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 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 060898 Medan Maimun, jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model 

Artikulasi sebagai sasaran utama bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pelajaran IPA di kelas V SD Negeri 060898 Medan Maimun dan 

untuk mengetahui perbedaan belajar siswa yang menerapkan model Artikulasi 

dengan yang tidak menerapkan model Artikulasi pada pembelajaran IPA materi 

peristiwa alam di kelas V SD Negeri 060898 Medan Maimun.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model Artikulasi 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pokok peristiwa alam 

pelajaran IPA di kelas V SD Negeri 060898 Medan Maimun. Jumlah Subjek 

Penelitian sebanyak  40 orang siswa yang berasal dari siswa kelas V pada tahun 

ajaran 2012/2013, dimana kegiatan dilakukan saat pembelajaran IPA berlangsung.  

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini penulis 

melakukan tes dan observasi. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini 

adalah deskripsi kualitatif dan kualitatif dengan menguraikan persentase yang 

digunakan. 

Setelah pelaksanaan pre test diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar 

secara klasikal yaitu tidak ada siswa (7,5%) yang mencapai tingkat ketuntasan 

belajar dengan nilai rata-rata 29. Setelah pelaksanaan siklus I dengan menerapkan 

model Artikulasi diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar secara klasikal yaitu 19 

orang siswa (47,5%) yang mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata-

rata 51,2.  

Setelah pelaksanaan siklus II dengan menerapkan model Artikulasi 

diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar secara klasikal sebanyak 38 orang siswa 

(95%) yang mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 84. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

Artikulasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 060898 

Medan Maimun pada pelajaran IPA dalam materi peristiwa alam.  

 

 


