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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada materi pentingnya makanan
sehat bagi tubuh melalui penerapan model artikulasi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) dengan subjek penelitian adalah siswa kelas V MIN 34 Pidie tahun ajaran 2019/2020
berjumlah 33 orang siswa. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi, tes, catatan lapangan dan
dokumentasi.Perolehan nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 63,18 dan terjadi peningkatan pada
siklus II sebesar 89. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar siswa dapat meningkat dengan
menggunakan model Artikulasi.

Kata kunci: model artikulasi, hasil belajar, pentingnya makanan sehat
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses
pembelajaranagar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
nilai-nilai keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, tanggung jawab serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
Menurut Sarbini, pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan
kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadi rohaninya (pikir,rasa,karsa,cipta,
dan budi nuranu) dengan jasmani (panca indra serta ketrampilannya). Menurut UU Nomor 2
tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya bagi masa yang akan datang.
Kunanadar mengatakan untuk mengembangkan potensi siswa, maka dibutuhkan seorang
guruagar tujuan dari pendidikan itu tercapai dengan baik.Oleh karena itu guru merupakan faktor
yang sangat penting di dalam sebuah pendidikan karena guru merupakan fasilitator dan
motivator bagisiswa.Dengan demikian guruharus memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas
agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.Seorang guru di samping menguasai
ilmu pengetahuan juga harus memiliki kualifikasi akademik, sertifikasi guru atau ijazah minimal
S1.Sebagaimana yang tertara dalam peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang
standar nasional pendidikan.
Sebagai seorang pendidik dan motivator harus mampu menciptkan ide-ide baru dalam
sebuah pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan sebagaimana yang telah diharapkan,
maka guru dituntut untuk membuat perencanaan pembelajaran yang meliputi: menyusun silabus
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dan RPP sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, di mana dalam menyusun RPP guru harus
memilih model yang sesuai dengan materi ajar dan sesuai dengan perkembangan peserta didik
sehingga siswa lebih berperan aktif dan mnyenangkan dalam mengikuti proses pembelajaran.
sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari itu.
Dalam proses belajar mengajar di sekolah, umumnya metode ceramah paling dominan
dipakai oleh guru. Alasannya karena metode ini sangat mudah diterapkan dan tidak ada aturanaturan yang spesifik seperti halnya model-model pembelajaran lain. Dalam metode ceramah ini
gurulah yang paling aktif sedangkan siswa hanya duduk, diam dan dengar apa yang disampaikan
guru tanpa menanyakan pendapat/ tanggapan siswa terkait materi tersebut sehingga suasana
belajar jadi membosankan dan pengetahuan siswa pun tidak akan bertahan lama.
Berdasarkan hal di atas, maka di butuhkan kesadaran dari semua guru untuk
menggunakan berbagai model pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran salah satunya
dengan menggunakan model artikulasi agar hasil belajar siswa meningkat dan pengetahuan
siswa pun dapat bertahan lama.selain itu dengan menggunakan metode inni guru dapat
menumbuhkan motivasi, keaktifan dan kreativitas siswa dalam belajar IPA sehingga suasana
belajar lebih menyenangkan.
Model artikulasi merupakan model yang menggali kembali materi yang telah di jelaskan
oleh guru sebelumnya.Dengan menggunakan model pembelajaran ini siswa di harapkan mampu
mengungkapkan ide dan isi pikiran kepada temannya
Menurut Ngalimun, artikulasi merupakan model pembelajaran dengan sintaks:
penyampaian kompetensi, sajian materi, bentuk kelompok berpasangan sebangku, salah satu
siswa menyampaikan materi yang baru di terima kepada pasangannya kemudian bergantian,
presentasi didepan hasil diskusinya, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud melakukan suatu
penelitian dengan judul “Penerapan Model Artikulasi Pada Materi Pentingnya Makanan
Sehat Bagi Tubuh Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MIN 34 Pidie”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah apakah penerapan model artikulasi pada materi pentingnya makanan sehat bagi tubuh
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MIN 34 Pidie ?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi
sumber kekayaan energy di Indonesia melalui penggunaan model artikulasi kelas IV MIN 34
Pidie.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan setelah diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Manfaat bagi guru
Dapat menggunakan model artikulasi dalam pembelajaran dan meningkatkan prestasi
belajar siswa.
b. Mafaat untuk siswa
Penelitian ini dapat memudahkan dan membantu siswa dalam memahami materi
pembelajaran serta dapat membangkitkan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa
serta meningkatkan prestasi belajar siswa.
c. Manfaat bagi peneliti
Dapat menjadikan uapaya dalam meningkatkan kualitas dalam melakukan penenlitian,
selain itu penelitian ini dapat menjadi sebuah pengalaman dan ilmu baru karena masalah ini
belum di pelajari secara mendalam.
d. Manfaat untuk sekolah
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Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidik dalam masyarakat sebagai lembaga
pendidikan yang memiliki akreditas baik,bahwa masyarakat merasa bahwa sekolah tersebut
adalah lembaga pendidikan yang tepat untuk mengembangkan pendidikan di lingkungannya.
1.5 Definisi Istilah
a. Penerapan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata penerapan berasal dari kata “terap” setelan
mendapatka awalan “pe terap “an” menjadi penerapan yaitu proses, cara, dan perbuatan.
b.

Model artikulasi
Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan

untuk mendesain pola-pola mengajar di dalam kelas secara tatp muka di dalam kelas dan untuk
menentukan perangkat pembelajaran .
Menurut Istarani model artikulasi adalah model yang menuntut siswa aktif dalam
pembelajaran. Pada pembelajaran pembelajaran ini siswa di bagi ke dalam kelompok kecil yang
masing-masing anggotanya bertugas mewawacarai teman kelompoknya tentang materi yang
baru dibahas, skill pemahaman sangat diperlukan dalam model pembelajaran ini.
c. Hasil belajar
Menurut Suprijono hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap,
apresiasi dan ketrampilan.
d. Materi pentingnya makanan sehat bagi tubuh
Makanan sehat merupakan makanan yang mengandung nilai gizi yang seimbang dan
mengandung berbagai zat nutrisi yag butuhkan manusia untuk tumbuh dan berkembang dengan
baik seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, susu serta sedikit lemak tidak jenuh yang
disingkat menu 4 sehat 5 sempurna.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Model Pembelajaran Artikulasi

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang di gunakan
sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam
tutorial.Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat
kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas, dan untuk
menentukan perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, program-program media
komputer, dan kurikulum.
Menurut Annurrahman, model pembelajaran adalah perangkat perencanaan atau pola
yang dapat dipergunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing
aktivitas pembelajaran di kelas atau di tempat-tempat lain yang mlaksanakan aktivitas-aktivitas
pembelajaran.
Model pembelajaranArtikulasimerupakan suatu model pembelajaran yang menekankan
pada kemampuan untuk pandai berbicara menggunakan kata-kata dengan jelas, pengetahuan,
dan cara berpikir dalam menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru.
Model pembelajaran ini menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dimana siswa dituntut untuk
menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai bahan
konsep pemahaman yang sangat diperlukan dalam pembelajaran itu.
Adapun model pembelajaran Artikulasimenurut Agus Suprijono adalah model
pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dimana siswa dibentuk menjadi
kelompok kecil yang masing-masing dalam kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai
teman kelompoknya tentang materi yang baru dibahas.
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Para ahli menyatakan bahwa model pembelajaran Artikulasi prosesnya seperti pesan
berantai. Artinya apa yang telah diberikan guru, seorang siswa wajib meneruskan
menjelaskannya pada siswa lain (pasangan kelompoknya). Hal ini merupakan keunikan model
pembelajaran artikulasi.Siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai penerima pesan sekaligus
berperan sebagai penyampai pesan.

2.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Artikulasi
Agus

Suprijono

mengatakan

bahwa

mengajar

dengan

model

pembelajaran

Artikulasimenempuh langkah-langkah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

Guru menyampaiakan kompetensi yang ingin dicapai
Guru menyajikan materi sebagaimana biasanya.
Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan dua.
Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru di
terima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil,
kemudian berganti peran. Begitu juga ke kelompok lainnya.
e. Menugaskan siswa secara bergiliran/ diacak menyampaikan hasil wawancaranya
dengan teman pasangannya. Sampai semua siswa sudah menyampaikan hasil
wawancaranya.
f. Guru menjelaskan kembali materinyang sekiranya belum di pahami siswa.
g. Kesimpulan/ penutup.
Menurut Miftahul Huda langka-langkah pembelajaran Artikulasiadalah sebagai berikut :
a. Guru menerangkan pelajaran apa yang hendak dibahas serta menjelaskan model
pembelajaran yang hendak digunakan
b. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
c. Guru menyaji materi sebgaimana biasanya hingga siswa paham.
d. Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklh kelompok berpasangan dua orang.
e. Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan kembali materi yang baru
diterima dari guru dan pasangannya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan
kecil kemudian berganti peran. Begitu juga dengan kelompok lain.
f. Menugaskan siswa secara bergiliran atau bisa juga dengan cara diundi menyampaikan
hasil wawancara dengan teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah
menyampaikan hasil wawancaranya.
g. Guru mengulang kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa
h. Menyimpulkan materi dengan menutup pembelajaran.
Adapun

menurut

Hanafiah dan Cucu

Artikulasiadalah :
1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Guru menyajikan materi

Suhana

langkah-langkah pembelajaran

3.
4.
5.
6.
7.
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Untuk mengetahui daya serap peserta didik, di bentuk kelompok berpasangan dua
orang.
Guru meminta seorang peserta didik dari pasangan itu untuk menceritakan materi yang
baru di terimanya, kemudian pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan
kecil, setelah itu berganti peran, serta begitu juga kelompok lainnya.
Guru meminta peserta didik secara bergiliran dan acak menyampaikan hasil
wawancaranya dengan teman pasangannya.
Guru mengulang dan menjelaskan kembali materi yang belum di pahami peserta didik.
Kesimpulan.
Dari tiga pendapat atas di dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaranArtikulasi adalah sebagai berikut:
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru menyajikan materi pelajaran.
3. Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan dua orang sesuai
absen.
4. Menugaskan salah satu siswa 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. Menugaskan Siswa secara bergiliran/ diacak menyampaikan hasil wawancara dengan
teman pasangannya. Sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya.
6. Guru mengulangi/ menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa.
7. Guru memberikan kesimpulan atas materi pelajaran yang telah dipelajari.

2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Artikulasi
Menurut Istarani ada beberapa ke unggulan yang terdapat dalam model Artikulasi yaitu :
1. Dapat meningkatkan eksperisi siswa dalam menyajikan materi pelajaran karena ia
mengulangi dari apa yang telah dikatakan guru.
2. Dapat lebik mempertajamdaya ingat siswa tentang pelajaran tersebut.
3. Dapat menyalurkan aspirasi siswa ketika menerangkan kembali materi yang diajarka
guru kepadanya.
4. Melibatkan siswa secara lasngsung dalam mengakaji dan menggali materi ajar yang
telah disampaikan guru.
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5. Semua siswa terlibat (mendapat peran)
6. Melatih kesiapan siswa
7. Melatih daya serap pemahaman dari orang lain
8. Cocok untuk tugas sederhana
9. Interaksi lebih mudah
10. Lebih mudah dan cepat membentuknya
11. Meningkatkan partisipasi anak.
Menurut Aqib Zainal ada beberapa kelemahan model pembelajaranArtikulasiyaitu:
1. Sulit dipantau apakah siswa mengulangi yang dijelaskan sebelumnya sesuai dengan
yang diinginkan
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pembelajaran menjadi gaduh, karena banyak peserta yang berbicara sekaligus
Bagi siswa pendiam, sulit rasanya mengikuti model pembelajaran seperti ini.
Untuk mata pelajaran tertentu
Waktu yang dibutuhkan banyak
Materi yang didapat sedikit
Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor
Menurut Agus Suprijono menyatakan kelemahan modelpembelajaran Artikulasiyaitu:

1.
2.
3.
4.
5.

Di gunakan untuk mata pelajaran tertentu saja
Waktu yang dibutuhkan banyak
Materi yang didapat sedikit
Lebih sedikit ide yang muncul
Jika ada perselisihan tidak ada penengahan

2.4 Hasil Belajar dan Strategi Belajar
2.4.1 Hasil Belajar
Belajar merupakan kegiatan penting setiap aktifitas kehidupan manusia sehari-hari
hampir tidak pernah lepas dari kegiatan belajar, baik dari seseorang melaksanakan aktivitas
sendiri, maupun di dalam suatu kelompok tertentu.
Hasil belajar merupakan tujuan akhir pada kegiatan pembelajaran yang menunjukan
keberhasilan suatu pembelajaran. Pembelajaran yang baik akan mendapatkan hasil yang baik
pula.
Menurut Sudjana, mendefinisikan hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan
tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar adalah

pola-pola

perbuatan,

nilai-nilai,

pengertian-pengertiap,

sikap-sikap,

apresiasi,
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dan

keterampilan.Di dalam istilah hasil belajar, terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu hasil dan
unsur belajar. Kedua unsur tersebut merupakan aspek dari perkembangan guru dalam
pendidikan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Hasil merupakan suatu hasil yang
telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya.Dan menurut Nasution, hasil belajar adalah
penggunaan angka pada hasil tes suatu prosedur penilaian sesuai dengan aturan tertentu untuk
mengetahui daya serap siswa setelah menguasai materi yang telah diberikan.
Menurut Muhammad Thobroni, hasil belajar adalah suatu pengetahuan yang diperoleh
siswa, hasil belajar akan diperoleh pada akhir pembelajaran melalui suatu test menyangkut
bahan dalam kegiatan belajar. Menurut Suryosubroto, hasil belajar adalah suatu pengetahuan,
tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
kemajuan atau kemunduran bagi peserta didik dalam hal penguasaan materi pelajaran yang telah
ditetapkan.
Menurut Muhaimin, hasil belajar didalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mempunyai
beragam bentuk, terutama di dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. Hal ini seperti yang
dikemukakan oleh Benyamin S. Bloom yang dikutip oleh Muhaimin dkk, bahwa proses belajar
akan ditentukan tiga aspek, yaitu ”aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap) dan Aspek
psikomotorik (keterampilan).
a. Aspek kognitif (pengetahuan)
Aspek kognitif meliputi penguasaan konsep, ide, pengetahuan faktual, dan berkenaan
dengan keterampilan-keterampilan intelektual. Kebanyakan pendidik menitik beratkan evaluasi
atau penilaian terhadap hasil belajar kognitif. Tujuan pembelajaran terkait dengan aspek kognitif
ini secara umum dirumuskan dengan mendiskripsikan perilaku peserta didik.
b. Aspek afektif (sikap)
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Aspek afektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang dibedakan menjadi 5 aspek yaitu
penerimaan, jawaban dan respons, penilaian, organisasi dan internalisasi. Beberapa ahli
mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila seseorang telah
memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Penilaian hasil belajar afektif kurang mendapat
perhatian guru. Dalam menilai hasil belajar siswa, para guru telah lebih banyak mengukur siswa
dalam penguasaan aspek kognitif. Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai
bentuk tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar,
menghargai guru, dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial.
c. Aspek psikomotorik (keterampilan)
Aspek psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar yang diekspresikan dalam bentuk
keterampilan menyelesaikan tugas-tugas manual dan gerakan fisik atau kemampuan bertindak.
Hasil belajar dalam aspek ini juga mencakup aspek sosial seperti keterampilan berkomunikasi
dan kemampuan mengoperasikan alat-alat tertentu.
2.4.2 Strategi Belajar
Menurut Micheal Pressley dalam buku Trianto yang menyatakan bahwa:Strategi belajar
adalah operator-operator kognitif dan terdiri atas proses-proses yang secara langsung terlibat
dalam menyelesaikan suatu tugas (belajar). Strategi-strategi tersebut merupakan strategi-strategi
yang digunakan siswa untuk memecahkan masalah belajar tertentu.Untuk menyelesaikan tugas
belajar siswa memerlukan keterlibatan dalam proses-proses berfikir dan perilaku.Menurut Nana
Sudjana, strategi belajar mengajar terdiri atas semua komponen materi pengajaran dan prosedur
yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pengajaran tertentu dengan kata
lain strategi belajar mengajar juga merupakan pemilihan jenis latihan tertentu yang cocok
dengan tujuan yang akan dicapai.
Menurut Wina Sanjaya, strategi belajar dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi
tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan.Haidir dan Salim juga
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menyatakan strategi belajar adalah pola umum perbuatan guru-murid didalam mewujudkan
kegiatan pembelajaran.
Strategi belajar adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih
kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses belajar. Dari berbagai pendapat di atas
dapat disimpulkan, Strategi belajar adalah suatu rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang
termasuk didalamnya penggunaan metode atau model pembelajara serta pemanfaatan berbagai
sumber daya/ kekuatan dalam pembelajaran. Strategi belajar disusun untuk mencapai suatu
tertentu yang di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran
secara spesifik.
a. Macam-macam strategi pembelajaran
1) Strategi mengulang
Strategi mengulang membantu memindahkan pembelajaran dari memori jangka pendek
ke memori jangka panjang.
2) Strategi Elaborasi
Strategi elaborasi adalah proses penambahanrincian dari informasi baru sehingga lebih
bermakna, karena sistem pengkodean menjadi lebih mudah dan lebih memberikan kepastian.
3) Strategi Organisasi
Strategi organisasi yaitu strategi peningkatan kebermaknaan informasi baru, melalui
penggunaan struktur–struktur pengorganisasian baru pada informasi tersebut.
4) Strategi Metakognitif
Strategi ini berhubungan dengan siswa dengan pemikiran siswa bagaimana mereka
sendiri menggunakan strategi belajar tertentu dengan tepat.
b. Strategi untuk meningkatkan hasil belajar
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Strategi peningkatan adalah strategi yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan
berfikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk
memecahkan masalah yang diajukan,adapun strategi untuk meningkatkan hasil belajar siswa
yaitu :
1) Menyiapkan fisik dan mental siswa
Persiapan fisik dan mental siswa sangan diperlukan, karena apabilasiswa tidak siap fisik
dan mental dalam belajar, maka pembelajaran akan berlangsung sia-sia atau tidak efektif dan
hasil belajar siswa menurun.
2) Meningkatkan kosentrasi
Saat belajar berlangsung kosentrasi menjadi factor penentu yang penting bagi
keberhasilan siswa, apabila siswa tidak dapat berkosentrasi dan terganggu oleh berbagai hal di
luar kaitan dengan belajar maka hasil belajar akan menurun. Untuk itu penting bagi guru untuk
memberikan lingkungan belajar yang mendukung yang terjadi pada diri siswa.
3) Gunakan strategi belajar
Guru dapat membantu siwa agar bisa dan terampilan menggunakan berbagai strategi
belajar yang sesuai dengan matei yang sedang dipelajari.
4) Tingkatkan minat dan motivasi
Minat dan motivasi juga merupakan faktor penting dalam belajar. Guru dapat
mengupayakan berbagai cara agar siswa menjadi beminat dan termotivasi belajar, minat dan
motivasi berasal dari dalam diri anak.
5) Uji hasil belajar
Uji hasi tes hasil belajar penting karena ia dapat menjadi umpan balik kepada siswa yang
bersangkutan sampai sejauh mana penguasaan mereka terhadap suatu materi.
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2.5 Materi Tentang Pentingnya Makanan Sehat Bagi Tubuh
Makanansehat adalah makanan yang mengandung zat zat yang dibutuhkan oleh
tubuh.Makanan sehat mengandung gizi seimbang yaitu makanan yang sarat gizi dan baik
dikonsumsi oleh tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya
akan serat dan zat yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh. Makanyang sehat yaitu
makanan yang higenis dan bergizi. Makanan yag higenis adalah makanan yang tidak
mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat membahayakan
kesehatan. Bahan makanan yang akan kita makan harus mengandung komposisi gizi yang
lengkap,yaitu terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Di Indonesia
komposisi tersebut dikenal dengan nama 4 sehat 5 sempurna.

Gambar 2.1 : Empat Sehat Lima Sempurna
a.

Makanan yang dibutuhkan manusia
Makanan yang dibutuhkan manusia biasanya di peroleh dari hasil bertani atau berkebun

yang meliputi sumber hewan, dan tumbuhan.
b.

Fungsi makanan bagi tubuh
Fungsi makanan bukan hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi lebih utama untuk

mendapatkan tenaga, mendapatkan zat-zat pembangun bagi sel-sel tubuh, memepertinggi daya
tahan tubuh terhadap penyakit, serta untuk menjamin kelancaran segala macam proses yang
terjadi didalam tubuh. Untuk itu, makanan yang dikonsumsi setiap hari hendaknya mengandung
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unsur-unsur penghasilan tenaga, pembangunan sel-sel, dan mengatur segala macam proses
dalam tubuh.
c.

Ciri- ciri makanan sehat dan makanan tidak sehat.
a. Makanan sehat adalah makanan yang tidak banyak mengandung lemak hewani, tidak
menggunakan penyedap, banyak mengandung sayuran dan serat.
b. Makanan tidak sehat adalah makanan yang mengandung formalin, sudah berubah
warna dan bau busuk, dan makanan sudah kadarluarsa,dan akan menyebabkan
penyakit serta gangguan percanaan.
c. Pencernaan adalah proses dimana makanan dan cairan dipecah menjadi bagianbagian yang lebih kecil sehingga tubuh dapat menggunakannya untuk membangun
dan memelihara sel-sel. Pencernaan dimulai di mulut, makanan dan cairan diambil,
dan selesai di usus kecil. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat
disebabkan oleh pola-pola makanan yang tidak teratur. Adapun gangguan pencernaan
bisadi lihat dari beberapa kejadian seperti: sembelit, nafsu makan kurang, diare,
mulas, sakit perut, muntah, dan perut kembung.
Adapun penyakit yang ditimbulkan dari makanan tidak sehat yaitu:
a. Maag
Maag ialah penyakit pada sistem pencernaan yang menyerang lambung. Maag

disebabkan oleh meningkatnya produksi asam lambung (HCL) sehingga akan mengikis dinding
lambung dan menimbulkan rasa perih dan nyeri pada lambung. Maag juga disebut dengan tukak
lambung dan gastritis. Maag juga dipicu oleh pola makan yang tidak teratur dan pikiran yang
suntuk sehingga menyebabkan stess
b. Diare
Diare

ialah

penyakit

pada

sistempencernaan

yang

menyerang

usus

besar

(kolon).disebabkan infeksi pada kolon. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri E.coli, V.Cholerae,
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dan Aeromonas yang menyebabkan penyerapan air di dalam usus besar berlangsung sangat
cepat.Penderita diare mengalami perut mulas dan terus menerus buang air besar yang masih
encer.Diare yang terus menerus dapat mnyebabkan penyakit tifus.Kolera dan kanker usus.
c. Sembelit
Sembelit ialah penyakit pada sistem pencernaan yang mengakibatkan penderitanya
susah buang air besar karena penyerapan air di dalam usus besar terlalu banyak. Sembelit juga
disebut konstipasi.Sembelit disebabkan kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti
buah dan sayur.
d.

Radang Usus

Radang usus buntu ialah penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh bakteri
sehingga terjadi penyumbatan pada usus buntu.Selain disebabkan oleh bakteri tersumbatnya
usus buntu juga disebabkan oleh biji-bijian yang masuk bersama makanan.
e. Desentri
Desentri ialah penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh bakteri atau
amuba.Penderita desentri mengeluarkan feces disertai dengan darah bercampur nanah.
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BAB III
PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Setting Penelitian
Penelitian tidakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR) ini, dilaksanakan
di Madrasah Ibtidaaiyah Negeri (MIN) 34 Pidie, yang berlokasi di Jeurat Manyang, Kecamatan
Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan pada awal tahun baru yaitu 2018/2019
semester ganjil pada tanggal 19 sampai 21 Agustus tahun 2019. Penentuan waktu penelitian
mengacu pada kalender akademik madrasah, karena PTK memerlukan beberapa siklus untuk
mrnunjang proses belajar mengajar yang efektif di kelas.
3.2 Subjek Penelitian
Adapun subjek dalam penelitian kelas (PTK) ini adalah siswa kelas VMIN 33 Pidie pada
mata pelajaran IPA.Dengan jumlah siswa sebanyak 34 siswa yang terdiri dari 16 laki-laki dan 18
perempuan.Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil
belajar siswa dengan penerapan metode pembelajaran Artikulasidalam materi Pentingnya
Makanan Sehat Bagi Tubuh.
4 Teknik Pengumpulan Data
Data yang baik dalam penelitian adalah: data yang sifatnya validdan reliable. Data yang
demikian diperoleh dari data instrument sebagai alat pengumpul datayang valid

dan

akurat.Instrument yangvalid adalah instrument yang mengukur apa yang seharusya diukur.
Sedangkan instrument yang reliable adalah instrument yang konsisten (tepat dan akurat) untuk
mengukur yang seharusnya diukur, maksudnya data tersebut bukan direkayasa, tetapi peneliti
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turun langsung ke lapangan untuk mengecek apakah data tersebut sudah benar dengan kondisi
lapangan atau belum.
Dalam pelaksanan PTK, guru harus menerapkan berbagai tindakan dalam pelaksanaan
proses belajar mengajar, diantaranya menyiapkan media pembelajaran, dan menggunakan
metode yang sesuai dengan bahan ajar .kurt Lewin mengatakan bahwa: “konsep pokok PTK
terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan
(observation), dan refleksi (reflecting).
Berdasarkan paparan di atas peneliti menerapkan langkah-langkah pelaksanaan PTK
dalam komponen-komponen berikut:
1. Tahap perencanaan
Menurut Kunandar, perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara
kritis untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Tahap perencanaan ini meliputi penyusunan
perangkat pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran berupa(RPP),
lembaran kerja siswa (LKS), alat evaluasi dan instrument penilaian.
2. TahapTindakan
Tahap ini merupakan penerapan dari isi rancangan.Selama melaksanakan tindakan. Guru
sebagai pelaksana tindakan harus mengacu pada program yang disepakati. Tindakan yang
dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana.Pada tahap ini
peneliti melakasanakan kegiatan belajar mengajar pada materi Pentingnya Makanan Sehat Bagi
Tubuh.
3. Tahap Observasi
Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memperoleh data
pennelitian. Obesrvasi dilakukan dalam peneliatian kualitatis dan kuantitatif dengan tekni-teknik
khusus obsevasi merupakan instrument

yang digunakan dalam pengamatan berupa

21
pedoman.Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi
disertai pencatatan langsung terhadap objek yang diteliti.
4. Tahap Refleksi
Refleksi merupakan mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis seperti yang telah
dicatat dalam observasi.
Untuk lebih jelasnya tahapan diatas dapat di lihat pada gambar berikut ini:
Perencanaan
Refleksi

Siklus I

Tindakan

Pengamatan
Perencanaan
Refleksi

Siklus II

Tindakan

Pengamatan
Perencanaan
Refleksi

Siklus III

Tindakan

Pengamatan
Gambar 3.1 model penelitian tindakan kelas
Untuk memperoleh data dan informan yang kuat, penulis menggunakan pengumpulan
sebagai berikut:
a. Observasi
Menuruut Pohan, observasi adalah: suatu teknik pengumpulan data dengan cara
pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala pada lokasi
penelitian.
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b. Tes/ evaluasi
Evaluasi berupa alat tes yang digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa yang setiap
siklus pembelajaran.Tes diberikan pada siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa
dalam memecahkan permasalahan IPA dalam Pentingnya Makanan Sehat Bagi Tubuh.
Tes dikerjakan secara individu. Soal tes yang diberikan berbentuk soal pilihan ganda dan
menjodohkan dan guru memberikan LKS yang dikerjakan siswa dalam bentuk diskusi dengan
model Artikulasi.Untukmenentukan ketuntasan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA dalam
materi Pentingnya Makanan Sehat Bagi Tubuh, hal ini dilakukan untuk memperoleh data
tentang pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Pengolahan data dan hasil
evaluasiakhir ini merupakan salah satu bahan refleksi yang penting untuk memperbaiki proses
pembelajaran dan alat evaluasi pada tindakan berikutnya.
c. Wawancara
Wawancara adalah tanyajawab untuk mendapat keterangan. Wawancara adalah: Suatu
teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara verbal kepada
orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau hal-hal yang dianggap perlu dan
memiliki relevansi dengan suatu permasalahan untuk memperoleh informasi lengkap.
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.Wawancara
bertujuan untuk mengumpulkan data dan disajikan sebagai sumber pengujian.
d. Catatan Lapangan
Catatan lapangan adalah: catatan yang dibuat oleh peneliti yang melakukan pengamatan
observasi terdapat subjek dan objek penelitian tindakan kelas. Catatan lapangan ini adalah
catatan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung meliputi apa yang dilihat,
didengar, dan apa yang dikerjakan guru serta siswa mengenai keadaan sekolah yang dapat
mendukung terhadap proses pembelajaran.
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5

Teknik Analisis Data
Analisis adalah: memberikan makna atau arti terhadap apa yang telah terjadi di dalam

kehidupan atau kelas sesungguhnya. Dalam penelitian ini data yang diperoleh lebih dominan
data kualitatif meskipun tidak mengabaikan data kuantitatif. Tahap-tahap kegiatan analisis data
adalah: meredukasi data, menyajikan data, menarik kesimpulan, verikasi. Kualitatif lebih banyak
menggunakan pembetukan teori substansi berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data
empiris.
Selajutnya analisis data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara
deskriptif.Analisis data kuantitatif digunakan untuk kemajuan prestasi belajar siswa selama
mengikuti pembelajaran. Data tersebut diperoleh dari hasil evaluasi yang selanjutnya dihitung
untuk mencari, nilai rata-rata, dan nilai ketuntasan klasikal dengan menggunakan rumus-rumus
sebagai berikut:
Rumus yang digunakan dalam perhitungan rata-rata (mean) adalah sebagai berikut
𝑋̅ =

∑𝑥
𝑁

Keterangan :
𝑋̅ = Rata-rata (mean)
∑x = Jumlah seluruh skor
N = Banyaknya subjek.

Adapun untuk mengetahui nilai ketuntasan belajar secara klasikal maka peneliti
menggunakan rumus sebagai berikut:
KK=

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑛𝑦𝑎𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝐾𝐾𝑀
𝑁

Keterangan ;
KK
= Ketuntasan klasikal
N
= banyak siswa

×100%
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Kelas dapat dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai ketuntasan kalsikal ≥
80%.Karena kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan di Madrasah yaitu 75, maka
apabila siswa memperoleh nilai di bawah 75 dikatakan tidak tuntas.
Angka-angka presentase yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut penulis sajikan
dalam tabel.Setelah itu angka-angka tersebut penulis terjemahkan dalam bentuk narasi
verbal.Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami, sementara itu hasil
wawancara penulis tuliskan dengan penyesuaian bahasa oleh penulis tanpa ada penggurangan
dan penambahan. Sedangkan menurut Anas Sudjono, hasil belajar pada setiap siklus dapat
disajikan dalam interval criteria sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5

Interval Nilai
0-39 %
40-59 %
60-69 %
70 – 89 %
90 – 100 %

Kategori Penilaian
Sangat Rendah
Rendah
Cukup
Tinggi
Sangat Tinggi

Keterangan
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas

Berdasarkan kriteria di atas, ditetapkan satu kelas dikatakan hasil belajar siswa tuntas
apabila terdapat nilai 80 %.Siswa berada pada kategori tinggi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Penyajian Data
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan untuk menerapkan “Penggunaan Model
Artikulasi pada Materi Pentingnya Makanan Sehat Bagi Tubuh untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Kelas V MIN 34 Pidie”. Hasil penelitian ini akan dipaparkan persiklus dalam
setiap pembelajaran. Untk lebih jelas diuraikan sebagai berikut:
4.1.1 Tindakan Pembelajaran Siklus I
a. Perencanaan
Siklus ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 19Agustus 2019 pada jam kedua yaitu
pada pukul 9:29 sampai dengan pukul 10:30 dikelas V MIN 34 Pidie.Dengan jumlah siswa 33
orang yang terdiri dari17 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Pada siklus ini materi yang
diajarkan adalah Tema 3 Makanan Sehat dengan subtema pentingnya makanan sehat bagi tubuh
pada materi makanan sehat dan makanan tidak sehat dalam waktu 2x35 menit, dengan
menggunakan metode ceramah.
Langkah-langkah perencanaan dalam pembelajaran siklus I adalah guru menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), mempersiapkan media pembelajaran yang akan
digunakan, menyusun instrumen penelitian seperti lembar observasi aktivitas guru, lembar
observasi aktivitas siswa, catatan lapangan, pedoman wawancara siswa, LKS dan alat evaluasi
berupa soal tes.
b. Pelaksanaan tindakan
1) Kegiatan awal
Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan dalam tiga tahap meliputi kegiatan awal,
kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal pembelajaran peneliti memasuki ruangan
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dengan mengucapkan salam, dan menyuruh perwakilan siswa untukmemimpin doa agar
pembelajaran lebih bermakna, kemudian mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran
dengan mengabsen siswa serta memotivasi siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan
baik dan seksama. Setelah siswa siap untuk belajar lalu peneliti menyampaikan tujuan
pembelajaran yang harus di capai oleh siswa. Selain itu peneliti juga mempersiapkan LKS yang
akan di bagikan kepada siswa setelah proses pembelajaran berlangsung.
2) Kegiatan Inti
Dalam pelaksanaan kegiatan inti pada siklus I ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan peneliti meliputi:
a) Mengamati
Pada tahap mengamati ini peneliti menjelaskan materi pembelajaran tentang pengertian
makanan sehat dan makanan tidak sehat serta organ pencernaan sedangkan siswa mendengarkan
dengan baik penjelasan dari peneliti.
b) Menanyakan
Dalam tahap ini peneliti bertanya jawab dengan siswa terkait pejelasan yang telah
diberikan dan bertanya mengenai jenis makanan sehat yang bervitamin dan sehat.Di samping itu
peneliti jugamemberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya jika ada yang belum dipahami
dari penjelasan peneliti tadi.
c) Mengeksplorasi
Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti dan bertanya jawab dengan sesama teman
dan bertanya jawab dengan peneliti maka pada tahapan ini siswa sudah memahami pengertian
dari makanan sehat, selain itu siswa juga sudah mengenal jenis makanan apa saja yang
bervitamin dan sehat.
d) Menganalisis
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Setelah mendengar penjelasan dari peneliti maka pada tahap ini peneliti menyuruh siswa
untuk mencatat kembali penjelasan yang ditulis oleh peneliti di papan tulis di buku catatannya
masing-masing agar siswa tidak mudah lupa dan bisa diulang-ulang kembali materi tersebut di
rumah.
e) Mengkomunikasikan
Dan pada tahap terakhir ini peneliti menyuruh salah satu siswa ke depan untuk
menjelaskan kembali kepada teman sebangkunya kemudian menjelaskan di depan temantemannya begitupun seterusnya mengenai pengertian makanan sehat. Selanjutnya untuk
mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi tentang pengertian makanan sehat dan
makanan tidak sehat serta penyakit yang di timbulkan dari makanan tidak sehat peneliti
membagikan LKS kepada masing-masing siswa dan memberi arahan cara mengerjakan LKS
tersebut, pada saat siswa mengerjakan LKS peneliti berkeliling di dalam kelas untuk
membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan LKS. Setelah siswa menyelesaikan LKS
peneliti meminta siswa unuk mengumpulkannya.
3) Kegiatan Akhir
Dan pada tahap kegiatan akhir peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai
materi yang telah dipelajari, meluruskan pemahaman siswa dan memberi penguatan kepada
siswa serta menyimpulkan materi pembelajaran bersama siswa. Selanjutnya peneliti
memberikan evaluasi secara individu dan terakhir menyampaikan pesan moral kepada siswa,
dan menugaskan siswa untuk mempelajari materi berikutnya.
Adapun perolehan nilai hasil evaluasi siswa siklus I berdasarkan KKM (75) dapat di lihat
pada tabel berikut:
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Tabel 4.1 Nilai Hasil Evaluasi Siswa Berdasarkan KKM Pada Tindakan Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nama Siswa
Azkar Azkia
Aldila Fitria
Anis Syahira
Afnatun Nisa
Aqsani Taqwin
Alfia Rahmi
Andika Saputra
Fauzul Andika
Faizal Syafiq
Fahrul
Hafizul Haikal
Hanifah Rahma
M. Kahlal Munawar
M. Syahrul Maula
Muammar Rizki
M. Razi Al-Azizi
Muammar Khadafi
Muhammad Azzufar
M. Farhan
Muazzah
Nailatul Khaira
Nurhaffizah
Rizka Maulida
Rassya Tahura
Rizki Maulana
Syifaun Nisa
Shinta Amalia
Salman
Tahara Nafisa
Zakiatul Maula
Zahratul Fadla
Zahriani Zakia
Zahrul Ikhsan
Jumlah
Nilai rata-rata
Sumber MIN 34 Pidie

Nilai
60
90
75
55
50
75
55
55
90
90
50
50
50
85
65
50
55
50
55
30
60
50
75
75
50
50
85
65
60
75
80
75
50
2085
63,18

Keterangan
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa sebanyak 33 orang dengan siswa
laki-laki sebanyak 17 orang dan siswa perempuan sebanyak 16 orang diperoleh nilai rata-rata
individu 63.18 dengan kriteria Cukup berdasarkan tabel interval kriteria nilai yang telah penulis
jelaskan pada Bab III. Dengan nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 90 dimana siswa yang
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memperoleh nilai di bawah KKM ada 21 orang siswa (tidak tuntas). Dan yang memperoleh nilai
di atas KKM terdapat 12 orang siswa (tuntas).
Tabel 4.2 Kriteria Nilai yang dicapai Siswa Kelas V MIN 34 Pidie Pada Siklus I
Siklus

Nilai
≥ 75
< 75

1
Total

Frekuensi
12
21
33

Persentase
36,4%
63,6%
100%

Keterangan
Tuntas
Tidak tuntas

Berdasrkan hasil yang terlihat pada tabel 4.2 di atas, maka jumlah siswa yang mengalami
ketuntasan belajar adalah 12 orang siswa dengan persentase 36,4% sedangkan jumlah siswa
yang belum tuntas sebanyak 21 orang siswa dengan persentase 63,6%.
c. Pengamatan
Berdasarkan hasil observasi siklus I peneliti menemukan beberapa kejanggalan pada saat
proses pembelajaran berlangsung, yaitu pada saatpeneliti sedang menjelaskan pembelajaran ada
sebagian siswa yang tidak memperhatikan.
Selain itu proses pembelajaran menjadi kurang aktif karena siswa hanya mendengarkan
penjelasan dari guru tanpa menggali sendiri pengetahuannya, siswa juga melakukan tanya jawab
tentang hal yang tidak dipahami, kemudian ketika peneliti membagikan LKS mereka
mengerjakannya sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh peneliti . Mereka juga
menyampaikan sedikit kesimpulan dengan masih malu-malu.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus I maka
pelaksanaan siklus II harus ditindaklanjuti agar kesalahan yang terjadi pada siklus I tidak
terulang lagi pada siklus II. Oleh karena itu, maka peneliti harus menggunakan model yang tepat
dan dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran salah satunya
dengan menggunakan model Artikulasi.
Adapun hasil wawancara dengan siswa yang diperoleh dari lembar pedoman wawancara
siswa pada siklus I didapatkan hasil bahwa siswa senang belajar dengan materi makanan sehat
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dan makanana tidak sehat, akan tetapi mereka masih kurang dalam memahami soal yang
diberikan peneliti, juga kurang percaya diri dalam menjawab soal dikarenakan takut salah dalam
menjawab. Siswa juga tidak terlibat aktif dalam pembelajaran karena hanya mendengar
penjelasan dari peneliti saja. Pengalaman belajar yang mereka dapatkan juga masih sedikit
disebabkan mereka belajar dengan hanya duduk dan menerima serta mendengar materi dari
peneliti.
4.1.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus II
a. Perencanaan
Penelitian tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pada
pukul 08.00 WIB samapai dengan 09.00 WIB di kelas V pada MIN 34 Pidie, dengan jumlah
siswa 33 orang yang terdiri dari 17 Siswa laki-laki dan 16 Siswi perempuan, dengan alokasi
waktu 3x35 menit. Materi yang diberikan yaitu tentang Tema 3 makanan sehat dengan subtema
2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada materi makanan sehat dan makanan tidak sehat
serta sistem organ pencernaan.
Adapun langkah-langkah perencanaan dalam pembelajaran siklus II adalah guru
mempersiapkan RPP siklus II berupa skenario pembelajaran yang berisi tentang kompetensi inti,
kompetensi dasar, langkah-langkah pembelajaran, media dan sumber pembelajaran serta
dilengkapi dengan format dan rubrik penilaian, catatan lapangan, lembar observasi siswa,
lembar observasi guru, LKS, dan alat evaluasi.
b. Pelaksanaan Tindakan
1) Kegiatan awal
Pada kegiatan awal pembelajaran peneliti memasuki ruangan dengan mengucapkan
salam, dan menyuruh perwakilan siswa untuk memimpin doa agar pembelajaran lebih
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bermakna, kemudian mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan mengabsen
siswa serta memotivasi siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan seksama.
Setelah siswa siap untuk belajar lalu peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai oleh siswa.Dan melakukan apersepsi terhadap materi yang telah dijelaskan pada
pertemuan pertama.Selain itu peneliti juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok setiap
kelompok terdiri dari dua orang siswa.
2) Kegiatan Inti
Dalam pelaksanaan kegiatan inti pada siklus II ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan oleh peneliti meliputi :
a) Mengamati
Pada tahap ini peneliti menyuruh perwakilan siswa untuk menempelkan media
pembelajaran yang telah disiapkan oleh peneliti.Setelah itu peneliti menyuruh semua siswa
untuk mengamati gambar yang telah ditempelkan dipapan tulis.
b) Menanyakan
Pada tahap ini peneliti bertanya jawab dengan siswa terkait gambar yang diamati dan
menjelaskan secara umum tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat serta gangguan
organ pencernaan, setelah itu dalam tahapan ini siswa bertanya jawab sesama teman dan
bertanya jawab dengan peneliti terkait makanan sehat dan makanan tidak sehat serta gangguan
organ pencernaan yang diamati tersebut.Selain itu dalam tahapan ini peneliti juga menjelaskan
apa-apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok dan apabila mereka belum paham
tentang tugas kelompoknya bisa langsung ditanyakan kepada peneliti.Kemudian peneliti
membagikan LKS pada masing-masing kelompok.
c) Mengeksplorasi
Pada tahap eksplorasi peneliti menyuruh masing-masing kelompok untuk mendiskusikan
tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat serta gangguan organ pencernaanyang telah
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diamati dipapan tulis dan menggali informasi di buku paket tentang makanan sehat dan makanan
tidak sehat serta gangguan organ pencernaan.Dalam tahapan ini juga peneliti masing-masing
kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka.
d) Menganalisis
Setelah memperoleh informasi dari buku paket dan dari gambar hasil pengamatannya
maka pada tahap ini peneliti menyuruh masing-masing kelompok untuk menyimpulkan hasil
diskusinya itu tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat serta gangguan organ pencernaan
dilembar kerja masing-masing.
e) Mengkomunikasikan
Setelah masing-masing kelompok merumuskan hasil diskusinya masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing di depan kelas. Setelah semua
kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas lalu peneliti menyuruh
masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan bersama teman
kelompoknya.
3) Kegiatan akhir
Dalam kegiatan penutup, peneliti meluruskan pemahaman siswa dan member penguatan
serta menyimpulkan materi pembelajaran bersama siswa. Selanjutnya peneliti memberikan
evaluasi secara individu dan terakhir menyampaikan pesan moral kepada siswa dan memberikan
penghargaan kepada kelompok yang memperoleh hasil belajar yang baik serta menutup
pembelajaran dengan mengucapkansalam.
Adapun perolehan nilai hasil evaluasi siklus II berdasarkan KKM (75) dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
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Tabel 4.3 Nilai Hasil Evaluasi siswa Kelas V MIN 34 Pidie berdasarkan nilai KKM pada
siklus II
Nama Kelompok
Nilai
Nilai
No
Nama Siswa
Kelompok
Individu
1
Fahrul
100
Mangga
100
2
Faizal Syafiq
100
1
Adila Fitria
100
100
Apel
2
Shinta Amelia
100
1
Muhammad Azzufari
95
Semangka
95
2
Muammar Rizki
95
1
Syifaun Nisa
90
Durian
90
2
Hafizah
90
1
Zahratul Fadla
100
Strawberry
100
2
Afnatun Nisa
100
1
Anis Syahira
100
Kelengkeng
100
2
Rizka Maulida
100
1
Zahriana Zakia
100
Cerry
100
2
Alfia Rahmi
100
1
Hafizul Haikal
90
90
Anggur
2
Muhammad Farhan
90
1
M. Syahru Maula
90
Papaya
90
2
Askar Askiya
90
1
Muazzah
100
Bengkuang
100
2
Hanifah Rahma
100
1
Kahlal Munawar
80
Langsat
80
2
M. Razi Al azizi
80
1
Rizki Maula
90
Salak
90
2
Andika Saputra
90
1
Fauzul Andika
90
Pier
90
2
Zahrul Ikhsan
90
1
Rassya Tahura
100
Jeruk
100
2
Zahriana Zakia
100
1
Nailatul Khaira
90
2
Salman
Nanas
90
90
3
Aqsani Taqwin
90
Jumlah
1415
2920
Nilai rata-rata
89
89
Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah siswa sebanyak 33 orang siswa dengan siswa
laki-laki 17 orang dan siswi perempuan 16 orang diperoleh nilai rata-rata individu 89 dengan
kriteria Tinggi berdasarkan tabel interval kriteria nilai yang telah penulis jelaskan pada Bab III.
Dengan nilai terendah 80 dan nilai tertinggi 100 di mana semua memperoleh nilai di atas KKM.
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Tabel 4.4 Kriteria Nilai yang Dicapai Siswa Kelas V MIN 34 Pidie pada Siklus II
Siklus
II

Nilai
≥75
<75

Total

Frekuensi
33
0
33

Persentase (%)
100%
0%
100%

Keterangan
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel 4.4 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada
siklus II semua siswa mendapatkan nilai di atas KKM dengan persentase 100%.
c. Pengamatan
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada siklus II ditemukan bahwa siswa sangat
senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Artikulasi.
Pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang
disampaikan peneliti, kemudian melakukan kegiatan tanya jawab,lalu siswa duduk dengan
teman sekolompoknya masing-masing tanpa mengganggu teman yang lain.Mereka langsung
berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai gambar makanan sehat dan makanan tidak
sehat yang ditempelkan guru di papan tulis.Kemudian siswa juga tidak lagi merasa malu untuk
menyampaikan kesimpulan sehingga pembelajaran menjadi aktif dan siswa pun terlibat di
dalamnya.
Kemudian dilihat dari hasil belajar yang nilainya rata-rata di atas KKM semua. Hal ini
menunjukan bahwa proses penelitian pada siklus II dengan menggunakan model Artikulasi telah
berhasil.
Adapun hasil wawancara dengan siswa yang didapatkan pada lembar pedoman
wawancara siswa pada Siklus II adalah siswa sangat senang belajar dengan materi makanan
sehat dan bergizi karena contoh dari makanan sehat dan tidak sehat yang diberikan oleh peneliti
ada di lingkungan sekitar siswa. Siswa lebih senang belajar dengan menggunakan kelompok
sehingga bisa bertukar pikiran dengan anggota kelompok lainnya. Mereka juga serius,
bersemangat, dan saling membantu dalam mengerjakan LKS. Soal yang dikerjakan dengan
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pasangan kelompoknya juga menjadi lebih mudah. Siswa juga mendapatkan pegalaman baru
dan menyenangkan dalam belajar kelompok, dan lebih mengetahui tentang jenis penyakit yang
ditimbulkan akibat makanan tidak sehat.
Grafik 4.1 Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Setiap Siklus
100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

63.6
Tuntas
36.4

Tidak Tuntas

0
Siklus I Siklus II

Berdasarkan grafik 4.1 di atas terlihat peningkatan hasil belajar siswa kelas V MIN 34
Pidie yang dilaksanakan melalui dua tindakan (siklus), yaitu pada siklus I diperoleh nilai ratarata 63,6 dengan kriteria cukup, dan pada pembelajaran siklus II meningkat mencapai 89,
dengan kriteria tinggi menurut tabel kriteria interval nilai.
d. Refleksi
Berdasarkan hasil pengamatan pada tindakan pembelajaran pada siklus II Setelah
dianalisis dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan model
Artikulasidapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas positif siswa
dalam kelompok yang sudah menyelesaikan LKS bersama dengan teliti, bersemangat, serta aktif
maju kedepan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Siswa bersungguhsungguh dalam bertanya jawab tentang hal yang kurang dipahami selama proses pembelajaran.
Adapun kelemahan yang di dapatkan saat proses pembelajaran berlangsung yaitu peneliti
tidak mengkondisikan kelas dengan baik, jumlah siswa yang banyak sehingga model
pembelajaran tidak dapat diterapkan secara optimal. Sedangkan solusi yang diberikan oleh
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observer kepada peneliti yaitu supaya tidak hanya fokus untuk kesuksesan penyampaian materi
tapi juga pada pengkondisian dan suasana belajar siswa.

4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I dan II serta hasil refleksi setiap siklusnya
maka dapat dijabarkan sebagai berikut :
4.2.1 Siklus I
Penelitian tindakan kelas (PTK) pada siklus I dilaksanakan pada jam kedua pada tanggal
19 Agustus 2019 pukul 09.15 WIB sampai dengan pukul 10.15 WIB membahas tentang
pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode
konvensional (ceramah) dengan menggunakan pendekatan saintifik dan tanya tawab dengan
jumlah siswa 33 orang yang terdiri 17 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswi perempuan. pada
siklus I tidak semua siswa merespon pembelajaran dengan baik, ini dikarenakan dalam metode
konvensional (ceramah) dan tanya jawab. Pada siklus I siswa kurang bersemangat dalam belajar
karena proses belajar yang membuat siswa bosan, mereka hanya duduk dan mendengar
penjelasan dari guru kurang memotivasi siswa sehingga siswa menjadi tidak aktif dalam
pembelajaran.
Dari hasil penelitian hanya sedikit siswa yang memahami materi pentingnya makanan
sehat bagi tubuh. Pada siklus ini nilai rata-rata yang diperoleh siswa 63,18, sehingga peneliti
dapat menyimpulkan pembelajaran pada siklus I tidak berhasil, tetapi kekurangan pada siklus I
akan diperbaiki pada tindak selanjutnya.
4.2.2 Siklus II
Pembelajaran pada siklus II peneliti dengan menggunakan materi pentingnya makanan
sehat bagi tubuh. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model Artikulasi.
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Pembelajaran dilakukan pada jam pertama tanggal 21 Agustus 2019 pukul 08.00 WIB sampai
dengan 09.15 WIB. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pembelajaran dengan menggunakan
model Artikulasi diperoleh data bahwa siswa siswa menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran dikarenakan siswa belajar dalam bentuk kelompok sehingga
memudahkan siswa, dan siswa pun bisa bertukar pikiran serta memberikan ide-ide sehingga
membuat siswa lebih mudah dalam menyelesaikan LKS yang dibagikan guru.
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BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas V MIN 34 Pidie dengan
penerapan model Artikulasipada Tema 3 yaitu makanan sehat dengan subtema 2 Pentingnya
Makanan Sehat Bagi Tubuh pada Materi Makanan Sehat dan Makanan Tidak Sehat, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut: Penerapan model Artikulasi pada materi Makanan Sehat dan
Makanan Tidak Sehat dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dengan
meningkatnya hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata siswa pada siklus I
adalah 63,18dengan kriteria cukup dan meningkat pada siklus II menjadi 89 dengan kriteria
tinggi menurut tabel kriteria interval nilai. Persentase siswa yang mencapai KKM pada siklus I
adalah 36,4% sedangkan siklus II mencapai 100%.

5.2 Saran-Saran
Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian tindakan kelas, maka peneliti ingin
menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kemampuan seorang guru dalam menggunakan berbagai model pembelajaran
merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru khususnya dalam
pembelajaran IPA, agar proses pembelajaran lebih menyenangkan dan nilai siswapun
dapat meningkat dengan baik.
2. Model artikulasi dapat diterapkan oleh semua guru akan tetapi pemahaman guru
terhadap metode tersebut sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pembelajaran.
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3. Kepala sekolah hendaknya dapat menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung
proses pembelajaran dan memberi kesempatan kepada semua guru untuk dapat
menggunakan berbagai media pembelajaran dan model pembelajaran yang bervariasi
agar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.
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