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Artikulasi pada Siswa Kelas IV SD NEGERI No 101799 Deli Tua T.A 

2015/2016. Skripsi. Jurusan PPSD, Program Studi PGSD. FIP-UNIMED Tahun 

2016. 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pada materi Pantun. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Pantun dengan menggunakan model 

pembelajaran Artikulasi di kelas IV
A  

SD Negeri 101799 Deli Tua. 

Penelitian ini menggunakan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dengan 

tindakan model pembelajaran Artikulasi. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kela IV
A 

SD Negeri 101799 Deli Tua Tahun Ajaran 2015/2016 yang 

berjumlah 27 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, yakni siklus I dan II. 

Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

essai, lembar obsrervasi aktivitas belajar siswa, lembar observasi aktivitas mengajar 

guru dengan model pembelajaran Artikulasi. 

Dari Pre Tes yang dilakukan, hasil belajar siswa tergolong masih rendah, dari 

27 siswa hanya 1 siswa yang mendapat nilai tuntas dengan persentase 3,70% dan 26 

siswa yang mendapat nilai tidak tuntas dengan persentase 96,29% dengan nilai rata – 

rata siswa yakni 39,35. Pada Siklus I dengan menggunakan model Artikulasi, hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan, dimana dari 27 siswa yang mendapat nilai 

tuntas sebanyak 7 siswa dengan persentase 25,92% dan 20 siswa atau sekitar 74,07 

siswa yang mendapat nilai tidak tuntas dengan nilai rata – rata sebesar 47,96. Dari 

hasil Pre Test dan Siklus I, sudah terjadi peningkatan namun belum mencapai 

kriteria yang diharapkan, sehingga perlu ditindak lanjuti pada Sikkus II. Pada Siklus 

II dengan menggunakan model pembelajaran Artikulasi, hasil belajar mengalami 

peningkatan dari sebelumnya, dimana dari 27 siswa terdapat 22 siswa mendapat nilai 

tuntas dengan persentase 81,48% dan sebanyak 5 siswa mendapat nilai tidak tuntas 

dengan persentase 18,51% dengan nilai rata – rata 76,60. Hasil observasi guru yang 

dilakukan mulai dari siklus I sampai siklus II juga mengalami peningkatan, dimana 

hasilnya tergolong baik dengan nilai 89 dengan persentase 89%, kemudian hasil 

observasi siswa mengalami peningkatan dengan nilai 68 dan persentase 85%. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Artikulasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV
A
 SD Negeri 101799 Deli Tua T.A 2015/2016  

 


