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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 

membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memperoleh dan memproses 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi 

edukatif antara dua pihak yaitu peserta didik yang melakukan kegiatan belajar 

dengan pendidik yang melakukan kegiatan membelajarkan, dimana terdapat juga 

proses memilih, menetapkan, mengembangkan metode yang tepat agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Keberhasilan pendidikan di sekolah yang 

berbasiskan proses pembelajaran di kelas pada hakekatnya merupakan tanggung 

jawab semua pihak, baik sekolah, pemerintah maupun masyarakat. Pihak sekolah 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pendidikan, pemerintah 

pemegang keputusan kebijakan, sedangkan masyarakat pendukung sumber daya 

yang diperlukan sekolah.   

Pemenuhan kebutuhan siswa, disamping bertujuan untuk memberikan materi 

kegiatan setepat mungkin, juga materi pelajaran yang sudah disesuaikan dengan 

kebutuhan, biasanya menjadi lebih menarik. Dengan demikian, akan membantu 

pelaksanaan proses belajar-mengajar (Sardiman, 2016:113).  

Melalui proses pembelajaran, guru dituntut untuk mampu membimbing dan 

memfasilitasi siswa agar mereka dapat memahami kekuatan serta  kemampuan 

yang mereka miliki, untuk selanjutnya memberikan motivasi agar siswa terdorong 

untuk bekerja atau belajar sebaik  mungkin untuk mewujudkan keberhasilan 

berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Dalam pendidikan, pendidik 

memiliki arti dan peranan sangat penting. Hal ini disebabkan ia memiliki 

tanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya pula Islam 

sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan 

bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan 

mereka melebihi dari orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan 

bukan pendidik (Sugiyono, 2009:134).  
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Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara 

memperbaiki  proses  belajar mengajar.  Belajar mengajar  pada  dasarnya adalah  

interaksi  antara  guru  dan  peserta didik  dalam situasi pendidikan. Kegiatan 

pembelajaran dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

bergantung pada beberapa hal antara lain guru, siswa, manajemen, kurikulum, 

lingkungan, masyarakat serta sarana dan prasarana.  

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan 

sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Agar dapat  mencapai 

tujuan pendidikan sesuai dengan kurikulum, guru perlu meningkatkan kualitas 

pembelajarannya. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik 

dalam menyampaikan materi, menggunakan   metode dan    teknik mengajar yang 

tepat, menggunakan media pembelajaran maupun kebutuhan peserta didik. 

Untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, maka sebagai ujung 

tombaknya adalah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan baik dari jenjang 

pendidikan SD, SMP dan SMA. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kualitas pembelajaran yang berkualitas di SMA Negeri 11 Kota Jambi dengan 

cara melaksanakan bimbingan pada guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

meningkatkan fasilitas pembelajaran dan memberikan berbagai metode 

pembelajaran yang inovatif. Salah satu metode pembelajaran inovatif adalah 

metode complete sentence dapat merangsang siswa berfikir kritis, aktif dalam 

pembelajaran di kelas. Karena siswa diharuskan untuk aktif dalam berdiskusi. 

Persoalan mengenai motivasi belajar adalah bagaimana mengatur agar 

motivasi dapat ditingkatkan karena dalam kegiatan belajar setiap siswa memiliki 

motivasi belajar dengan tingkatan yang berbeda. Perbedaan motivasi belajar yang 

dimiliki siswa dapat dilihat berdasarkan tingkat kehadiran siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar, keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

(Sardiman, 2016:19). Penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi 

dan guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga menjadikan proses 

pembelajaran hanya berorientasi pada guru semata.  
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Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Kumala Dwi 

Septiani, S.Pd., M.Pd yang merupakan guru mata pelajaran sejarah semester 1 di 

kelas XI SMA Negeri 11 Kota Jambi. Beliau menegaskan bahwa permasalahan 

yang terjadi saat pembelajaran sejarah di kelas kurangnya semangat siswa dalam 

mengikuti pelajaran, siswa jarang bertanya pada guru meskipun belum paham 

materi, siswa tidak berani mengemukakan pendapat, siswa tidak aktif dan siswa 

tidak mempunyai motivasi untuk menjawab pertanyaaan yang diajukan guru. 

Oleh karena itu dapat mempengaruhi nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

menjadi menurun, motivasi belajar yang kuat dalam diri siswa dapat mendorong 

siswa untuk lebih semangat dalam belajar sehingga siswa dapat lebih mudah 

menguasai materi pembelajaran. Data hasil belajar yang didapat pada saat 

observasi awal pada tanggal 2-5 september 2019 dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 

Persentase Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Sejarah Peminatan 

Kelas XI IPS 1 SMA 11 Kota Jambi Tahun Ajaran 2019/2020 

Nilai KKM Kelas XI IPS 1 Kelas XI IPS 2 Persentase 

≥ 68 Tuntas 6 20 41,93% 

≤ 68 Tidak Tuntas 25 11 58,00% 

Jumlah 31 31 99,99% 

Sumber : guru mata pelajaran sejarah peminatan kelas XI IPS SMA 11 Kota Jambi 

 

 Untuk meningkatkan motivasi dalam diri siswa perlu dilakukan dorongan 

dari luar yaitu dengan cara memberikan penghargaan kepada siswa yang 

berprestasi seperti pemberian beasiswa, piagam, hadiah atau diadakan pemilihan 

siswa teladan dan berprestasi, dengan adanya hal-hal seperti ini maka siswa dapat 

terdorong untuk belajar lebih aktif sehingga memilki prestasi yang baik. Bagi 

siswa yang belum mendapatkan hadiah, mereka akan berkompetisi atau bersaing 

dalam belajar untuk mendapatkan penghargaan dari pihak sekolah. Salah satu hal 

yang mendasari motivasi siswa adalah dapat dilihat dari tingkat kehadiran siswa 
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dalam kegiatan belajar mengajar, keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pelajar.  

Metode complete sentence dipilih karena merupakan salah satu metode 

pembelajaran PAIKEM yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. PAIKEM merupakan 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 aktifitas dan  kreatifitas dalam 

meningkatkan motivasi siswa  (Suprijono, 2009:8). Studi tentang metode-metode 

pembelajaran sejarah termasuk didalamnya adalah metode complete sentence 

yang menyertakan tujuan pembelajaran dan akuntabilitas perorangan 

memperlihatkan efek positif yang sangat besar terhadap pencapaian siswa di kelas 

dalam pembelajaran sejarah (Slavin, 2009:29). Berdasarkan tujuan mata pelajaran 

sejarah, maka pembelajaran kooperatif tipe complete sentence ini memiliki ciri 

yang cocok untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SMAN 11 Kota Jambi pada saat ini 

adalah kurangnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga mereka 

asal-asalan untuk menjawab persoalan yang ada tanpa harus diteliti terlebih 

dahulu. Ini menyebabkan hasil belajar belum maksimal, maka perlu upaya untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam   proses belajar mengajar sejarah. Salah satu 

upayanya dengan penerapan metode complete centence.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji : 

“Implementasi Metode Complete Sentence Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS 1 SMA 11 KOTA JAMBI”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Dari hasil pengamatan penulis, maka dapat diidentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran 
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2. Pelaksanaan pembelajaran 

3. Penilaian Pembelajaran 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

Bagaimana penerapan metode complete sentence dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA 11 KOTA JAMBI ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode complete sentence dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA 11 KOTA JAMBI 

dalam pembelajaran sejarah hingga mencapai kategori tinggi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis : 

1. Manfaat Teoretis  

 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai 

berbagai hal yang berkaitan dengan Implementasi metode complete sentence 

sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat di terapkan dalam 

pembelajaran sejarah. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan serta keterampilan dalam penerapan 

model pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar, sehingga tidak 

menggunakan model pembelajaran konvensional saja pada mata pelajaran sejarah 

yang akan membuat pelajaran sejarah kurang bermakna. 
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b. Bagi siswa, dapat meningkatkan sikap disiplin belajar sejarah pada siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran complete sentence siswa belajar 

bagaimana  menghargai pendapat orang lain, mementingkan  kelompok, serta 

saling menghargai dan menghormati  satu sama lain. 

c. Bagi guru, dapat memperbaiki permasalahan pembelajaran yang dihadapi dan 

hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka menentukan strategi 

pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran sejarah serta penggunaan 

referensi dalam penelitian pembelajaran sejarah, sehingga guru dapat 

menggunakan metode complete sentence untuk meningkatkan motivasi belajar 

sejarah pada siswa 

d. Bagi sekolah, dapat meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah untuk 

bersaing didunia pendidikan dan dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan, 

khususnya pada mata pelajaran sejarah. 

 

1.6 Definisi Operasional  

 Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman terhadap pembaca, dalam 

penelitian ini akan menguraikan beberapa definisi, yaitu sebagai berikut : 

1. Metode Complete Sentence 

 Metode complete sentence adalah suatu pembelajaran yang metode 

pembelajaran mudah dan sederhana di mana siswa belajar melengkapi paragraf yang 

belum sempurna dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia. Pembelajaran 

ini terpusat pada peserta didik dan guru sebagai fasilitator dan mengarahkan peserta 

didik untuk menemukan pengetahuan yang akan di pelajari. 

2. Pembelajaran sejarah 

 Pembelajaran sejarah tidak hanya menghafal dan mengenang peristiwa-

peristiwa sejarah yang berlalu, tetapi pembelajaran yang menelaah tentang asal-usul 

dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan 

metodologi tertentu bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan kompetensi 

untuk berfikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan masa lampau untuk dapat 
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memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan kepada 

masyarakat. 

3. Motivasi 

 Motivasi adalah untuk mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah 

perbuatan, untuk mencapai tujuan dan menyeleksi perbauatan yakni perbuatan mana 

yang akan dikerjakan. 


