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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tindak kelas yaitu penerapan metode complete 

sentence untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaraan sejarah 

di SMA 11 Kota Jambi, dapat disimpulkan sebagai berikut: Terdapat peningkatan 

motivasi belajar siswa mencapai persentase sebesar yang berarti termsuk kategori 

“tinggi setelah penerapan metode complete sentence pada mata pelajaran sejarah 

pada proses siklus I, namun belum sepenuhnya dapat meningkatkan seluruh siswa 

yang berada di dalam kelas. Terjadi peningkatan motivasi belajar setelah 

penerapan metode complete sentence pada siklus ke II. Ketuntasan motivasi 

belajar pada kategori tinggi. Terbukti terjadi peningkatan yang signifikan, 

motivasi belajar setelah menggunakan metode complete sentence pada siklus ke 

III. Hal ini mengandung makna bahwa PTK dapat di nyatakan berhasil sebagai 

berikut: (a) Motivasi belajar siswa SMAN mecapai rerata sangat tinggi, padahal 

target dalam rancangan PTK hanya “tinggi”. Dengan kata lain hipotesis tindakan 

yang di ajukan dalam PTK yaitu dengan metode complete sentence diterapkan 

dalam mata pelajaran sejarah, maka motivasi siswa di SMAN 11 Kota Jambi akan 

meningkat minimal rerata 75%, dapat diterima. 

 Ini mengandung makna bahwa semakin tinggi motivasi belajar yang di 

miliki siswa, akan semakin tinggi pula hasil belajar yang diperolehnya. 

 

5.2. Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi yang muncul adalah 

sebagai berikut: Metode pembelajaran complete sentece memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menempatkan diri mereka di dalam peran-peran atau situasi 

yang akan meningkatkan motivasi belajar. Metode complete sentence 

mengajarkan keterampilan-keterampilan mengobservasi dan mendengarkan 

sehingga siswa dapat mengobservasi dan mendengarkan sehingga siswa dapat 

mengobservasi dan mendengarkan satu sama lain secara efektif dan kemudian 

menafsirkan tepat apa yang mereka lihat dan dengarkan.  
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 Metode complete sentence disamping memiliki keunggulan juga memiliki 

kelemahan. Keunggulan antara lain : (a) Materi terarah dan tersaji secara benar 

sebab guru terlebih dahulu menjabarkan uraian materi sebelum pembagian 

kelompok. (b) Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai orang lain 

berdiskusi. (c) Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman 

sekelasnya. (d) Dapat memperdalam pengetahuan siswa melalui lembar kerja 

yang dibagikan kepadanya, sebab mau tidak mau siswa harus menghafal tau 

paling tidak membaca materi yang di berikan kepadanya. (e) Dapat meningkatkan 

tanggung jawabnya atas hasil diskusi. Sedangkan kelemahan pada metode 

complete sentence adalah: (a) Dalam kegiatan diskusi seringkali hanya beberapa 

orang saja yang aktif. (b) pembicaraan diskusi seringkali melenceng dari materi 

pembelajaran yang dilakukan. (c) Terdapat siswa yang kurang memliki bahan 

dalam melaksanakan diskusi atau tidak mampu menyampaikan pendapatnya 

dalam diskusi. Siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi yang akan 

menyebabkan perolehan hasil belajarnya juga tinggi.  

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan pernyatan dan implikasi diatas, berikut di kemukakan 

beberapa saran yaitu, jika penerapan metode complete sentece belum dapat 

meningkatkan motivasi belajar sesuai dengan kriteria yang di tetapkan, maka 

disarankan agar dilakukan refleksi sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah, dapat meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah 

untuk bersaing didunia pendidikan dan dapat bermanfaat dalam bidang 

pendidikan, khususnya pada mata pelajaran sejarah. 

2. 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. 

 

 


