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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh metode pembelajaran yang digunakan guru 

kelas IV SDN 4 Cakranegara dalam proses pembelajaran masih bersifat teacher center. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan model pembelajaran Artikulasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

IV SDN 4 Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. Desain penelitian ini menggunakan true 

eksperimental design tipe pre-test-post-test control group design. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah probability sampling tipe simple random sampling. Populasi 

dan sampel  pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV/B sebagai kelas eksperimen 

dan siswa kelas IV/A sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-

rata (post-test) hasil belajar IPA siswa kelas IV/Bdengan menerapkan model 

pembelajaranArtikulasi adalah 75,27. Sedangkan nilai rata-rata (post-test) hasil Belajar IPA 

siswa kelas IV/A dengan menerapkan model pembelajaran konvensional adalah 65,55. Jadi, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPA siswa yang menerapkan model 

pembelajaran Artikulasi dengan yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Data 

hasil belajar IPA dianalisis menggunakan uji t-test polled varians, diperoleh hasil thitung  > 

ttabel (3,317 >2,050) pada taraf kepercayaan 95%. Serta berdasarkan uji N-Gain dapat 

diketahui bahwa adanya peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 4 

Cakranegara yang menggunakan model pembelajaran artikulasi sebesar 0,396 dan 

berkategori sedang pada kelas eksperimen. Sedangkan pada kelas kontrol yang menerapkan 

metode pembelajaran konvensional didapat rata-rata peningkatan gain ternormalisasi 

sebesar 0,226 dan berkategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh penerapan model pembelajaran Artikulasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

IV SDN 4 Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018.  

           Kata Kunci: Model PembelajaranArtikulasi, hasil belajar   IPA 
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ABSTRACT 

 

This research is motivated by the low of IPS learning result of grade 4 students of SDN 4 

Cakranegara caused by learning process is still teacher center. This research was experimental 

research which aims to know the influence of learning model of Artikulasi to the learning result of 

IPA student of class IV SDN 4 Cakranegara in academic year 2017/2018. This research design 

used true eksperimental design tipe pre-test-post-test control group design. Sampling technique 

used was probability sampling tipe simple random sampling. Population and sample in this 

research was all class IV/B student of SDN 4 Cakranegara as experiment class and third grade 

student of class IV/A student of SDN 4 Cakranegara as control class. The results showed that the 

mean score (post-test) of IPA students learning grade IV/B SDN 4 Cakranegara by applying 

Artikulasi learning model is 75,27. While the average score (post-test) of IPA students learning 

grade IV/B SDN 4 Cakranegara by applying the conventional learning model is 65,55. Thus, there 

was a significant difference between the learning result of IPA students applying Artikulasi 

learning model with the learning result of IPA students who apply the conventional learning 

model. IPA learning result data was analyzed using t-test separated varians, obtained tcount > ttable 

(2,214 > 2,050) at 95% confidence level. It showed that the hypothesis received is alternate 

hypothesis (Ha) which reads that there is influence of learning model of Artikulasi to the learning 

result of IPA student of class IV SDN 4 Cakranegara in academic year 2017/2018.  
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan Sekolah Dasar merupakan tahap awal jenjang pendidikan 

formal yang harus ditempuh oleh seorang anak yang ingin memperoleh 

pendidikan, sebelum menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Mata pelajaran IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar, 

dalam pembelajaran IPA tidak hanya mempelajari tentang teori saja, tetapi juga 

mempelajari tentang temuan-temuan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan tentang Ilmu Pengetahuan Alam ini diharapkan menjadi wadah bagi 

peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. 
IPA sangat penting bagi suatu bangsa karena kesejahteraan materil suatu 

bangsa tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA karena IPA 

merupakan dasar teknologi. Teknologi dikatakan sebagai tulang punggung 

pembangunan suatu bangsa. Teknologi tidak akan berkembang jika tidak didasari 

pengetahuan dasar dan pengetahuan dasar untuk teknologi adalah IPA. 

Guru kelas IV SDN 4 Cakranegara dalam proses pembelajaran hanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab atau masih bersifat teacher center, 

sehingga dalam proses pembelajaran siswa hanya mendapatkan penjelasan tentang 

apa yang disampaikan oleh guru saja tanpa bertukar pikiran dengan teman 

sekelasnya. Selain metode ceramah dan tanya jawab guru kelas IV juga pernah 

mengajak siswa/i belajar dengan cara bermain di luar kelas seperti permainan 

kelereng agar siswa mampu memahami konsep gerak akan tetapi siswa/i kelas IV 

belum mampu untuk menalar atau belum mampu mengkaitkan makna dari bermain 

kelereng dengan konsep pembelajaran IPA mereka mengira bahwa mereka tidak 

belajar apabila menggunakan metode selain metode ceramah. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Artikulasi 

Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN 4 Cakranegara Tahun Pelajaran 

2017/2018”. 

B. KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

Kajian teori dalam penelitian ini adalah: 

1. Teori Hasil Belajar 
Belajar adalah suatu aktivitas yang dengan sadar sengaja dilakukan oleh 

seseorang untuk manifestasi diri dengan membaca serta mempelajari sesuatu 

dengan lebih mendalam dan serius agar memperoleh pengalaman belajar 

sehingga terjadi perubahan perilaku dalam diri seseorang. 

Hasil belajar merupakan perubahan secara keseluruhan yang menyangkut 

aspek kognitif, motorik, dan psikomotor peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran sebagai realisasi tercapainya tujuan pendidikan. 

2. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
IPA atau sains merupakan mata pelajaran yang mempelajari dan 

memahami tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta yang secara 

umum terbatas pada gejala-gejala alam yang dijelaskan dengan penalaran 

sehingga memperoleh suatu kesimpulan. 

3. Pengukuran Hasil Belajar IPA 

Untuk mengukur hasil belajar IPA dalam penelitian ini 

menggunakan teknik tes tipe pilihan ganda. 

4. Model Pembelajaran Artikulasi 
model pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan sistem pesan 



 

 

berantai setiap siswa wajib meneruskan materi pelajaran yang sedang dipelajari 

kepada kelompoknya secara bergantian setelah itu mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

Menurut Aqib (2013:22) langkah-langkah model pembelajaran artikulasi 

yaitu; 1) menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 2) guru 

menyajikan materi seperti biasa, 3) untuk mengetahui daya serap siswa, 

bentuklah kelompok berpasangan dua orang, 4) suruhlah seorang dari pasangan 

itu menceritakan materi yang baru diterima dari guru, dan pasangannya 

mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran 

begitu juga kelompok lainnya, 5) guru mnyuruh siswa secara bergiliran/diacak 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya sampai sebagian 

siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya, 6) guru 

mengulangi/menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa, 

7) kesimpulan/penutup. 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh: 

a. Fauziah Az Zahra (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran artikulasi dapat meningkatkan hasil 

belajar biologi siswaKelas X MIA SMAN 1 Padang Gelugur Kabupaten 

Pasaman. 
b. Yeni Kartika (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran artikulasi dapat meningkatkan hasil 

belajar fisikasiswa kelas VIII SMP Negeri Karang Jaya Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah salah satu faktor 

terpenting dalam pembelajaran adalah bagaimana seorang guru bisa 

memberikan pengajaran yang menyenangkan melalui model pembelajaran 

variatif dan tidak monoton sehingga siswa menyenangi pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Dengan demikian diharapkan ujuan pembelajaran akan 

tercapai, tidak hanya pada aspek kognitif saja, akan tetapi tercapai pula pada 

aspek-aspek lainnya, yaitu aspek afektif dan aspek psikomotorik. 

Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran harus sesuai dan 

selaras dengan karakteristik siswa, materi, dan kondisi lingkungan. Salah satu 

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model 

pembelajaran artikulasi.  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis Nol (H0):“Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran 

artikulasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara 

tahun pelajaran 2017/2018”. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha): “Ada pengaruh penerapan model pembelajaran 

artikulasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara 

tahun pelajaran 2017/2018”. 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian 
ini menggunakan true eksperimental design tipe pre-test-post-test control group 

design. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling tipe 

simple random sampling.. Berdasarkan jenis desain penelitian yang digunakan 

terdapat kelompok eksperimen dan kelompok control yang dipilih secara 



 

 

random (acak). Kedua kelompok tersebut diberikan pre-test, kemudian 

diberikan perlakuan, dan terakhir diberikan post-test. Pada kelas eksperimen 

diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran artikulasi, 

sedangkan pada kelompok kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan 

metode konvensional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas IV SDN4 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018 yang dijadikan sebagai subyek 

penelitian. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV/B 

SDN 4 Cakranegara (kelas eksperimen) dan siswa kelas IV/A SDN 4 

Cakranegara(kelas kontrol). 

Adapun tahapan penelitian ini adalah: 

1. Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian, antara lain: 

a. Membuat soal pre-test yang sama untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

b. Merancang RPP, yaitu RPP yang menggunakan model pembelajaran 

artikulasi untuk kelas eksperimen, dan RPP yang menggunakan 

metode konvensional untuk kelas kontrol. 

c. Membuat kisi-kisi instrumen tes hasil belajar yang diujikan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

d. Menyusun tes hasil belajr dalam bentuk pilihan ganda untuk 

mengetahui kemampuan kognitif peserta didik pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

a. Memberikan pre-test kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum memberikan perlakuan. 

b. Menerapkan model pembelajaran artikulasi yang telah dirancang 

dalam skenario pembelajaran pada kelas eksperimen, dan metode 

konvensional pada kelas kontrol. 

c. Memberikan post-test kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Soal post-

test yang digunakan adalah soal bentuk pilihan ganda yang telah valid. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan peneliti adalah 

menganalisis dan mengolah data yang diperoleh dari responden 

menggunakan aplikasi Ms. Excel pada komputer. Setelah menganalisis 

dan mengolah data, peneliti melaporkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan membuat kesimpulan sesuai hipotesis yang diajukan. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah tes hasil belajar bentuk pilihan ganda dengan jumlah soal 20 butir 

dimana skor pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa akan diberi skor 1, dan 

skor pertanyaan yang dijawab salah akan diberi skor 0. 

Instrumen yang digunakan adalah tes bentuk pilihan ganda yang 

memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya bed, dan pola 



 

 

jawaban siswa. Rumus uji validitas yang digunakan adalah korelasi Product 

Moment, yaitu: 
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Rumus uji reliabilitas menggunakan teknik belah dua dari Spearman 

Brown, yaitu: 
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Rumus uji tingkat kesukaran tesnya adalah: 

TK 
∑ 
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Rumus uji daya beda tesnya adalah: 

D = 
  

  
–
  

  
 

Dan rumus pola jawaban soal adalah: 

Sesuatu pengecoh dapat diperlakukan dengan 3 (tiga) cara: 

1) Diterima, karena sudah baik, 

2) Ditolak, karena tidak baik, dan 

3) Ditulis kembali karena kurang baik. 

Menurut Wahidmurni (2010:142) Daya pengecoh dikatakan 

baik jika dipilih oleh minimal 5% jumlah siswa. 

Hasil uji validitas menggunakan rumus korelasi Product Moment yang 

telah diuji coba pada 23 orang siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara pada taraf 

signifikansi 5% adalah, terdapat 22 soal yang valid dari 50 item yang telah diuji 

cobakan. Untuk keperluan penelitian, peneliti menggunakan 20 soal yang telah 

valid. Hasil uji reliabilitas yang dianalisis menggunakan rumus Spearman Brown 

dalam penelitian ini adalah 0,855 dengan kriteria sangat tinggi. Hasil uji tingkat 

kesukaran adalah, peneliti mendapatkan 1 item soal dengan kategori sukar, 18 

soal dengan kategori sedang, dan 3 soal dengan kategori mudah. Sedangkan hasil 

uji daya beda tes dalam penelitian ini adalah, peneliti mendapatkan 2 soal dalam 

kategori soal di tolak, ada 5 soal dalam kategori diperbaiki dan diuji coba lagi, 9 

soal dalam kategori diterima dan diperbaiki, dan ada 6 soal dalam kategori soal 

baik dan diterima. Serta untuk pola jawaban soal diperoleh hasil yaitu ada 4 

nomer soal yang pengecohnya tidak dipilih sama sekali. Maka pengecoh tersebut 

harus diganti karena terlalu menyolok untuk menyesatkan peserta tes yaitu soal no 

9,15,21 yang diperbaiki aksen c sedangkan no 20 yang diperbaiki aksen d. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah, uji normalitas 

menggunakan rumus Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) = k – 1 dan 

taraf signifikansi 5%, yaitu: 
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Rumus uji homogenitas menggunakan uji F dengan rumus: 

  
                

               
 

Sedangkan untuk menguji hipotesisnya menggunakan rumus  



 

 

t-test polled varian dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 dan 

taraf signifikansi 5%. Adapun rumus t-test polled varian adalah: 
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     dan uji N-Gain dengan rumus sebagai berikut: 

g = 
          –          

            –          
 

D. HASIL PENELITIAN 
1. Hasil Penelitian Tes Hasil Belajar Siswa 

Tabel 4.1 

Hasil Pre-Test dan Post-Test Siswa 

  

Pre-Test Post-Test 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

Jumlah Siswa 18 18 18 18 

Rata-rata 57,22 58,61 65,55 75,27 

Nilai Tertinggi 70 75 85 90 

Nilai Terendah 40 35 35 50 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diinterpretasikan dalam diagram yang 

ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data di atas, terlihat bahwa post-test siswa kelas eksperimen 

setelah diberikan perlakuan model pembelajaran artikulasi lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas kontrol yang hanya 

menggunakan metode konvensional. 
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2. Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Post-Test) 

Kelas X
2

hitung X
2

tabel Kesimpulan 

Kontrol 6 11,07 Terdistribusi normal 

Eksperimen 6,82 11,07 Terdistribusi normal 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diinterpretasikan dalam grafik 

berikut: 

 

 
 

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 interval kelas dan 

jumlah frekuensi dari masing-masing interval kelas berdasarkan hasil post-

test siswa pada kelas eksperimen. 

Sedangkan grafik normalitas datapost-test kelas kontrol adalah 

sebagai berikut: 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

50 – 57 58– 65 66 – 73 74 – 81 82 – 89 90 – 97 

F
re

k
u

en
si

 

Interval Kelas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

35 – 43 44 – 52 53 – 61 62 – 70 71 – 79 80 – 89 

F
re

k
u

en
si

 

Interval Kelas 



 

 

 

3. Uji Homogenitas Data Pre-Test dan Post-Test 

Tabel 4.4 

Hasil Penghitungan Homogenitas Pre-Test Hasil Belajar IPA 

Kelompok Fhitung Ftabel Uji Homogenitas 

Kontrol 
1,84 2,23 Homogen 

Eksperimen 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penghitungan homogenitas 

pre-test hasil belajar IPA siswa, yaitu Fhitung< Ftabel, yaitu 1,84 < 2,23. Hal 

ini menunjukkan bahwa kedua kelas homogen. 

Tabel 4.5 

Hasil Penghitungan Homogenitas Post-Test Hasil Belajar IPA 

Kelompok Fhitung Ftabel Uji Homogenitas 

Kontrol 
0,84 2,23 Homogen 

Eksperimen 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penghitungan homogenitas 

post-test hasil belajar IPA siswa, yaitu Fhitung< Ftabel, yaitu 0,84 < 2,23. Hal 

ini menunjukkan bahwa kedua kelas homogen. 

4. Uji Hipotesis 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Uji Hipotesis (Uji-t) Post-Test Hasil Belajar IPA 

Kelompok Jumlah Siswa (n) Rata-rata Varians (S
2
) Thitung Ttabel 

Kontrol 18 75,27 111,51 3,317 2,050 

Eksperimen 18 65,55 60,52 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat thitung ttabel yaitu 3,317 >2,050 

pada taraf signifikan 5 % dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 = 18 

+ 18 -2 = 34. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018 setelah 

diterapkannya model pembelajaran artikulasi. 

Uji gain ternormalisasi dengan menggunakan hasil belajar kedua kelas 

eksperimen dan kelas kontrol hasil uji gain ternormalisasinya sebagai 

berikut: 

 

 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Eksperimen Kontrol

N-Gain 

N-Gain



 

 

Dari uji gain ternormalisasi yang dilaksanakan, didapat rata-rata 

peningkatan gain ternormalisasi sebesar 0,226 dan berkategori rendah pada 

kelas kontrol dan didapat rata-rata kenaikan gain ternormalisasi sebesar 0,396 

dan berkategori sedang pada kelas eksperimen. 

 

 
 

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai pre-

test kelas eksperimen sebesar 58,61 sedangkan rata-rata pre-test nilai kelas 

kontrol sebesar 57,22 dan rata-rata nilai post-test kelas eksperimen sebesar 

75,27 sedangkan rata-rata post-test nilai kelas kontrol sebesar 65,55. Dari uji 

gain ternormalisasi yang dilaksanakan, didapat rata-rata peningkatan gain 

ternormalisasi sebesar 0,226 dan berkategori rendah pada kelas kontrol dan 

didapat rata-rata peningkatan gain ternormalisasi sebesar 0,396 dan 

berkategori sedang pada kelas eksperimen. Maka berdasarkan uji N-Gain 

dapat disimpulkan bahwa Ha yang mengatakan ada pengaruh penerapan 

model pembelajaran artikulasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 

4 Cakranegara diterima dan HO yang mengatakan tidak ada pengaruh 

penerapan model pembelajaran artikulasi terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas IV SDN 4 Cakranegara ditolak. 

 

E. PEMBAHASAN 

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol dan kelas eksperimen pada 

pelaksanaan post-test masing-masing adalah 65,55 dan 72,27. Selain itu, nilai 

tertinggi untuk kelas kontrol adalah 85, dan nilai terendahnya adalah 35. 

Sedangkan pada kelas eksperimen, nilai tertinggi 90 dan nilai terendahnya 

adalah 50. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan 

perlakuan yang diberikan pada kedua kelas tersebut. 

Setelah diketahui adanya perbedaan hasil belajar dari masing-masing 

kelas, peneliti selanjutnya menganalisis hipotesis dengan menggunakan rumus 

t-test polled variansdan N-Gain. Peneliti memperoleh nilai thitung adalah 3,317 

sedangkan ttabel 2,050 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa, terdapat 

perbedaanpenerapan model pembelajaran artikulasi terhadap hasil belajar 

siswa dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. 
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F. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang dicapai sebelum di berikan 

perlakuan kepada kedua kelompok sampel (pre-test) lebih rendah 

dibandingkan dengan setelah diberikan  perlakuan (post-test).Hal ini 

dibuktikan dengan penghitungan statistik uji t dua pihak dengan menggunakan 

rumus t-test polled variansdengan kriteria pengujian yaitu jika thitung > ttabel. 

Analisis uji t dua pihak dengan menggunakan rumust-test polled variansdapat 

diperoleh hasil thitung 3,317 sedangkan ttabel 2,050 pada taraf signifikansi 5% 

yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 4 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018 yang menerapkan model 

pembelajaran artikulasi dengan yang tidak menerapkan model pembelajaran 

artikulasi.  

Serta berdasarkan uji N-Gain dapat diketahui bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara yang 

menggunakan model pembelajaran artikulasi sebesar sebesar 0,396 dan 

berkategori sedang pada kelas eksperimen. Sedangkan pada kelas kontrol yang 

menerapkan metode pembelajaran konvensional didapat rata-rata peningkatan 

gain ternormalisasi sebesar 0,226 dan berkategori rendah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha yang mengatakan adanya 

pengaruh penerapan model pembelajaran Artikulasi terhadap hasil belajar IPA 

pada siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018 diterima 

dan Ho yang mengatakan tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran 

Artikulasi terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara 

tahun pelajaran 2017/2018 ditolak.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru 

Dengan menerapkanmodel pembelajaran Artikulasi dapat 

memperoleh wawasan tentang metode pembelajaran aktif, dan memberi 

pengalaman baru kepada guru dalam mengembangkan kreatifitasnya, juga 

dalam mengembangkan alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA. 

2. Bagi siswa 

Model pembelajaran Artikulasi bisa menjadi salah satu alternatif 

model pembelajaran yang dapat mengubah model pembelajaran yang pasif 

menjadi aktif serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, dapat menjadi acuan 

untuk belajar IPA yang baik dan menyenangkan sehingga mendorong 

mereka untuk menyenangi mata pelajaran IPA.  

3. Bagi sekolah 

Sekolah hendaknya mendukung dan mendorong guru untuk 

menerapkan model pembelajaran yang dapat menigkatkan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran, menyediakan fasilitas yang memadai untuk 

mempermudah guru dalam menerapkan model pembelajaran yang 



 

 

bervariasi, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran 

Artikulasi. 

4. Bagi peneliti 

Dengan menerapkan model pembelajaran Artikulasi sebagai upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara memodifikasi desain 

atau rancangan penelitian, jadi sangat diperlukan evaluasi yang nantinya 

akan semakin memperkuat upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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