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ABSTRAK 

 

 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI JUAL BELI 

DENGAN METODE COMPLETE SENTENCE PADA SISWA KELAS III 

SDN CLUNTANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

 

SURYADI,  

A54C090013, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 59  halaman. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui peningkatan hasil 

belajar IPS materi jual beli dengan metode complete sentence pada siswa kelas III 

SDN Cluntang Musuk tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian dilaksanakan pada 

semester Gasal tahun pelajaran 2012/2013 selama 4 bulan, yakni mulai bulan 

Mei-Agustus 2012.  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode tes dan alat pengumpulan data meliputi butir soal tes. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa metode complete sentence dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS pada siswa kelas III  SDN Cluntang Musuk  tahun pelajaran 2012/201. Hal ini 

ditandai dengan:  (1) Hasil penilaian pembelajaran siklus I sebanyak  75 % siswa 

mendapat nilai tes minimal 65.(2) Hasil penilaian pembelajaran siklus II 100 % 

siswa mendapat nilai tes materi jual beli minimal sama dengan  65. Berdasarkan    

hasil    pengamatan   menunjukkan tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran 

siklus I ke siklus II meningkat lebih baik, Dari hasil ini, maka metode complete 

sentence dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi guru yang ingin menerapkan  

strategi pembelajaran aktif yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar, 

sehingga hasil belajar meningkat. 

 

Kata kunci: Hasil Belajar, IPS, dan metode complete sentence 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan pada intinya merupakan interaksi antara pendidik (guru) 

dan peserta didik (murid) untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar terdapat kesatuan yang tak terpisahkan 

antara siswa yang belajar dengan guru yang mengajar. Dalam hal ini guru 

berfungsi sebagai fasilitator dan penunjuk jalan ke arah penggalian potensi anak 

didik (murid), dan murid sebagai obyek yang diarahkan dan digali potensinya 

(Nata, 2001:84). 
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Mata pelajaran IPS terfokus pada pembahasan yang berkaitan dengan ilmu 

sosial yang dapat dijadikan bekal berinteraksi dengan lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hasil pembelajaran IPS di kelas III SDN Cluntang Musuk 

belum dapat tercapai sesuai yang diharapkan.  Berdasarkan  hasil tes formatif 

yang telah diadakan oleh guru,  siswa yang telah mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), yaitu 65 baru 60 % dan yang belum tuntas sebanyak 

40%. Kondisi demikian menjadikan suatu perenungan bagi guru agar hasil belajar 

siswa dikemudian hari dapat meningkat menjadi lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian tentang “upaya meningkatkan kemampuan 

memahami jual beli dengan metode complete sentence pada siswa kelas III SDN 

Cluntang tahun pelajaran 2012/2013.” 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: apakah penerapan 

metode complete sentence dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi jual beli 

pada siswa kelas III SDN Cluntang Musuk tahun pelajaran 2012/2013? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar IPS materi jual beli dengan metode complete sentence pada siswa kelas III 

SDN Cluntang Musuk tahun pelajaran 2012/2013. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Manfaat teoritis, untuk mengembangkan teori pembelajaran mata pelajaran 

IPS. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk siswa, hasil belajar materi jual beli dapat meningkat lebih baik. 

b. Untuk guru, hasilnya untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses belajar 

mengajar. 

c. Untuk sekolah, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan 

bacaan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan mutu sekolah. 
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LANDASAN TEORI 

Kajian Pustaka 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan relevan dengan 

penelitian ini adalah penelitian Nur Fadhilah (2010) dengan judul "Peningkatan   

Hasil  Belajar  Mata  Pelajaran  Al-Qur’an Hadits Melalui Metode Complete 

sentence Pada Siswa Kelas III  Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Kangkung 

Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2009/2010".  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode complete sentence dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran siklus 

I, II, dan III.  Skor keaktifan siswa siklus I adalah 8,29 (Baik). Siklus II adalah 

9,14 (Baik) dan siklus III adalah 9,43 (sangat baik). Sedangkan pencapaian nilai 

rata-rata kelas pada siklus III adalah 70,91; pada siklus II adalah 65; dan pada 

siklus I adalah 64,09. Dari rata-rata tersebut dapat dimaknai bahwa ada kenaikan 

nilai sebesar 5,91 point dari siklus II dan terdapat kenaikan 6,82 point dari siklus I 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 

Indonesia dengan penerapan model complete sentence pada siswa kelas V SD 

Negeri Dersansari 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian adalah guru dan 

siswa kelas V SD Negeri Dersansari 01 Suruh yang berjumlah 27 siswa. Tekhnik 

pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 

dokumentasi dan test. Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui dua siklus 

dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Hasil penelitian mampu menjawab rumusan masalah, mencapai tujuan penelitian 

dan menjawab hipotesis penelitian yaitu: Penggunaan model Complete Sentence 

dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 

Dersansari 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. 

Dibuktikan dengan hasil analisis data rata-rata hasil belajar siswa meningkat. Dari 

hasil pembelajaran siklus I 70,37% yang tuntas belajar sedangkan pada siklus II 

ketuntasan hasil belajar meningkat menjadi 92,59%. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Complete Sentence dapat meningkatkan 

hasil belajar Bahasa Indonesia. 
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Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar 

Morgan sebagaimana dikutip Suprijono (2009:2), menyatakan bahwa 

belajar adalah perubahan perilku yang bersifat permanen sebagai hasil dari 

pengalaman. Nasution (1988:37) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan 

kelakuan berkat pengalaman dan latihan. Perubahan itu tidak hanya mengenai 

jumlah pengetahuan melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, 

sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian yang pada intinya 

mengenai segala aspek pribadi seseorang. 

Burton sebagaimana dikutip oleh Aunurrahman (2009:135), belajar 

adalah perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi 

antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya sehingga 

mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Perbuatan belajar adalah 

perbuatan yang disengaja oleh seseorang untuk mengubah kemampuan dan 

perilaku (pengetahuan, sikap-kepribadian, dan kecakapan-ketrampilan) dirinya 

melalui berbagai pengalaman dan latihan (Amirin, 2003:1). 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Gagne (dalam 

Suprijono, 2009:5), hasil belajar berupa : 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangakaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.   
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3. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

meliputi tiga faktor yaitu : 

1) Faktor Jasmaniah,  meliputi: 

a) Faktor kesehatan. Proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatan seseorang terganggu, selain itu ia akan cepat lelah, 

kurang semangat, mudah pusing serta gangguan lainnya. Agar 

seseorang dapat belajar dengan baik, kesehatan badannya harus 

tetap terjamin. 

b) Cacat Tubuh, adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Keadaan cacat tubuh juga 

mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga 

terganggu. 

2) Faktor Psikologis  

Ada beberapa faktor yang tergolong kedalam faktor psikologis 

yang mempengaruhi belajar, antara lain : 

a) Inteligensi 

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar 

dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat 

intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil dari pada yang 

mempunyai tingkat inteligensi yang rendah walaupun siswa yang 

mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi belum pasti berhasil 

dalam belajarnya. 

b) Perhatian  

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik  maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari. Jika 

bahan pelajaran tidak menjadi  perhatian siswa maka timbulah 

kebosanan sehingga ia tidak lagi suka belajar. 
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c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar  

pengaruhnya terhadap belajar karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

d) Bakat 

Bakat menurut Hilgard (dalam Daryanto, 2009:54) adalah 

“The capacity to learn “ yaitu kemampuan untuk belajar. 

e) Motif 

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik, mempunyai 

motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan 

melaksanakan  kegiatan yang berhubungan dengan belajar. 

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. Belajar akan lebih berhasil jika 

anak sudah siap (matang) jadi kemajuan baru untuk memiliki 

kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 

g) Kesiapan 

Kesiapan atau readness adalah kesediaan untuk memberi 

respon. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar 

karena jika siswa belajar dan sudah ada kesiapan maka hasil 

belajarnya akan lebih baik 

2) Faktor Kelelahan  

Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah menghindari 

jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya, sehingga perlu 

diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan. 
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b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu : 

1) Faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, hubungan antara 

anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga. 

2) Faktor sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, hubungan guru 

dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat, meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

4. Tujuan Pembelajaran Pembelajaran IPS 

Di tingkat SD/MI, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan: 

a. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global.  

5. Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang  bertujuan untuk 

mermbantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mendukung dan 

mempengaruhi terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal 

(Aunurrahman, 2009:34). Pembelajaran berupaya mengubah masukan 
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berupa siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang terdidik, siswa 

yang belum memilki  pengetahuan tentang sesuatu, menjadi siswa yang 

memiliki pengetahuan. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan 

terjadinya proses belajar dalam diri siswa.  

b. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang 

digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk kepada guru di kelas.  Melalui model pembelajaran 

guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, 

keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Model 

pembelajaran dapat juga berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. (Suprijono, 2009:46). 

6. Metode Complete sentence 

Metode berarti suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita 

(Sudiyono, 2009:180). Metode Complete Sentence merupakan salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif. Metode complete sentence merupakan salah 

satu metode pembelajaran bermakna yang dikembangkan dengan cara 

membantu peserta didik membangun keterkaitan antara informasi 

(pengetahuan) baru dengan pengalaman (pengetahuan lain) yang telah 

dimiliki dan dan dikuasai peserta  didik (Suprijono, 2009 : viii). 

Hubungan Metode Complete Sentence dengan Pembelajaran IPS 

Metode Complete Sentence dipilih karena merupakan salah satu metode 

pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan), yaitu pembelajaran bermakna yang dikembangkan dengan cara 

membantu peserta didik membangun keterkaitan antara informasi (pengetahuan) 

baru dengan pengalaman (pengetahuan lain) yang telah dimiliki dan dan dikuasai 

peserta  didik. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang lebih 

menekankan pada aktivitas dan kreatifitas siswa dalam memahami suatu bacaan. 

Metode ini akan menuntun siswa langkah demi langkah agar dapat membaca 

secara efektif dan dapat memahami apa yang telah dibaca (Suprijono, 2009:103). 
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Studi tentang metode-metode pembelajaran kerjasama (termasuk di 

dalamnya adalah metode Complete Sentence) yang menyertakan tujuan kelompok 

dan akuntabilitas perorangan memperlihatkan efek positif yang sangat besar 

terhadap pencapaian siswa di kelas dalam semua mata pelajaran dan dalam semua 

jenis sekolah (Slavin, 2009:29). Berdasarkan tujuan mata pelajaran IPS, maka 

pembelajaran kooperatif tipe Complete sentence ini memiliki ciri yang cocok 

dengan mata pelajaran  IPS. 

Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian penelitian terdahulu 

permasalahan yang harus dipecahkan oleh guru dalam mengajar IPS yaitu 

rendahnya minat dan perhatian siswa pada materi yang diajarkan serta hasil 

belajar yang belum memuaskan.  

Pada awalnya guru mata pelajaran IPS dalam menyampaikan materi 

pembelajaran belum menggunakan metode complete sentence menunjukkan 

bahwa minat dan hasil belajar siswa terhadap materi yang disampaikan guru 

rendah. Berdasarkan evaluasi dan kajian penelitian terdahulu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran menggunakan metode complete sentence. 

Kegiatan pembelajaran diduga lebih lancar, tepat sasaran dan tepat rencana. 

Demikian juga situasi pembelajaran akan lebih menyenangkan, ada minat dari 

siswa, ada kerja sama dan diskusi kelompok lebih aktif. Hasil pada kondisi akhir 

yang terjadi melalui penggunaan metode complete sentence dapat meningkatkan 

meningkatkan kemampuan memahami jual beli pada siswa kelas III SDN 

Cluntang Musuk tahun pelajaran 2012/2013. 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis penelitian berdasarkan berbagai pertimbangan mengenai 

permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran IPS adalah diduga dengan 

metode complete sentence  dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi jual beli 

pada siswa kelas III  SDN Cluntang Musuk tahun pelajaran 2012/2013. 
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METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Cluntang Musuk Boyolali. Penelitian 

dilaksanakan pada semester Gasal tahun pelajaran 2012/2013 selama 3 

bulan, yakni mulai bulan Juni - Agustus 2012. 

B. Subjek Penelitian 

Siswa  kelas  III SDN Cluntang Musuk  semester  1  tahun  pelajaran 

2012/2013 dengan jumlah siswa 18 orang, 8 putra dan 10 putri. 

C. Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi dua macam data yaitu data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka 

sedangkan data kualitatif adalah data yang dalam bentuk kata, kalimat, dan 

gambar (Sugiyono, 2009:15). Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes 

sedangkan data kualitatif  diperoleh berdasarkan pada hasil observasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode tes. Tes yang digunakan merupakan tes yang berkaitan dengan 

materi jual beli.  

2. Observasi.  Observasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

suasana kelas, kegiatan pembelajaran, kreatifitas guru, keaktifan siswa dan 

sebagainya. 

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan bukti-bukti yang bersumber dari non-manusia (Afifuddin & 

Saebani, 2009:141). Dokumentasi meliputi rapor siswa, nilai tes formatif, 

daftar hadir siswa dan lingkungan. 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Patilima (2007:96) analisis 

kualitatif dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. 

Ketiga alur yang di maksud adalah: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 
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1. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan;  

2. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang member 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;  

3. Penarikan kesimpulan. 

F. Indikator Kinerja 

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan penelitian, dirumuskan 

indikator kinerja sebagai berikut:   

1. Hasil penilaian pembelajaran siklus I sekurang-kurangnya 75 % siswa 

mendapat nilai tes materi jual beli minimal sama dengan  nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), yaitu 65. 

2. Hasil penilaian pembelajaran siklus II sekurang-kurangnya 90 % siswa 

mendapat nilai tes materi jual beli minimal sama dengan  nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), yaitu 65. 

G. Prosedur Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas (PTK). Menurut Suwandi (2007:6) penelitian tindakan kelas 

merupakan penelitian yang bersifat reflektif yang berangkat dari permasalahan 

riil yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar, kemudian 

direfleksikan alternatif pemecah masalahnya dan ditindak lanjuti dengan 

tindakan nyata yang terencana dan terukur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Temuan penelitian pada pra siklus 

Temuan penelitian pada pembelajaran pra siklus  berdasarkan hasil tes 

adalah ditemukan jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 10 orang 

(62,5%) dan jumlah siswa yang belum tuntas sebanyak 6 orang (37,5%). 

Siswa yang belum tuntas tersebut antara lain: Andriani, Endah Setyaningsih,  

Ernawati, Nur Wahid, Tri Ihsanudin dan Wahyu Prasetyo. Temuan ini 

menunjukkan terdapat masalah yang serius dalam pembelajaran mata 
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pelajaran IPS, oleh karena itu permasalahan hasil belajar yang rendah ini 

betul-betul perlu ditindaklanjuti dengan mencari solusi agar hasil belajar yang 

rendah ini dapat teratasi.  Solusi yang disiapkan peneliti selaku guru kelas III 

adalah dengan menerapkan metode complete sentence dalam kegiatan 

pembelajaran IPS pada pembelajaran selanjutnya. 

2. Temuan penelitian pada siklus I 

Temuan penelitian pada pembelajaran siklus I  berdasarkan hasil tes 

adalah ditemukan jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 12 orang (75%) 

dan jumlah siswa yang belum tuntas sebanyak 4 orang (25%). Siswa yang 

belum tuntas tersebut antara lain: Endah Setyaningsih,  Ernawati, Nur Wahid, 

dan Tri Ihsanudin. Temuan ini menunjukkan setelah penerapan metode 

complete sentence ternyata diperoleh hasil positif yaitu dengan meningkatnya 

hasil belajar siswa. Namun demikian pembelajaran siklus I belum dapat 

dihentikan karena prosentase ketuntasan belajar siswa masih kurang dari 90% 

sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh karena itu perlu diadakan 

pembelajaran putaran berikutnya, yakni pembelajaran siklus II. 

3. Temuan penelitian pada siklus II 

Temuan penelitian pada pembelajaran siklus II  berdasarkan hasil tes 

adalah ditemukan jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 19 orang 

(100%). Temuan ini menunjukkan setelah penerapan metode complete 

sentence diperoleh hasil positif yaitu dengan meningkatnya hasil belajar siswa. 

Prosentase ketuntasan belajar pada  siklus II belum telah lebih dari 90% sesuai 

dengan target yang ingin dicapai oleh karena itu tindakan pembelajaran dapat 

dihentikan. 

Ketuntasan Hasil Belajar. 

Berdasarkan prosentase ketuntasan belajar pada kegiatan pembelajaran 

pra siklus, siklus I, dan siklus II, diperoleh nilai berikut: prosentase ketuntasan 

belajar prasiklus sebesar 62,5%, pada siklus I sebesar 75%, dan pada siklus II 

sebesar 100%. Perolehan hasil belajar ini menunjukkan terdapat kenaikan 

prosentase ketuntasan hasil tes materi jual beli sebesar 37,5 %.  
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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Simpulan 

Mengacu pada analisa data dan pembahasan terhadap data hasil penelitian 

ini. penelitian penulis yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Memahami Jual Beli dengan metode Complete Sentence pada Siswa Kelas III 

SDN Cluntang Musuk Tahun Pelajaran 2012/2013” diperoleh simpulan bahwa 

metode complete sentence  dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi jual beli 

pada siswa kelas III SDN Cluntang Musuk tahun pelajaran 2012/2013.  Simpulan 

ini diperkuat dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Berdasarkan rata-rata nilai tes yang dilaksanakan pada tiap pembelajaran 

diperoleh nilai rata-rata tes pra siklus sebesar 62,19; nilai rata-rata tes siklus I 

sebesar 72,19; dan nilai rata-rata tes siklus II sebesar 77,81. Berdasarkan 

perolehan hasil belajar ini berarti terdapat kenaikan rata-rata nilai tes sebesar 

15,62 poin. 

2. Berdasarkan prosentase ketuntasan belajar diperoleh nilai prosentase 

ketuntasan belajar pada prasiklus sebesar 62,5%; pada siklus I sebesar 75%; 

dan pada siklus II sebesar 100%. Perolehan hasil belajar ini menunjukkan 

terdapat kenaikan prosentase ketuntasan belajar sebesar 37,5 %. 

Implikasi 

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan metode complete sentence 

dapat meningkatkan kemampuan memahami materi jual beli dengan pada siswa 

kelas III SDN Cluntang Musuk tahun pelajaran 2012/2013. Oleh karena itu 

penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi guru yang ingin 

menerapkan metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar, 

terutama bagi guru IPS dalam upaya meningkatkan kemampuan dan hasil belajar 

siswa.  

Saran 

Berkaitan dengan simpulan dan implikasi tersebut di atas, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 
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Siswa yang mengalami hambatan hendaknya tidak perlu sungkan dan 

malu untuk bertanya kepada teman atau guru agar permasalahan yang 

dihadapi pada saat pembelajaran dapat teratasi. 

2. Bagi Guru.  

Guru sebaiknya meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan 

metode complete sentence dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada mata 

pelajaran IPS. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Hendaknya Kepala Sekolah selalu memberi semangat dan motivasi 

kepada guru melalui pemberian penghargaan kepada guru yang selalu aktif 

dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Untuk Peneliti Lain 

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan penggunaan 

metode complete sentence dalam kegiatan pembelajaran. 
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