
Lina Yulyana Nengsih Sambas, 2015 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CLIS (Children Learning in Science) UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA SD 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. 

Melalui pendidikan seseorang menjadi tahu akan sesuatu baik itu melalui 

pengalamannya atau melalui pengetahuan yang dia dapatkan. Pendidikan 

adalah lembaga yang mampu membina manusia untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kultural dan tantangan 

jaman demi survive-nya manusia (M. Noor Syam, dalam Syaripudin, 

2008, hlm. 101). Melalui pendidikan kita mampu memecahkan berbagai 

persoalan baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, atau 

dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sehinggan kita bebas dan 

aktif dalam berinteraksi dan memanfaatkan lingkungan alam atau sosial 

dalam mengembangkan menemukan konsep pengetahuannya. 

Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang. No. 20 tahun 2003 

Tentang Sistem Pemdidikan Nasional, bahwa :  

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara.  

 

Hal ini berarti bahwa pendidikan merupakan suatu aspek 

kehidupan yang sangat mendasar bagi pembangunan bangsa. Pendidikan 

sekolah dasar merupakan pondasi dalam mengembangkan setiap aspek 

kemampuan yang dimiliki siswa terutama dalam memahami sebuah 

konsep yang diterima melalui proses pembelajaran sehingga pemahaman 

konsep siswa menjadi optimal. Pendidikan seyogyanya 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 

demikratis serta bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana ditegaskan 
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dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Adapun tujuan pendidikan di Sekolah Dasar adalah memberi 

bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan hidupnya 

serta mempersiapkan siswa melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan 

tingkat pertama (Fajri dalam Yuliawati, 2014 hlm. 1). Menurut Ayat 1 

pasal 30 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, kurikulum pendidikan dasar salah satunya wajib memuat 

pendidikan IPA. 

Pembelajaran IPA di SD hekdaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu siswa secara ilmiah sehingga akan membantu 

siswa untuk mengembangkan kemampuan bertanya dan mecari jawabanya 

sendiri berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiah 

(Samatowa, 2011, hlm 2). Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan 

percobaan (hand-on) yang terkadang tidak dilakukan oleh guru dalam 

proses pembelajarannya, dan pembelajaran bersifat teacher center. Konsep 

IPA dapat diterima oleh siswa apabila siswa mengalami langsung.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang utama di Sekolah Dasar (SD). Mata pelajaran IPA sangat 

bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. 

Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan 

kegiatan praktis untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 

memahami alam sekitar secara ilmiah, diarahkan untuk mencari tahu dan 

berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Menurut Sudirman (dalam 

Mustofa, 1998, hlm. 53) dalam kegiatan belajar-mengajar IPA, guru tidak 

hanya memberikan sejumlah konsep IPA kepada siswa untuk dihafalkan, 

tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana konsep-konsep itu dapat 

bertahan lebih lama pada siswa sehingga dapat mempengaruhi proses 

belajar. Konsep-konsep itu dapat diterapkan untuk memahami dan 

memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan ke-IPA-an. 
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Pemahaman konsep berkenaan dengan pengertian yang memadai 

tentang sesuatu, berbuat lebih dari pada mengingat, dapat menangkap 

suatu masalah, dan menjelaskan atau menguraikan makna/ ide pokok 

tersebut dengan menggunakan konsep yang telah dipahami atau diketahui 

sebelumnya Suherman (dalam Ayu 2014). Siswa diakatan paham terhadap 

suatu hal, apabila orang tersebut mengerti benar dan mampu menjelaskan 

suatu hal yang dipahaminya. Menurut Bloom (dalam Asshagab, 2012, 

halm. 32), pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap 

arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Indikator-indikator yang 

digunakan sebagai acuan dalam proses memahami konsep-konsep yang 

dilakukan oleh siswa yaitu menginterpretasi (interpreting), memberikan 

contoh (exemplifying), mengklasifikasi (classifying), merangkum 

(summarizing), menduga (inferring), membandingkan (comparing), dan 

menjelaskan (explaning). Pemahaman konsep dapat membuat siswa 

menguasai secara lengkap ciri dan sifat, penerapan, dan pengembangan 

konsep yang telah dipelajari. 

Namun pada kenyataannya, pembelajaran yang diharapkan seperti 

di atas belum sepenuhnya dapat terwujud di lapangan. Sesuai dengan 

kasus yang saya temukan di salah satuy SD Negeri di Bandung, masih 

banyak siswa yang tidak memahami pelajaran IPA. Hal ini disebabkan 

oleh cara mengajar guru yang kurang inovatif. Guru hanya memberikan 

materi pelajaran kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab. Guru yang cenderung lebih aktif dalam pembelajaran dari 

pada siswa, mentransfer pengetahuan dengan memindahkan pengetahuan 

dari sumber buku kepada siswa dengan cara dikte bahkan seringnya anak 

dibiarkan belajar di kelas hanya dengan membaca sumber buku dan 

penugasan. Dengan demikian, siswa tidak mampu mengingat pelajaran 

dalam jangka waktu lama. Siswa hanya akan mengingat materi pelajaran 

pada saat itu saja. 
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Hal ini dapat dirasakan dengan masalah yang muncul di kelas IV 

SDN di Bandung, yaitu Siswa tampak pasif selama pembelajaran 

berlangsung dan kurangnya motivasi siswa dalam memecahkan masalah 

konsep IPA. Hal ini terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung tidak 

terlihat adanya upaya guru untuk mengembangkan kegiatan diskusi 

kelompok maupun  kegiatan kelas, target keberhasilan pengajaran IPA 

yang diterapkan guru cenderung lebih mengarah agar siswa terampil 

mengerjakan soal-soal ujian. Pembelajaran seperti ini jelas menjadi kurang 

bermakna sehingga anak setelah keluar kelas. Selain itu, terjadi 

miskonsepsi terhadap konsep sains. Terlihat dari nilai tes pemahaman 

siswa yang sangat rendah pada data hasil observasi yang dilakukan 

menunjukkan bahwa dari 26 siswa kelas IV-A hampir 93,2% siswa tidak 

memahami konsep IPA pada materi energi panas. Siswa mengalami 

miskonsepsi dalam menjelaskan pengertian energi panas, sumber energi 

panas, membedakan sifat perpindahan panas secara konduksi, radiasi, dan 

konveksi, tidak dapat memberikan contoh dengan baik sifat energi panas 

dapat merubah wujud benda, sehingga siswa tidak dapat menyimpulkan 

sifat-sifat energi panas dengan benar. Siswa hanya sekedar mengetahui 

tanpa bisa menangkap makna dan arti sesuatu yang dipelajari, sehingga 

siswa mengalami miskonsepsi terhadap materi energi panas.  

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran sehingga pemahaman konsep siswa pun dapat 

meningkat. Sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kelemahan 

tersebut, maka perlu digunakannya model pembelajaran yang inovatif 

untuk mengoptimalkan proses pembelajaran agar mampu meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa adalah meningkatkan aktivitas belajar 

pengalaman sendiri. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran 

yang berdasarkan pada pandangan konstruktivisme. Para konstruktivis 

pada umumnya berpendapat bahwa mengajar bukanlah kegiatan 

memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, malainkan suatu 
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kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya 

Yamin (dalam Lelian, 2012). Salah satu pembelajaran yang berdasarkan 

pada pandangan konstruktivisme dengan model pembelajaran yang 

bervariasi adalah model pembelajaran Children Learning in  Science 

(CLIS). Sehubungan dengan hal tersebut, model pembelajaran Children 

Learning in Science (CLIS) yang di kembangkan oleh Driver dapat 

menjadi alternatif untuk diterapkan dalam pembelajaran dikelas. Tujuan 

dari model pembelajaran CLIS sebagai pembentuk pengetahuan konsep ke 

dalam memori siswa, agar konsep tersebut bertahan lama. Penerapan 

konsep yang telah dipahami tidak lepas dari gagasan-gagasan siswa 

dengan lingkungannya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran CLIS (Children Learning in Science) untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa SD”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan 

umum masalah penelitian ini adalah mengetahui “Bagaimana bentuk 

penerapan model pembelajaran CLIS terhadap pemahaman konsep siswa 

kelas IV pada mata pelajaran IPA?” 

Kemudian, untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, maka 

secara khusus dibuat dua pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

pembelajaran CLIS di kelas IV SD? 

2. Bagaimana pemahaman konsep siswa kelas IV SD setelah penerapan 

model pembelajaran CLIS pada mata pelajaran IPA dalam proses 

pembelajarannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah penelitian, secara umum tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui “bentuk penerapan  model pembelajaran 

CLIS terhadap pemahaman konsep siswa kelas tinggi pada mata pelajaran 

IPA.” 

Kemudian, tujuan khusus penelitian ini terdiri dari tiga pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

pembelajaran CLIS di kelas IV SD. 

2. Mengetahui pemahaman konsep siswa kelas IV SD setelah penerapan 

model pembelajaran CLIS pada mata pelajaran IPA dalam proses 

pembelajarannya. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoretik 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

b. Sebagai pengembang disiplin ilmu kearah berbagai spesifikasi. 

2. Manfaat Praksis 

a. Siswa  

Motivasi untuk meningkatkan pemahaman konsep; memberikan 

pengetahuan tentang model pembelajaran CLIS. Model 

pembelajaran CLIS dapat menjadikan suasana yang baru sehingga 

siswa mampu memahami konsep dalam pembelajaran yang 

lainnya. 

b. Guru 

Model pembelajaran CLIS dapat menjadi model pembelajaran 

alternatif yang diterapkan untuk meningkatkan pemahaman konsep 

siswa, dan membantu siswa untuk dapat mengembangkan 

pengetahuannya. 

c. LPTK  
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Menghasilkan laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan 

guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, hasil-

hasil PTK yang dilaporkan dapat menjadi bahan artikel ilmiah atau 

makalah untuk berbagai kepentingan, antara lain dapat disajikan 

dalam forum ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah. 


