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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kebudayaan 

manusia yang dinamis dan syarat perkembangan. Oleh karena itu pendidikan yang 

mampu mengembangkan pendidikan dimasa mendatang adalah pendidikan yang 

mampu mengembangkan potensi peserta didik agar peserta didik dapat 

menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. 

Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

Salah satu jenjang pendidikan formal yang harus ditempuh oleh peserta 

didik adalah Sekolah Dasar (SD). Adapun tujuan dari pendidikan di SD adalah 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan 

hidupnya, serta mempersiapkan siswa melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat 

pertama (Fajri, 2013: 1).  Menurut ayat 1 pasal 37 Undang-undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan dasar  

salah satunya wajib memuat pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi dijelaskan bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan proses penemuan. Selain itu menurut Samatowa (2010: 3) 

menjelaskan bahwa “IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun 

secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang 
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dilakukan oleh manusia”. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA khususnya di SD haruslah dilakukan dengan melakukan 

penyelidikan atau percobaan sederhana dan bukan hapalan terhadap kumpulan 

konsep IPA saja. Karena dengan kegiatan-kegiatan tersebut siswa akan 

mendapatkan pengalaman langsung melalui pengamatan yang dilakukan, diskusi 

serta percobaan sederhana tersebut. 

Tujuan pendidikan IPA di Sekolah Dasar berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum adalah 1) agar peserta didik memiliki 

kemampuan untuk memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 2) 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat; 4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam; 6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan dan 7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs (Depdiknas, 2006: 13).  

Pembelajaran IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk 

rasa ingin tahu anak didik secara alamiah, karena hal ini akan membantu mereka 

mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas berdasarkan 

bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiah. Misalnya dengan kegiatan 

praktik (hands-on). Namun pada kenyataannya kegiatan praktik (hands-on) 

terkadang diabaikan oleh guru dalam proses pembelajarannya, dan pembelajaran 

bersifat teacher center. Hal ini berakibat pada rendahnya pemahaman konsep 

siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Padahal Dahar (1996: 97) 
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mengungkapkan bahwa “belajar konsep merupakan hasil utama pendidikan”. 

Rendahnya pemahaman konsep terhadap materi yang diajarkan berdampak pada 

pencapaian Standar Kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru, serta latihan-

latihan soal yang dikerjakan oleh siswa dan salah satunya terlihat dari nilai 

ulangan harian yang mencakup soal pemahaman konsep, diperoleh nilai yang 

masih rendah. Hal itu terlihat dari nilai rata-rata pemahaman konsep siswa yang 

hanya mencapai 53,83 dari skor maksimum 100 untuk keseluruhan soal 

pemahaman konsep yang diujikan 

Masalah tersebut terjadi akibat oleh beberapa faktor, diantaranya 1) pada 

saat siswa tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru; 2) siswa cenderung 

tidak berani untuk bertanya dan tidak memiliki kemauan untuk mencari tahu; 3) 

banyak siswa yang beranggapan bahwa pelajaran IPA adalah proses menghapal 

materi pelajaran akibatnya proses pembelajaran adalah mendengarkan, mencatat 

dan menghapal sesuai dengan sumber belajar yang ditentukan; 4) rendahnya 

motivasi belajar karena kurangnya dukungan dari orang tua; 5) kurangnya 

penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran; 6) guru cenderung 

menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, sehingga siswa hanya 

mendapatkan informasi dari apa yang disampaikan oleh guru saja (teacher center) 

tanpa siswa menemukan sendiri informasi dari apa yang mereka lakukan; 7) siswa 

tidak membangun pengetahuannya sendiri dalam proses pembelajaran, karena 

guru tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar dari pengetahuan 

awal yang telah dimiliki siswa dan 8) guru jarang melibatkan siswa dalam 

kegiatan praktikum untuk menemukan konsep yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan  dari permasalahan di atas, dalam rangka meningkatkan 

pemahaman konsep pesawat sederhana ini diperlukan suatu upaya pembelajaran 

yang dapat melibatkan siswa agar berpartisipasi secara aktif dalam menemukan 

sebuah konsep melalui proses percobaan atau pengamatan dalam pembelajaran 

sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan memperhatikan pengetahuan 
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awal siswa yang mungkin didapat dari luar sekolah. Seperti yang di ungkapkan 

Bell (Samatowa, 2010: 63) bahwa „pengetahuan siswa yang diperoleh dari luar 

sekolah dipertimbangkan sebagai pengetahuan awal dalam sasaran pembelajaran, 

karena mungkin terjadi miskonsepsi‟.  

Menurut Piaget (Samatowa, 2010: 57) dalam pembelajaran IPA para ahli 

mengembangkan berbagai model pembelajaran yang dilandasi pandangan 

konstruktivisme. Sebagaimana dikemukakan Pribadi (2009: 157) bahwa 

konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan merupakan perolehan individu 

melalui keterlibatan aktif dalam menempuh proses belajar dan hasil dari proses 

belajar merupakan kombinasi antara pengetahuan baru dengan pengetahuan atau 

pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Implikasi dari pandangan tersebut 

adalah bahwa guru berperan membantu agar proses pengkonstruksian 

pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Jadi guru tidak menstransferkan 

pengetahuan yang dimilikinya melainkan membantu siswa untuk membentuk 

pengetahuannya sendiri. Salah satu model pembelajaran yang dilandasi oleh 

pandangan konstruktivisme yaitu model pembelajaran Children’s Learning In 

Science (CLIS) yang dikembangkan oleh kelompok Children’s Learning In 

Science (CLIS) di Inggris yang dipimpin oleh Driver (Samatowa, 2010: 57). 

Model pembelajaran CLIS ini dipandang sebagai model pembelajaran yang 

tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa karena model pembelajaran CLIS 

merupakan model pembelajaran yang mempunyai karakteristik yang dilandasi 

pandangan konstruktivisme dengan memperhatikan pengalaman dan konsep awal 

siswa, pembelajaran berpusat pada siswa melalui kegiatan hands-on/minds on dan 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar (Asshabag, 2012: 19). Menurut 

Samatowa (2010: 74) model pembelajaran CLIS terdiri atas lima tahapan utama 

yaitu 1) tahap orientasi; 2) tahap pemunculan gagasan; 3) tahap penyusunan ulang 

gagasan, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap (a) pengungkapan dan 

pertukaran gagasan; (b) tahap pembukaan situasi konflik dan (c) tahap konstruksi 

gagasan baru dan evaluasi; 4) penerapan gagasan dan (5) pemantapan gagasan.  
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Penerapan model pembelajaran CLIS yang memuat serangkaian tahapan 

yang di mana siswa dilibatkan langsung dalam pembentukan pengetahuan melalui 

kegiatan percobaan atau pengamatan dan kemudian siswa menerapkan konsep 

ilmiah yang telah dikembangkannya melalui percobaannya. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa model pembelajaran CLIS ini membentuk pengetahuan ke dalam 

ingatan siswa agar konsep tersebut dapat bertahan lama karena model 

pembelajaran CLIS memuat tahap-tahap kegiatan siswa mempelajari konsep yang 

diajarkan melalui pengalaman langsung yaitu melalui percobaan atau pengamatan. 

Selain itu model pembelajaran CLIS juga menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar. Hal itu cocok untuk pembelajaran  anak pada tahap operasional 

konkret (usia sekolah dasar) di mana anak melakukan langsung kegiatan 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Karena hal itu akan 

memperkuat daya ingat anak, sebab dengan menggunakan alat-alat dan media 

pembelajaran yang ada dilingkungan anak sendiri. Oleh karena itu,  penerapan 

model CLIS merupakan salah satu upaya konkret dalam meningkatkan 

pemahaman konsep pada pada pembelajaran IPA di SD. Dengan kualitas 

pembelajaran yang meningkat, kompetensi siswa pada pembelajaran IPA yang 

diisyaratkan oleh kurikulum 2006 diharapkan dapat meningkat pula, salah satunya 

yaitu pemahaman konsep siswa serta dengan model pembelajaran CLIS dapat 

mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis mencoba 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran CLIS 

(Children’s Learning In Science) untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dalam 

Pembelajaran IPA Materi Pesawat Sederhana (Penelitian Tindakan Kelas pada 

Siswa Kelas V di Sekolah Dasar Negeri 1 Cibogo Kabupaten Bandung Barat)”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, secara 

umum permasalahan yang akan diteliti adalah ”Bagaimanakah penerapan model 



6 
 

 
Lia Yuliawati, 2014 
Penerapan Model Pembelajaran (Clis) Children’s Learning In Science Untuk Meningkatkan 
Pemahaman Konsep Dalam Pembelajaran  Ipa Materi Pesawat Sederhana 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

pembelajaran CLIS dalam pembelajaran IPA materi pesawat sederhana kelas V 

SDN 1 Cibogo Kabupaten Bandung Barat?”.  Masalah tersebut dijabarkan ke 

dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran IPA materi pesawat sederhana 

dengan menerapkan model pembelajaran CLIS untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa kelas V di SDN 1 Cibogo Kabupaten Bandung 

Barat? 

2. Bagaimanakah  peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

IPA materi pesawat sederhana dengan menerapkan model pembelajaran CLIS 

di kelas V di SDN 1 Cibogo Kabupaten Bandung Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah menjawab pertanyaan yang 

telah dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA materi pesawat sederhana 

dengan menerapkan model pembelajaran CLIS untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa kelas V di SDN 1 Cibogo Kabupaten Bandung 

Barat. 

2. Mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran IPA 

materi pesawat sederhana dengan menerapkan model pembelajaran CLIS di 

kelas V di SDN 1 Cibogo Kabupaten Bandung Barat. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah  teori baru mengenai 

model pembelajaran CLIS  yang dapat meningkatkan pemahaman konsep pada 
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pembelajaran IPA, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan 

penelitian tindakan kelas dan dapat dijadikan upaya bersama antara sekolah, guru 

dan peneliti yang lain untuk memperbaiki proses pembelajaran diarahkan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep pada anak dalam pembelajaran IPA. 

 

 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

 Siswa dapat memperoleh pengalaman belajar mengenai materi 

pembelajaran pesawat sederhana melalui model pembelajaran CLIS, sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kompetensi dalam mata 

pelajaran IPA dapat tercapai secara optimal. 

b. Bagi Guru 

 Memberikan informasi dan wawasan mengenai cara membelajarkan 

materi pesawat sederhana dengan menerapkan model pembelajaran CLIS agar 

kualitas serta kinerja guru dalam mengajar dapat meningkat. 

c. Bagi Sekolah 

 Sebagai informasi untuk memberikan ketertarikan kepada tenaga 

kependidikan agar lebih banyak menerapkan metode atau model 

pembelajaran yang variatif dan inovatif dalam proses pembelajaran di 

sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

 Memperoleh ilmu dan pengalaman baru dalam keterampilan belajar 

mengajar di sekolah, khususya pada pembelajaran melalui model 

pembelajaran CLIS. 

 

E. Hipotesis Tindakan 
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Model pembelajaran CLIS dalam pembelajaran akan meningkatkan pemahaman 

konsep siswa kelas V SDN 1 Cibogo pada mata pelajaran IPA materi pesawat sederhana. 

 

F. Definisi Operasional  

1. Model pembelajaran CLIS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajarannya melalui diskusi, percobaan dan mengisi LKS. Tahapan 

model pembelajaran CLIS pada pembelajaran IPA materi pesawat sederhana 

terdiri dari lima tahapan utama yang terbagi menjadi tujuh langkah kegiatan 

inti, yaitu 1) tahap orientasi; 2) tahap pemunculan gagasan; 3) tahap 

penyusunan ulang gagasan, yang terbagi tiga bagian yaitu (a) pengungkapan 

dan pertukaran gagasan, (b) pembukaan situasi konflik, dan (c) konstruksi 

gagasan baru dan evaluasi; 4)  tahap penerapan gagasan;  dan 5) tahap 

pemantapan. Keterlaksanaan model pembelajaran CLIS ini diukur 

menggunakan lembar observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa. 

2. Pemahaman konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

siswa dalam memaknai konsep. Pemahaman konsep yang diteliti dalam 

penelitian ini berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi yaitu aspek 

pemahaman (C2) yang meliputi 5 jenis pemahaman yaitu mencontohkan, 

membandingkan, mengklasifikasikan, menjelaskan dan menyimpulkan. 

Pemahaman konsep ini diukur dengan tes pemahaman konsep berbentuk 

Pilihan Ganda (PG) dengan empat alternatif jawaban, test ini dilakukan 

sebelum dan setelah pembelajaran materi pesawat sederhana dengan 

penerapan model pembelajaran CLIS. 

 

 

 

 


