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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Model Pembelajaran Complete 

Sentence Pada Materi Hubungan Sosial Mata Pelajaran IPS di Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Entikong”. Sub masalah dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana 

persiapan pembelajaran model Complete Sentence pada materi hubungan sosial 

mata pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri I Entikong ? 2) Bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran model Complete Sentence pada materi hubungan sosial 

mata pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri I Entikong ? 3) Bagaimana hasil 

evaluasi belajar  model pembelajaran Complete Sentence pada materi hubungan 

sosial mata pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri I Entikong?. 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) mengetahui persiapan 

pembelajaran model Complete Sentence pada materi hubungan sosial mata 

pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri I Entikong, 2) mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran model Complete Sentence pada materi hubungan sosial mata 

pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri I Entikong, 3) mengetahui hasil evaluasi 

belajar  model pembelajaran Complete Sentence pada materi hubungan sosial 

mata pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri I Entikong. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Bentuk penelitian ialah studi kasus. Subjek penelitian adalah guru IPS 

dan 35 siswa kelas VIIIA. Teknik yang digunakan adalah teknik observasi 

langsung, teknik pengukuran dan studi dokumenter. Dengan alat pengumpulan 

data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.  

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan hasil observasi, 

pengukuran dan dokumentasi ialah dapat ditarik kesimpulannya dari sub masalah 

yang ada, yaitu sebagai berikut: 1) Persiapan yang dilakukan oleh guru pada 

materi hubungan sosial mata pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri 1 Entikong 

mencapai skor 2,65 atau 3, dengan kategori baik, 2) Pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan pada materi hubungan sosial mata pelajaran IPS di kelas VIII 

SMP Negeri 1 Entikong mencapai skor rata-rata 2,61 atau 3, dengan kategori 

baik, 3) Hasil evaluasi belajar model pembelajaran Complete Sentence pada 

materi hubungan sosial mata pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri 1 Entikong 

mencapai nilai rata-ratanya 77,42 dan masuk ke dalam kriteria penilaian, dengan 

kategori baik. 

 

 

 

 

 

 




