dengan 27 Juli 2019. Untuk lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:
1. Tindakan pembelajaran Siklus I
a. Perencanaan
Penelitian Tindakan Kelas Siklus I dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 pada jam
pertama dikelas IV MIN 42 Pidie, dimulai dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 9.15 WIB.
Jumlah siswa 19 orang yang terdiri dari 7siswa laki-laki dan 12 siswi perempuan. Pertemuan ini
membahas tentang Tema 9 Makananku Sehat dan Bergizi dengan Subtema 1 Makanan Sehat
dan Bergizi pada Materi Makanan Seimbang dan Bergizi. Pembelajaran pada siklus I ini
menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sebagai perbandingan dengan model Complete
Sentence.
Langkah-langkah perencanaan dalam pembelajaran siklus I adalah peneliti menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mempersiapkan media pembelajaran yang akan
digunakan, menyusun instrumen penelitian seperti Lembar Observasi Aktivitas Guru, Lembar
Observasi Aktivitas Siswa, catatan lapangan dan soal tes.
b. Pelaksanaan
1) Kegiatan Awal
Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan dalam tiga tahap yang meliputi kegiatan
awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal pembelajaran, peneliti mengucapkan
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salam dan berdo’a bersama, lalu mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran, kerapian, dan
menyesuaikan posisi tempat duduk siswa dengan kegiatan pembelajaran.
Kemudian peneliti memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan cara melakukan
kegiatan tanya jawabmengenai materi yang akan dipelajari, guna untuk mengetahui sejauh mana
pengetahuan siswa mengenai materi makanan sehat dan bergizi. Lalu peneliti menyampaikan
tujuan pembelajaran dan menginformasikan tentang materi makanan sehat dan bergizi.
2) Kegiatan Inti
Dalam pelaksanaan kegiatan inti pada siklus I ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan oleh peneliti meliputi:
a) Mengamati
Pada tahapan mengamati ini siswa mendengarkan penjelasan materi tentang makanan
sehat dan bergizi dari peneliti dan juga mengamati gambar yang telah di tempel pada papan
tulis.
b) Menanyakan
Dalam tahapan ini peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa saja
makanan yang tergolong ke dalam makanan sehat dan bergizi. Di samping itu juga peneliti
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika masih ada penjelasan dari peneliti
yang belum dipahami.
c) Mengeksplorasi
Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti dan melakukan tanya jawab maka pada
tahapan ini peneliti menyuruh siswa untuk membaca dan memahami teks tentang makanan
bergizi dan seimbang beserta jenis yang termasuk ke dalam makanan yang sehat dan bergizi
serta mengambil kesimpulan dari teks tersebut.
d) Mengasosiasikan
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Setelah membaca teks dari buku maka pada tahapan ini siswa menulis dan mencatat
kembali penjelasan dari peneliti yang di tulis dipapan tulis dan yang telah dibaca ke buku
catatannya masing-masing agar mudah di ulang-ulang kembali dirumah.
e) Mengkomunikasikan
Dan pada tahapan terakhir dari kegiatan inti ini peneliti menyuruh siswa maju ke depan
secara acak untuk membaca kembali di depan teman-temannya mengenai materi makanan sehat
dan bergizi beserta jenis makanannya.
3) Kegiatan Akhir
Dalam tahapan kegiatan akhir peneliti menyimpulkan pelajaran yang telah dilaksanakan
kemudian memberikan apresiasi terhadap hasil belajar siswa serta memberikan evaluasi kepada
siswa berupa soal tes secara individu dan terakhir menyampaikan materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya serta diakhiri dengan salam.
c. Pengamatan
Berdasarkan hasil observasi pada siklus I peneliti menemukan beberapa kejanggalan
pada saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu pada saat peneliti mengajukan pertanyaan
kepada siswa, tidak ada satu siswa pun yang merespon pertanyaan yang diajukan oleh peneliti,
karena mereka masih merasa malu-malu dan takut. Kemudian pada saat peneliti sedang
menjelaskan materiada sebagian siswa yang tidak memperhatikan penjelasan materi
pembelajaran dari peneliti, mengganggu teman sebangkunya, serta ada juga beberapa siswa yang
keluar masuk ruangan.
Pada saat evaluasi soal tes juga masih banyak siswa yang mengerjakannya dengan tidak
serius dan mengisi tanpa memilih dan membaca dengan teliti jawaban yang tepat. Kemudian
pada saat proses pembelajaran memasuki kegiatan akhir, peneliti tidak mengambil kesimpulan
bersama siswa.
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus I
maka pelaksanaan siklus II harus ditindaklanjuti agar kesalahan yang terjadi pada siklus I tidak
akan terulang lagi pada siklus II. Oleh karena itu, maka peneliti harus menggunakan model yang
tepat dan dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dan bersemangat lagi dalam pembelajaran
salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran Complete Sentence.
Adapun perolehan nilai hasil evaluasi siswa siklus I berdasarkan KKM (75) dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Nilai Hasil Evaluasi siswa pada Siklus I
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nama Siswa
Athifa Zahira
Cut Shiti Fatimah Zuhra
Durratul Anzini
Faqrul Azies
Izzatun Zikra
Keysya Dilvia
M. Nizam Rifhasa
M. Ziaul Kautsar
Mirza Fahmina
Muhammad Syahrul
Muznur Enelisfutryan
Nisa Askia
Nuzul Rizqa Azzahra
Raihan Farrasyi
Syibran Malasi
Syifaatul Ulya
Wilda Karnina
Zahratul Misqi
Zaki Al Mubaraq
Jumlah
Rata-rata

Nilai
60
75
60
75
75
65
60
75
60
70
60
75
90
65
60
75
75
60
60
1295
68,1

Keterangan
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak tuntas

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa sebanyak 19 orang dengan siswa
laki-laki sebanyak 7 orang dan siswi perempuan sebanyak 12 orang, diperoleh nilai rata-rata
individu yaitu 68,1 dengan kriteria Cukup berdasarkan tabel interval kriteria nilai yang telah
penulis jelaskan pada Bab III. Dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 90, dimana siswa
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yang memperoleh nilai di atas KKM terdapat 8 orang siswa (tuntas) sedangkan siswa yang
memperoleh nilai dibawah KKM terdapat 11 orang siswa (tidak tuntas).
Tabel 4.2 Kriteria Ketuntasan Klasikal yang dicapai siswa kelas IV pada siklus 1
Jumlah
Tidak
Tuntas
Persentase
siswa
tuntas
≥75
8

42
I
˂75
11

58
Jumlah
19
100%
Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel 4.2 di atas, maka jumlah siswa yang
Siklus

Nilai

mengalami ketuntasan Klasikal adalah 8 orang siswa dengan persentase 42%, sedangkan jumlah
siswa yang belum tuntas sebanyak 11 orang dengan persentase 58%.
Ketuntasan klasikal siklus I dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Grafik 4.1 Perbandingan Ketuntasan Klasikal Siklus I
58
60
50
40
30
20
10
0

42

≥ 75
< 75

Siklus I

Adapun perolehan hasil observasi siklus I yang diperoleh berdasarkan Lembar Observasi
Aktivitas Guru dan Lembar Observasi Aktivitas Siswa dapat dilihat pada penjelasan di bawah
ini yaitu:
1) Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I
Tabe 4.3 Data Observasi Aktivitas Guru Siklus I
NO

Aspek yang dinilai

Ya

1

Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan
salam
Guru dan siswa sama-sama berdo’a
Guru Menginformasikan subtema yang akan dipelajari
Tentang”Makanan Sehat dan Bergizi”

√

2
3

Tidak

√
√

30
4
5
6
7
8
9
10

Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang
“makanan sehat dan bergizi”
Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang
materi pelajaran yang sedang berlangsung
Guru memberikan soal kepada siswa
Guru menarik kesimpulan pembelajaran
Guru bersama siswa mengambil kesimpulan
dari pembelajaran
Guru menyampaikan nasehat kepada siswa
Guru menutup pembelajaran dengan salam.

√
√
√
√
√
√
√

Berdasarkan tabel 4.3 data aktivitas guru di atas terlihat bahwa terdapat beberapa
aktivitas guru yang tidak dilakukan pada siklus I yaitu peneliti tidak menyampaikan subtema
yang akan dipelajari, proses pembelajaran juga menjadi sedikit membosankan karena siswa
hanya mendengarkan penjelasan dari peneliti saja tanpa dilibatkan dalam proses pembelajaran
yang sedang berlangsung.Kemudian pada saat proses pembelajaran memasuki kegiatan akhir,
peneliti tidak mengambil kesimpulan bersama siswa.
2) Hasil observasi aktivitas siswa siklus I
Tabel 4.4 Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aspek yang dinilai
Siswa menjawab salam
Siswa berdo’a bersama guru
Siswa mendengarkan subtema yang akan dipelajari
Siswa menyimak penjelasan dari guru
Siswa mengamati gambar makanan sehat dan bergizi
Siswa melakukan tanya jawab dengan guru
Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru
Siswamendengarkan kesimpulan pembelajaran dari guru
Siswa mengambil kesimpulan dari pembelajaran
Siswa mendengarkan nasehat guru
Siswa menjawab salam.

Ya

Tidak

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak
dilakukan siswa yaitu tidak mendengarkan penjelasan tentang materi makanan sehat dan bergizi
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dari peneliti sehingga siswa membaca dan membuka buku pada halaman lain karena tidak
mengetahui dengan jelas tentang subtema yang akan dpelajari dan diajarkan oleh peneliti.
d. Refleksi
Berdasarkan hasil pengamatan pada tindakan pembelajaran siklus I di atas, maka dalam
merencanakan pembelajaran siklus II peneliti harus menggunakan model pembelajaran yang
tepat sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif. Peneliti juga
harus pandai dalam mengelola kelas dan membangkitkan minat serta motivasi belajar siswa agar
terciptanya kondisi belajar yang menyenangkan.
Berdasarkan hasil evaluasi nilai siswa pada siklus I rata-rata siswa belum memahami
materi tentang makanan sehat dan bergizi, oleh karena itu pada pembelajaran siklus II peneliti
masih menggunakan materi yang sama yaitu Makanan sehat dan bergizi namun yang
membedakan adalah dengan menerapkan model pembelajaran Complete Sentence untuk melihat
perbandingan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II dengan menggunakan model yang
berbeda.
2. Tindakan Pembelajaran Siklus II
a. Perencanaan
Penelitian Tindakan Kelas siklus II dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 pada jam
pelajaran kedua dikelas IV MIN 42 Pidie, dimulai dari pukul 9.15 WIB sampai dengan 10.15
WIB. Dengan jumlah 19 siswa yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 12 siswi perempuan.
Pertemuan ini membahas tentang materi yang sama yaitu Makanan sehat dan bergizi.
Adapun langkah-langkah perencanaan dalam pembelajaran siklus II adalah peneliti
mempersiapkan RPP siklus II, Lembar Observasi Aktivitas Siswa, Lembar Observasi Aktivitas
Guru, Lembar Wawancara siswa, Lembar Kerja Siswa (LKS), catatan lapangan dan soal tes.
b. Pelaksanaan
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1) Kegiatan Awal
Pada kegiatan awal pembelajaran, peneliti memasuki ruangan dengan mengucapkan
salam, kemudian pembelajaran diawali dengan berdo’a bersama, lalu mempersiapkan siswa
untuk mengikuti pembelajaran dengan memeriksa kehadiran, kerapian, dan menyesuaikan posisi
tempat duduk siswa dengan kegiatan pembelajaran,kemudian memberikan motivasi kepada
siswa dengan melakukan tanya jawab untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu
peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi yang harus dicapai oleh siswa dan
melakukan sedikit pengulangan terhadap materi yang telah dijelaskan pada pertemuan pertama.
2) Kegiatan Inti
Dalam pelaksanaan kegiatan inti pada siklus II ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan oleh peneliti yaitu:
a)

Mengamati

Pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu membagikan siswa ke dalam kelompok yang
terdiri dari 4-5 orang. Kemudian siswa mengamati gambar yang ditempel pada papan tulis.
b)

Menanyakan

Pada tahapan ini peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai gambar yang
diamati dan menjelaskan secara umum tentang materi Makanan bergizi dan seimbang beserta
jenis makanannya. Selain itu dalam tahapan ini peneliti juga menjelaskan apa saja yang harus
dilakukan oleh masing-masing kelompok mengenai tugas anggota dalam kelompok dan jika ada
yang belum mengerti tentang tugas kelompoknya bisa menanyakan langsung pada peneliti.
Kemudian peneliti membagikan LKS pada masing-masing kelompok.
c)

Mengeksplorasi

Pada tahapan eksplorasi peneliti menyuruh siswa untuk membuka buku pelajaran dan
mengamati kembali gambar yang ada di buku untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan
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LKS. Kemudian masing-masing kelompok disuruh untuk berdiskusi dan bekerjasama dalam
mencari jawaban yang tepat untuk diisi pada titik-titik di LKS yang berpedoman pada kata kunci
yang telah disediakan. Peneliti mengontrol, membimbing dan mengawasi siswa berdiskusi
dalam kelompok.
d)

Mengasosiasikan

Dalam tahap ini, setelah mengisi jawaban yang tepat peneliti menyuruh siswa untuk
melihat dan mengecek kembali hasil diskusinya bersama anggota kelompok tentang LKS yang
telah diisi agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jawaban dan tidak ada titik-titik kosong
yang tertinggal untuk diisi. Selain itu Siswa juga diberi kesempatan untuk menyampaikan
pendapat mereka mengenai LKS.
e)

Mengkomunikasikan

Pada tahapan terakhir ini, setelah masing-masing kelompok merumuskan hasil
diskusinya, lalu peneliti menyuruh perwakilan dari anggota kelompok untuk maju kedepan
untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain mendengarkan dengan baik
pada saat temannya sedang mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Setelah semua
kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas, lalu peneliti menyuruh
masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan bersama kelompok.
3) Kegiatan Akhir
Dalam kegiatan akhir, peneliti dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran bersama.
Selanjutnya peneliti memberikan apresiasi terhadap hasil belajar siswa dan membagikan
evaluasi kepada siswa berupa soal tes secara individu, dan terakhir peneliti menyampaikan
pesan moral serta menutup pembelajaran dengan salam.
c. Pengamatan
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada siklus II ditemukan bahwa siswa sangat
senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Complete
Sentence. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa langsung membentuk kelompok
sendiri dan duduk dengan teman sekelompoknya masing-masing serta mendengarkan penjelasan
dari peneliti tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan tanpa keluar masuk kelas dan tidak
lagi mengganggu teman yang lain. Mereka langsung berdiskusi dengan teman sekelompoknya
mengenai LKS yang dibagikan oleh peneliti dan mengerjakan serta mengisinya dengan cermat
dan teliti. Semua kelompok terlihat aktif dan bersemangat pada saat menyelesaikan LKS dengan
memberikan ide-ide dan saling membantu satu sama lain.
Adapun perolehan nilai hasil evaluasi siswa pada tindakan pembelajaran siklus II dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.5 Nilai Hasil Evaluasi Siswa pada Siklus II
No.
Nama Siswa
1
Athifa Zahira
2
Cut Shiti Fatimah Zuhra
3
Durratul Anzini
4
Faqrul Azies
5
Izzatun Zikra
6
Keysya Dilvia
7
M. Nizam Rifhasa
8
M. Ziaul Kautsar
9
Mirza Fahmina
10 Muhammad Syahrul
11 Muznur Enelisfutryan
12 Nisa Askia
13 Nuzul Rizqa Azzahra
14 Raihan Farrasyi
15 Syibran Malasi
16 Syifaatul Ulya
17 Wilda Karnina
18 Zahratul Misqi
19 Zaki Al Mubaraq
Jumlah
Rata-rata

Nilai
100
100
95
80
85
100
75
80
80
85
95
100
100
85
80
100
85
80
90
1695
89,2

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa sebanyak 19 orang
dengan siswa laki-laki sebanyak 7 orang dan siswi perempuan sebanyak 12 orang, diperoleh
nilai rata-rata individu 89,2dengan kriteria Tinggi berdasarkan tabel interval kriteria nilai yang
telah penulis jelaskan pada Bab III . Dengan nilai terendah 75 dan nilai tertinggi 100, dimana
semua siswa memperoleh nilai di atas KKM.
Tabel 4.6 Kriteria Ketuntasan Klasikal yang Dicapai Siswa Kelas IV pada Siklus II
Siklus
II

Nilai
≥75
˂75

Jumlah

Jumlah
siswa
19
0
19

Tuntas

Tidak
tuntas

Persentase



100
0
100%

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel 4.6 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada
siklus II semua siswa mendapatkan nilai di atas KKM dengan persentase 100%.
Adapun perolehan hasil observasi siklus II yang diperoleh berdasarkan Lembar
Observasi Aktivitas Guru dan Lembar Observasi Aktivitas Siswa dapat dilihat pada penjelasan
di bawah ini yaitu:
1) Hasil Observasi Aktivitas Guru pada siklus II
Di bawah ini akan dijelaskan pengamatan observer dalam tabel terhadap aktivitas
peneliti dalam proses pembelajaran:
Tabel 4.7 Data Observasi Aktivitas guru siklus II
No
1
2
3
4
5

Aspek Yang Dinilai
Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam
Guru dan siswa sama-sama berdo’a
Guru Menginformasikan subtema yang akan dipelajari
tentang” Makanan Sehat dan Bergizi”
Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang
beranggotakan 3-5 orang dalam setiap satu kelompok
Guru memulai pembelajaran dengan menyuruh siswa
mengamati gambar dipapan tulis

Ya
√
√
√
√
√

Tidak
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√

11

Guru bertanya jawab dengan siswa tentang materi makanan
sehat dan bergizi
Guru membagikan lembar kerja siswa yang berupa teks
bacaan yang belum lengkap dengan mengisinya
menggunakan kata kunci yang tersedia
Guru menyuruh siswa untuk berdiskusi dalam melengkapi
kalimat
Guru menyuruh siswa membaca hasil diskusi kelompok
didepan, jika ada jawaban yang salah diperbaiki bersama.
Guru bersama siswa mengambil kesimpulan dari
pembelajaran
Guru menyampaikan nasehat kepada siswa

12

Guru menutup pembelajaran dengan salam.

√

6
7

8
9
10

√
√
√
√
√

Berdasarkan tabel di atas, aktivitas peneliti pada siklus II sudah meningkat dimana
semua dilaksanakan dengan baik dan mampu melakukan perubahan yang lebih baik dari pada
siklus sebelumnya. Seperti yang terlihat pada aktivitas peneliti mampu mengkondisikan siswa
pada situasi belajar yang lebih baik, menginformasikan subtema, membagikan kelompok,
bertanya jawab dengan siswa, dan membagikan LKS serta membimbing siswa dalam kelompok.
2) Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II
Berikut dibawah ini akan dijelaskan dalam tabel tentang pengamatan observer terhadap
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran:
Tabel 4.8 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aspek Yang Dinilai
Siswa menjawab salam
Siswa berdo’a bersama guru
Siswa mendengarkan subtema yang akan dipelajari
Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok yang
beranggotakan 4-5
Siswa mengamati gambar dipapan tulis
Siswa melakukan tanya jawab tentang materi makanan
sehat dan bergizi
Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru bersama
teman kelompok
Siswa membacakan hasil diskusi didepan kelas.
Siswa mengambil kesimpulan dari pembelajaran
Siswa mendengarkan nasehat guru
Siswa menjawab salam.

Ya
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tidak
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Berdasarkan hasil pengamatan observer pada Lembar Observasi Siswa Siklus II terlihat
jelas bahwa siswa mendengarkan penjelasan subtema yang akan dipelajari dari peneliti sehingga
siswa langsung fokus pada materi yang peneliti sampaikan. Begitu juga pada kegiatan akhir
pembelajaran, peneliti tidak lupa mengambil kesimpulan materi yang telah dilakukan bersama
dengan siswa.
d. Refleksi
Berdasarkan hasil pengamatan pada tindakan pembelajaran siklus II dapat disimpulkan
bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan model Complete Sentence dapat
meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas positif siswa
dalam kelompok yang sudah dapat menyelesaikan LKS bersama dengan cermat dan teliti,
bersemangat, serta aktif maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Siswa
terlihat bersungguh-sungguh dalam bertanya tentang hal-hal yang kurang dipahami selama poses
pembelajaran berlangsung. Perkembangan hasil belajar siswa tergambar pada peningkatan nilai
rata-rata persiklusnya. Peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan nilai rata-rata persiklus dapat
dilihat pada diagram berikut:

Grafik4.3Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Setiap Siklus
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Berdasarkan grafik 4.3 di atas terlihat peningkatan hasil belajar siswa kelas IV MIN 42
Pidie yang dilaksanakan melalui dua tindakan (Siklus), yaitu pada siklus I diperoleh nilai ratarata 68,1 dengan kriteria Cukup, dan pada pembelajaran siklus II meningkat menjadi 89,2
dengan kriteria Tinggi menurut Tabel kriteria interval nilai pada Bab III.
4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I dan II serta hasil refleksi terhadap setiap
siklusnya maka dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.

Siklus 1
Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus I dilaksanakan pada jam pertama tanggal 23 Juli

2019 pukul 8.00 WIB sampai dengan 9.15 WIB membahas tentang materi Makanan Sehat dan
Bergizi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab
dengan jumlah siswa 19 orang. Pada siklus I siswa kurang bersemangat dalam belajar karena
proses belajar yang membuat siswa bosan, mereka hanya duduk mendengarkan penjelasan dari
guru serta mengerjakan soal dari guru seperti biasanya sehingga siswa menjadi tidak aktif.
Dari hasil pengamatan hanya sedikit siswa yang memahami materi Makanan Sehat dan
Bergizi. Pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh siswa 68,1, sehingga peneliti dapat
menyimpulkan pembelajaran pada siklus I kurang berhasil dan tidak sesuai dengan harapan,
akan tetapi kekurangan pada proses pembelajaran siklus I akan diperbaiki pada tindakan
selanjutnya.
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2. Siklus II
Pembelajaran pada siklus II peneliti menerapkan model pembelajaran Complete Sentence
yang membahas materi yang sama. Pembelajaran dilakukan pada jam kedua tanggal 25 Juli
2019 pukul 9.15 sampai dengan 10.15. Berdasarkan pengamatan peneliti dalam kegiatan belajar
dengan menggunakan model pembelajaran Complete Sentencediperoleh data bahwa siswa
menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dikarenakan siswa
belajar dalam bentuk kelompok yang memudahkan mereka saling bertukar ide dan pikiran
sehingga siswa lebih mudah dalam menyelesaikan LKS yang dibagikan peneliti.

BAB V
PENUTUP
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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas IV MIN 42 Pidie dengan
penerapan model Complete Sentencepada Tema 9 yaitu Makananku Sehat dan Bergizi dengan
Subtema 1 Makanan Sehat dan Bergizi pada Materi Makanan Seimbang dan Bergizi, maka
dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Penerapan Model Complete Sentence pada materi
Makanan Sehat dan Bergizi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dengan
meningkatnya hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata siswa pada siklus I
adalah 68,1, dan meningkat pada siklus II menjadi 89,2. Persentase siswa yang mencapai KKM
pada siklus I adalah 42% sedangkan siklus II mencapai 100%.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat
penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran dalam
pembelajaran Tematik dengan menerapkan model Complete Sentence yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran agar aktivitas belajar siswameningkat.
2. Diharapkan kepada siswa agar dapat meningkatkan keaktifan belajar supaya dapat
meningkatkan hasil belajar yang lebih baik.
3. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk dapat mengarahkan guru dalam menerapkan
model pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti model Complete Sentenceuntuk
dapat meningkatkan semangat belajar dan keaktifan siswa di dalam kelas.
4. Diharapkan kepada peneliti untuk selanjutnya menggunakan model-model pembelajaran
yang dapat menarik minat dan membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga mudah
dalam memahami materi dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
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Demikianlah saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini, mudahmudahan ada manfaatnya demi kemajuan dan keberhasilan pendidikan.
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