e-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan PGSD Vol: 4 No: 1 Tahun: 2016

PENERAPAN MODEL CLIS UNTUK MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR IPA SISWA KELAS V SD
Trisna Kurniasih1, I Nyoman Jampel 2, Putu Nanci Riastini 3
1,2,3Jurusan

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FIP
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail:kurnia_geminiez@yahoo.co.id1, nyoman.jampel@yahoo.com2,
cerm_currie@yahoo.com3
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar IPA pada siswa
kelas V SDN 2 Yehsumbul setelah penerapan model pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang
dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 2
Yehsumbul tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 28 orang. Objek penelitian
adalah hasil belajar IPA. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
metode tes. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh nilai ratarata kelas dan ketuntasan belajar secara klasikal Hasil penelitian menunjukkan adanya
peningkatan terhadap hasil belajar IPA siswa. Sebelum tindakan, nilai rata-rata kelas
sebesar 68 dan ketuntasan belajar sebesar 32,14%. Setelah dilakukan tindakan pada
siklus I, nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan menjadi 71 dan ketuntasan belajar
sebesar 57,14%. Pada siklus II, terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 83,21
dan ketuntasan belajar 100% Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) dapat
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 2 Yehsumbul.
Kata kunci: children learning in science (CLIS), hasil belajar IPA
Abstract
The aim of this study is to know the improvement of students’ science achievements of
fifth grade students in SDN 2 Yeh Sumbul after applying Children Learning In Science
model. This classroom action research was conducted in two cycles. The subjects were
28 fifth grade students in academic year 2015/2016. The object of this study was
students’ science achievements. Multiple choices tests were conducted for collecting
data. The data obtained are analyzed to obtain the value of the average grade and
mastery learning classical. The results showed an increase of the IPA student learning
outcomes. Before the action, the average value of 68 and a grade of 32.14%
completeness study. After the action on the first cycle, the value of the average grade
has increased to 71 and complete learn by 57.14%. In the second cycle, an increase in
the value of the average grade of 83.21 and 100% completeness study Based on these
results, it can be concluded that the application of learning models Children Learning In
Science (CLIS) can improve learning outcomes fifth grade science students at SDN 2
Yehsumbul.
Keywords: children learning in science (CLIS), students’ science achievements.

1

e-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan PGSD Vol: 4 No: 1 Tahun: 2016

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam secara
sederhana
merupakan
ilmu
yang
membahas tentang fenomena alam,
makhluk hidup yang ada di alam semesta,
dan fenomena di luar angkasa. Menurut
Sudana (2013:2), IPA berasal dari bahasa
Inggris “Science”. Perkataan singkat dari
Natural
Science,
artinya
alamiah,
berhubungan
dengan
alam
atau
bersangkut paut dengan alam. Jadi,
Science secara harfiah dapat disebut
sebagai ilmu tentang alam ini, ilmu yang
mempelajari peristiwa-peristiwa yang
terjadi di alam.
Berdasarkan definisi IPA tersebut,
proses pembelajarannya menanamkan
dan
mengembangkan
pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah pada
siswa. “IPA di sekolah dasar hendaknya
membuka kesempatan untuk memupuk
rasa ingin tahu anak didik secara
alamiah” (Samatowa, 2010:2). Hal ini
membantu mereka mengembangkan
kemampuan bertanya dan mencari
jawaban atas berdasarkan bukti serta
mengembangkan cara berpikir ilmiah.
Fokus program pengajaran IPA di SD
hendaknya ditujukan untuk memupuk
minat dan pengembangan anak didik
terhadap dunia mereka dimana mereka
hidup. Untuk mencapai tujuan dan
memenuhi
pendidikan
IPA
itu,
pendekatan yang digunakan dalam
proses belajar mengajar IPA yang
dikemukakan Samatowa (2010:2) antara
lain, “a) Pendekatan Lingkungan, b)
Pendekatan Keterampilan Proses, c)
Pendekatan Inquiry (penyelidikan), dan d)
Pendekatan Terpadu”.
Dalam pembelajaran IPA, setiap
guru harus paham akan alasan mengapa
IPA diajarkan di sekolah dasar. Ada
berbagai alasan yang menyebabkan satu
pelajaran itu dimasukkan ke dalam
kurikulum suatu sekolah. Selanjutnya
menurut Sudana (2013:1) menyatakan
bahwa “IPA diperoleh melalui langkah
tertentu yang disebut dengan metode
ilmiah”. Metode ilmiah yang dilakukan
akan mengajarkan bahwa IPA diperoleh
melalui suatu proses yang sistematis
untuk mendapatkan suatu produk dari
hasil kegiatan ilmiah tersebut. Hal ini

mengajarkan siswa untuk memupuk sikap
ilmiah siswa sejak dini. Salah satu cara
mewujudkan hal tersebut adalah dengan
memanfaatkan alam sekitar dalam
belajar.
Keterlibatan
siswa
dalam
pembelajaran
IPA
mengharuskan
kegiatan pembelajaran yang dilakukan
dibuat agar semenarik mungkin untuk
memancing keaktifan serta minat belajar
siswa. Jika hal ini telah tercapai, maka
hasil belajar siswa menjadi optimal.
Kenyataan di lapangan menunjukkan
hasil belajar IPA di SD masih rendah.
Sebagai contoh, hasil belajar IPA di kelas
V SDN 2 Yehsumbul, kecamatan
Mendoyo kabupaten Jembrana belum
berjalan sesuai dengan harapan.
Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan pada tanggal 16
November
2015
dengan
I
Putu
Suwiantara KN selaku guru kelas V
khususnya pada mata pelajaran IPA,
diketahui bahwa kendala-kendala yang
dihadapi
guru
dalam
kegiatan
pembelajaran disebabkan oleh beberpa
faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain
model pembelajaran yang diterapkan oleh
guru dalam kegiatan pembelajaran
kurang bervariasi, antusiasme siswa
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
rendah,
dan
penggunaan
media
pembelajaran yang kurang maksimal di
kelas.
Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan saat kegiatan pembelajaran IPA
di kelas, diketahui penyebab rendahnya
hasil belajar IPA siswa kelas V adalah
sebagai
berikut.
Pertama,
siswa
memperoleh fakta dan konsep IPA tanpa
melalui proses yang bermakna. Siswa
mempelajari IPA tanpa melakukan
sesuatu yang terkait dengan fenomena
yang tengah mereka pelajari. Kegiatan
pembelajaran
dengan
percobaan,
demonstrasi atau belajar menggunakan
media yang relevan sangat jarang mereka
lakukan. Kedua, guru cenderung masih
menggunakan metode ceramah dengan
mejejalkan berbagai konsep IPA dengan
sistem mendengarkan, mencatat, dan
menghafalkan. Hal ini sangat mematikan
sikap ilmiah siswa serta membuat siswa
tidak aktif dalam pembelajaran. Ketiga,
kurangnya keterampilan guru dalam
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menggunakan
serta
memanfaatkan
sarana dan prasarana pembelajaran
termasuk
penggunaan
media
pembelajaran.
Berdasarkan hasil studi dokumen
pada tanggal 16 November 2015,
diperoleh informasi tentang pencapaian
hasil belajar peserta didik kelas V pada
mata pelajaran IPA . Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) yang ditetapkan untuk
mata pelajaran IPA yaitu 68 dan jumlah
siswa kelas V sebanyak 28 siswa. Dari
tabel di atas, diketahui bahwa dari 46
siswa, hanya
siswa (32,14%) yang
nilainya di atas KKM, sedangkan nilai
yang di bawah KKM sebanyak 19 siswa
(67,86%). Jadi ketuntasan belajar siswa
secara klasikal baru mencapai 32,14%
dengan nilai rata-rata 68.
Solusi yang dapat ditawarkan
untuk permasalahan tersebut adalah
penggunaan model yang bisa diterapkan
sebagai salah satu inovasi pembelajaran
IPA. Salah satunya adalah model
pembelajaran Children Learning In
Science. Samatowa (2006:70), “model
pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS) termasuk dalam model
yang
menganut
pandangan
kontruktivisme”. Model ini dikembangkan
oleh Driver di Inggris tahun 1998.
Berdasarkan tahapan pada model CLIS,
Samatowa (2006:71) menyatakan bahwa
“diharapkan siswa yang konsepsi awalnya
tidak konsisten dengan konsep ilmiah
sadar akan mengubah konsepsi awalnya
menjadi konsepsi ilmiah”. Pembelajaran
dengan menerapkan model ini berusaha
menciptakan suasana bebas berpendapat
dengan selalu berinteraksi dengan
lingkungan serta aktivitas berpusat pada
siswa. Hal ini membuat siswa lebih aktif,
kreatif serta kritis dalam berpendapat.
Dengan lingkungan sebagai sumber
belajar, konsep yang diajarkan tidak akan
mudah dilupakan oleh siswa karena akan
sering ditemui dalam kehidupan seharihari serta dapat menunjang pencapaian
hasil belajar yang maksimal.
Berdasarkan
uraian
tersebut,
dilakukan penelitian tentang penerapan
model pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS) di kelas V semester
genap SDN 2 Yehsumbul untuk

meningkatkan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPA.
METODE
Penelitian ini tergolong Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan
penelitian yang dilakukan oleh guru di
dalam kelasnya melalui refleksi diri,
dengan tujuan untuk memperbaiki
kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil
belajar siswa meningkat. Pola PTK yang
digunakan pada penelitian ini adalah
bentuk penelitian tindakan kolaboratif.
Menurut Sukidin
(2008:56), “bentuk
penelitian tindakan seperti ini selalu
dirancang dilaksanakan oleh suatu tim
peneliti yang terdiri atas guru, dosen
LPTK, atau kepala sekolah”.
Guru berperan sebagai pelaksana
tindakan seperti yang dirancang oleh
peneliti.
Tempat pelaksanaan penelitian ini
adalah di SDN 2 Yehsumbul tahun
pelajaran 2015/2016. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas V SDN 2 Yehsumbul
yang berjumlah 28 siswa, yang terdiri atas
12 siswa perempuan dan 16 siswa lakilaki. Objek dari penelitian ini adalah hasil
belajar siswa pada mata pelajaran IPA
kelas V semester genap SDN 2
Yehsumbul Tahun Pelajaran 2015/2016.
Penelitian
Tindakan
Kelas
ini
menggunakan model PTK dari Arikunto
yang dilaksanakan dalam dua siklus.
Masing-masing siklus terdiri dari empat
tahap, yaitu perencanaan tindakan,
pelaksanaan
tindakan,
observasi/evaluasi, dan refleksi.
Data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini adalah data hasil belajar.
Data
hasil
belajar
dikumpulkan
menggunakan metode tes. Tes digunakan
untuk menilai kemampuan siswa yang
mencakup pengetahuan dan keterampilan
sebagai hasil kegiatan pembelajaran.
Setelah data dalam penelitian ini
terkumpul, maka selanjutnya dilakukan
analisis data. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis statistik deskriptif kuantitatif.
Menurut
Agung
(2010:8),
analisis
deskriptif kuantitatif adalah suatu cara
pengolahan data yang dilakukan dengan
jalan sistematis dalam bentuk angka3

e-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan PGSD Vol: 4 No: 1 Tahun: 2016

angka atau persentase mengenai suatu
objek yang diteliti. Untuk menentukan
data hasil belajar dapat menghitung nilai
rata-rata kelas dan

menghitung ketuntasan belajar secara
klasikal, kemudian dikonversikan ke
dalam PAP skala lima menurut Agung
(2010:9) yang telah dimodifikasi seperti
tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kriteria Hasil Belajar Siswa
Rentangan nilai rata-rata kelas
Kategori
KKM
90 - 100
Sangat tinggi
T
80 - 89
Tinggi
T
65 - 79
Sedang
TT
55 - 64
Rendah
TT
0 - 54
Sangat Rendah
TT
(Sumber: Agung, 2010:9)
model pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS), menyiapkan LKS, dan tes
evaluasi di akhir siklus. (4) membuat
instrumen yang digunakan dalam siklus
penelitian tindakan kelas/alat bantu/media
yang diperlukan.
Pada tahap pelaksanaan tindakan
ini,
dilaksanakan
tindakan
berupa
penerapan model pembelajaran Children
Learning In Science (CLIS) dalam proses
pembelajaran pelajaran IPA kelas V
dalam materi yang telah dibuat pada
tahap perencanan. Setiap pelaksanaan
tindakan dalam pertemuan menerapkan
model pembelajaran Children Learning In
Science
(CLIS)
dan
tindakan
pembelajaran dilakukan oleh peneliti dan
berkolaborasi
dengan
guru
mata
pelajaran IPA kelas V. Kegiatan yang
dilakukan dalam tahap ini adalah
melaksanakan skenario pembelajaran
dengan
menggunakan
model
pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS) yang telah direncanakan.
Setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan,
dengan 2 kali kegiatan pembelajaran dan
1 kali kegiatan tes evaluasi di akhir siklus.
Nilai rata-rata kelas hasil belajar
siswa pada siklus I sebesar 71 dan
ketuntasan
belajar
secara
klasikal
sebesar
57,14%.
Selanjutnya
dikonversikan ke dalam penilaian acuan
patokan (PAP) skala lima berada pada
interval 65 - 79 pada kategori sedang. Hal
ini
menunjukkan
bahwa
belum
tercapainya kriteria yang diharapkan,
yaitu nilai rata-rata mencapai kriteria
tinggi dengan interval 80 - 89. Hasil
analisis hasil belajar IPA siswa kelas V

Keberhasilan penelitian tindakan
ini ditandai dengan adanya peningkatan
hasil belajar IPA siswa ke arah yang lebih
baik. Kriteria keberhasilan penelitian ini
adalah hasil belajar IPA siswa mencapai
nilai rata-rata kelas sebesar 80 dan
ketuntasan
belajar
secara
klasikal
sebesar 80%. Bila dikonversikan terhadap
penilaian acuan patokan (PAP) skala lima
berada pada kategori tinggi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian Tindakan Kelas di SDN
2 Yehsumbul dilaksanakan dilaksanakan
mulai tanggal 14 April 2016 sampai
tanggal 25 Mei 2016 di kelas V semester
genap yang berjumlah 28 orang.
Pelaksanaan pembelajaran di
dalam kelas selama ini secara umum
telah berlangsung sesuai dengan rencana
pembelajaran yang telah disusun sebagai
penerapan model pembelajaran Children
Learning In Science. Penelitian ini
dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana tiap
siklus dilaksanakan dalam 3 kali
pertemuan yaitu 2 kali pertemuan untuk
pembelajaran dan 1 kali pertemuan
dilaksanakan tes untuk mengukur hasil
belajar siswa.
Tahapan pelaksanaan siklus I
dimulai dari perencanaan siklus I,
pelaksanaan siklus I, observasi dan
evaluasi, dan refleksi. Adapun beberapa
hal yang direncanakan yaitu: (1)
melakukan analisis kurikulum untuk
menentukan standar kompetensi dan
kompetensi dasar. (2) menyusun kisi-kisi
tes hasil belajar. (3) membuat rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan
4

e-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan PGSD Vol: 4 No: 1 Tahun: 2016

pada siklus I disajikan dalam Tabel 2

sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V pada Siklus I
Objek

Nilai rata-rata kelas
(Kategori)

Ketuntasan Belajar
(Kategori)

Hasil Belajar

71 (Sedang)

57,14% (Sedang)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat
adanya peningkatan nilai rata-rata kelas
dari pra siklus hingga siklus I. Nilai ratarata kelas pra siklus yaitu 68 berada pada
kategori sedang meningkat sebesar 71
pada kategori sedang. Ketuntasan belajar
siswa secara klasikal pra siklus sebesar
32,14% meningkat sebesar 57,14% pada
siklus I.
Selama pelaksanaan tindakan,
maka dilakukan observasi terhadap
pembelajaran yang sedang berlangsung.
Adapun aspek-aspek yang diobservasi
dalam
penelitian
tindakan,
yaitu:
pelaksanaan pembelajaran, berbagai
hambatan saat pembelajaran, serta
kelemahan-kelemahan yang dihadapi
selama
proses
pembelajaran
berlangsung.
Hasil pengamatan dan temuan
selama pemberian tindakan pada siklus I
terdapat beberapa kendala atau masalah
yang harus diperbaiki. Adapun kendala
atau permasalahan tersebut adalah
sebagai berikut. (1) masalah pengelolaan
waktu yang belum tepat dengan jam
pembelajaran. Waktu yang dibutuhkan
untuk kegiatan pembelajaran dengan
model pembelajaran Children Learning In
Science
(CLIS)
melebihi
waktu
pembelajaran yang seharusnya. Hal ini
disebabkan karena waktu untuk kegiatan
diskusi siswa melebihi dari alokasi waktu
yang ditentukan. (2) siswa belum aktif
dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini
terlihat
ketika
guru
mengajukan
pertanyaan
pada
saat
kegiatan
pembelajaran.
Siswa
yang
mengacungkan tangan dan menjawab
hanya orang yang sama. (3) siswa
mengalami kesulitan ketika pembentukan
kelompok diskusi. Mereka hanya mau
membentuk kelompok dengan teman
yang mereka suka. Siswa yang pintar

cenderung tidak mau mengajak siswa
yang kurang pintar untuk bergabung
menjadi anggota kelompoknya. (4) dalam
diskusi kelompok, terlihat 3 orang siswa
pada setiap kelompok yang kurang aktif
berpartisipasi dalam diskusi maupun
menyampaikan hasil diskusi. Mereka
hanya mengandalkan siswa pintar dalam
kelompoknya
untuk
mengatasi
permasalahan yang sedang didiskusikan.
Berdasarkan hasil refleksi pada
tindakan siklus I, maka perlu diadakan
tindakan selanjutnya melalui tindakan
siklus II. Adapun tindakan tersebut adalah
sebagai berikut. (1) untuk mengatasi
masalah pengelolaan waktu yang belum
tepat dengan jam pembelajaran, guru
melakukan pengaturan waktu yang ketat
berdasarkan porsi kegiatan pembelajaran.
Pengaturan waktu untuk kegiatan diskusi
kelompok ditentukan dan dijelaskan
terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut
dimulai. Guru memberikan waktu 20
menit untuk kegiatan diskusi dan
presentasi hasil diskusi. Hal ini dilakukan
agar kegiatan pembelajaran selanjutnya
dapat terlaksana sesuai dengan alokasi
waktu yang telah ditentukan. (2) agar
siswa lebih aktif pada saat tanya jawab,
guru secara langsung menunjuk siswa
secara acak untuk menjawab pertanyaan
yang diajukan oleh guru. Seluruh siswa
harus siap dengan jawabannya. Cara lain
yang dilakukan oleh guru adalah
memberikan penghargaan kepada siswa
yang dapat menjawab pertanyaan dengan
benar, misalnya berupa tepuk tangan
atau pujian kepada siswa tersebut. (3)
untuk mengatasi permasalahan siswa
yang
mengalami
kesulitan
dalam
pembentukan kelompok diskusi, guru
menggunakan
cara
undian
dalam
menentukan anggota kelompok diskusi.
Hal ini dilakukan agar siswa tidak merasa
5
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dibedakan satu sama lain antara siswa
yang pintar dan kurang pintar. (4) untuk
mengatasi permasalahan siswa yang
kurang aktif berpartisipasi dalam diskusi
kelompok maupun menyampaikan hasil
diskusi, guru menerapkan cara berikut ini
untuk mengatasi permasalahan tersebut
yaitu:
pertama,
guru
memberikan
bimbingan terhadap setiap kelompok saat
kegiatan
diskusi.
Seluruh
anggota
kelompok dimotivasi untuk berpartisipasi
secara
aktif
mengemukakan
pendapatnya. Kedua, guru menerapkan
cara undian untuk menentukan siswa
yang akan mempresentasikan hasil
diskusi kelompok. Hal ini dilakukan agar
setiap
anggota
kelompok memiliki
kesiapan untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya.
Selanjutnya
dilakukan
perencanaan siklus II, pelaksanaan, serta
observasi
dan
evaluasi.
Adapun
perencanaan tindakan yang dilakukan
pada siklus II antara lain: (1) (1)
melakukan analisis kurikulum untuk
menentukan standar kompetensi dan
kompetensi dasar. (2) menyusun kisi-kisi
tes hasil belajar. (3) membuat rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan
model pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS), menyiapkan LKS, dan tes
evaluasi di akhir siklus. (4) membuat

instrumen yang digunakan dalam siklus
penelitian tindakan kelas/alat bantu/media
yang diperlukan.
Pelaksanaan pada siklus II
disesuaikan
dengan
Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
telah dibuat dan memperhatikan hasil
refleksi siklus I. Dalam pelaksanaan siklus
II juga dilakukan observasi dan evaluasi
untuk mengumpulkan data tentang hasil
belajar
siswa
terhadap
model
pembelajaran yang diterapkan. Data hasil
belajar diperoleh dari tes hasil belajar
yang dilaksanakan pada akhir siklus. Data
yang telah dikumpulkan dianalisis untuk
mengetahui hasil peningkatan persentase
hasil belajar siswa.
Nilai rata-rata hasil belajar siswa
pada siklus II ini adalah 83,21
dan
ketutasan belajar secara klasikal adalah
100%. Nilai rata-rata hasil belajar siswa
ini selanjutnya dikonversikan ke dalam
penilaian acuan patokan (PAP) skala lima
berada pada interval 80 - 89 pada
kategori tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa
nilai
rata-rata
kelas
dan
ketuntasan belajar siswa sudah mencapai
kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
Hasil analisis hasil belajar IPA
siswa kelas V pada siklus II disajikan
dalam Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V pada Siklus II
Objek

Nilai rata-rata kelas Siklus II
(Kategori)

Ketuntasan belajar Siklus II
(Kategori)

Hasil Belajar

83,21 (Tinggi)

100% (Tinggi)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat
adanya peningkatan persentase rata-rata
hasil belajar siswa dari siklus I hingga
siklus II. Nilai rata-rata hasil belajar siklus
II yaitu 83,21 berada pada kategori tinggi
dan ketuntasan belajar sebesar 100%.
Proses
pembelajaran
yang
dilaksanakan pada siklus II merupakan
perbaikan dari pelaksanaan pembelajaran
siklus I. Berdasarkan perbaikan yang
dilakukan, hal-hal yang terlihat dalam
proses pembelajaran pada siklus II yaitu
sebagai
berikut.
(1)
guru
telah
menggunakan waktu dengan tepat saat
kegiatan pembelajaran. Guru mangatur

waktu yang digunakan saat kegiatan
diskusi dan presentasi hasil diskusi
dengan
baik,
sehingga
kegiatan
pembelajaran
selanjutnya
dapat
terlaksana sesuai dengan alokasi waktu
yang telah ditentukan. (2) siswa sudah
lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran
terutama pada saat kegiatan tanya jawab.
Hal ini terlihat ketika guru mengajukan
pertanyaan,
banyak
siswa
yang
mengacungkan tangan untuk menjawab
pertanyaan tanpa ditunjuk secara acak
oleh guru. (3) sistem undian dalam
menetukan anggota kelompok diskusi
membuat siswa mau bekerja dalam
6
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kelompok yang anggotanya heterogen.
(4) siswa mulai aktif berpartisipasi dalam
diskusi
kelompok.
Siswa
mampu
mengkoordinir anggota kelompoknya
dengan baik, berani mengemukakan
pendapat,
dan
dapat
menghargai
pendapat yang disampaikan temannya
dalam kegiatan diskusi. Pada saat
menyampaikan hasil diskusi, semua
anggota kelompok telah siap untuk
mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompoknya.
Berdasarkan analisis data siklus I
hingga siklus II, terjadi peningkatan hasil
belajar siswa kelas V di SDN 2
Yehsumbul. Hal ini dapat dilihat pada
gambar 1 berikut.
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0
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71
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PEMBAHASAN
Penelitian ini telah dilaksanakan
selama 2 siklus pada siswa kelas V
semester
genap
tahun
pelajaran
2015/2016 di SDN 2 Yehsumbul. Hasil
penelitian
menunjukkan
terjadinya
peningkatan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran IPA. siklus I, nilai rata-rata
hasil belajar IPA siswa sebesar 71 dan
ketuntasan belajar sebesar 57,14% dan
pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar
meningkat menjadi 83,21 dan ketuntasan
belajar 100%.
Peningkatan nilai rata-rata dari
siklus I hingga siklus II dapat terjadi
karena
beberapa
hal.
Pertama,
pembelajaran yang menerapkan model
pembelajaran Children Learning In
Science
(CLIS)
dapat
mengubah
pembelajaran yang awalnya berpusat
pada guru menjadi pembelajaran yang
berpusat pada siswa. Siswa menjadi lebih
termotivasi
dalam
mengikuti
pembelajaran. Dalam penerapan model
pembelajaran
Children Learning In
Science (CLIS), siswa diajak untuk belajar
sambil melakukan berbagai kegiatan
untuk merekonstruksi ulang gagasan awal
yang tidak konsisten dengan konsep
ilmiah menjadi konsisten dengan konsep
ilmiah. Hal ini dilakukan melalui kegiatan
tanya
jawab,
diskusi
kelompok,
pengamatan, dan percobaan. Apabila
siswa sudah memiliki gagasan yang
konsisten dengan konsep ilmiah dalam
kegiatan pembelajaran maka pemahaman
siswa menjadi lebih baik, sehingga hasil
belajar siswa dapat meningkat. Hal ini
sejalan
dengan
pendapat
Sutarno
(2007:8.31) yang menyatakan bahwa
“konsepsi awal siswa yang tidak
konsisten dengan konsep ilmiah dengan
sadar akan mengubah konsep awalnya
menjadi konsep ilmiah”. Selanjutnya
Samatowa (2010:75) menyatakan bahwa
“dengan adanya rekonstruksi gagasan
siswa yang konsisten dengan konsep
ilmiah ini, maka hasil belajar siswa pun
dapat meningkat”.
Kedua, guru telah menggunakan
waktu dengan tepat saat kegiatan
pembelajaran. Pengaturan waktu untuk
kegiatan diskusi kelompok ditentukan dan

Gambar 1. Peningkatan Hasil Belajar IPA
Siswa Kelas V SDN 2
Yehsumbul pada Siklus I dan
Siklus II
Berdasarkan grafik di atas, terlihat
adanya peningkatan nilai rata-rata hasil
belajar dari siklus I hingga siklus II. Nilai
rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 71
dan ketuntasan belajar sebesar 57,14%.
Pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar
siswa sebesar 83,21 dan ketuntasan
belajar sebesar 100%.
Berdasarkan uraian di atas, maka
penelitian ini sudah dikatakan berhasil,
karena semua kriteria keberhasilan yang
ditetapkan sudah tercapai pada siklus II.
Dengan demikian, penerapan model
pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS) dapat meningkatkan hasil
belajar IPA siswa kelas V semester genap
tahun pelajaran 2015/2016 di SDN 2
Yehsumbul.
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dijelaskan terlebih dahulu sebelum
kegiatan dimulai. Hal ini dilakukan agar
kegiatan
pembelajaran
selanjutnya
terlaksana sesuai dengan alokasi waktu
yang telah ditentukan. Apabila seluruh
kegiatan pembelajaran telah terlaksana
dengan waktu yang tepat maka seluruh
pengalaman belajar dapat tercapai.
Hasilnya, hasil belajar siswa menjadi
optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat
dari
Usman
(dalam
Suryosubroto,
2002:20) yang menyatakan bahwa “guru
yang berkompeten akan lebih mampu
mengelola PBM, sehingga hasil belajar
siswa berada pada tingkat optimal”.
Ketiga, sistem undian dalam
menentukan anggota kelompok diskusi
membuat siswa bekerja sama dalam
kelompok yang anggotanya heterogen.
Mereka memiliki perbedaan individual
dalam
banyak
hal,
termasuk
pengetahuan. Siswa pun dapat menguji
tingkat pengetahuan dan penguasaan
bahan
pelajarannya
masing-masing
sehingga
dapat
mengembangkan
motivasi untuk belajar lebih lanjut.
Dengan motivasi belajar yang tinggi,
maka hasil belajar siswa menjadi
meningkat. Pendapat di atas sejalan
dengan pendapat Natawidjaya (1991)
yang menyatakan bahwa setiap siswa
memiliki perbedaan individual dalam
banyak segi dan bidang. Perbedaan ini
memberikan pengaruh atas belajar dan
pembelajaran siswa di sekolah, terutama
di sekolah dasar.
Keempat, adanya
bimbingan
intensif dari guru membuat seluruh
anggota kelompok berpartisipasi secara
aktif.
Siswa
mampu
mengkoodinir
anggota kelompoknya dengan baik,
berani mengemukakan pendapat, dan
menghargai pendapat temannya dalam
kegiatan diskusi setelah disimbing guru.
Melalui partisipasi siswa yang tinggi
dalam
kegiatan
pembelajaran
menyebabkan motivasi belajar siswa
meningkat, sehingga hasil belajar siswa
pun menjadi optimal. Djamarah (2005)
menyatakan bahwa sebagai motivator,
guru hendaknya dapat mendorong siswa
menjadi lebih bergairah dan aktif belajar.
Selanjutnya,
Jaelani
(2011)
yang
menyatakan bahwa adanya motivasi yang

baik dalam belajar akan menunjukkan
hasil yang baik pula. Dengan adanya
usaha yang tekun dan didasari motivasi
yang baik, maka siswa dapat mencapai
tujuannya dengan hasil belajar yang
optimal.
Keberhasilan penerapan model
pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS) dalam penelitian ini,
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Rini (2012), dengan judul “Upaya
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui
Model Pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS) pada Siswa Kelas IV SD
Negeri Ngembatpadas I Kecamatan
Gemolong Kabupaten Sragen Tahun
Ajaran 2011/2012”. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukannya,
setelah menerapkan model pembelajaran
Children Learning In Science (CLIS), hasil
belajar IPA pada siswa kelas IV SD
Negeri Ngembatpadas I mengalami
peningkatan. Sebelum diberikan tindakan
penelitian, rata-rata hasil belajar siswa
hanya sebesar 46,67%. Pada siklus I,
rata-rata hasil belajar IPA siswa menjadi
sebesar 63,33% dan pada siklus II
meningkat menjadi 80%. Hasil penelitian
ini juga diperkuat oleh penelitian yang
dilakukan oleh Fatimah (2015), dengan
judul “Penerapan Model Pembelajaran
Children Learning In Science (CLIS)
untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil
Belajar Siswa Kelas III pada Pokok
Bahasan Energi di SDN Tangsil Kulon 02
Bondowoso Tahun Ajaran 2014/2015”.
Penelitian tersebut membuktikan bahwa
pembelajaran
menggunakan
model
pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS) membantu meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa
kelas III SDN Tangsil Kulon 2 Bondowoso
tahun ajaran 2014/2015. Berdasarkan
hasil penelitian, persentase rata-rata
aktivitas belajar siswa pra siklus sebesar
31,82%. Pada siklus I, persentase ratarata aktivitas belajar siswa meningkat
menjadi 54,54% dan pada siklus II
meningkat menjadi 95,45%. Persentase
rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I
menjadi 68,1% dan pada siklus II sebesar
81,82%.
Berdasarkan paparan di atas,
penelitian ini dapat dikatakan sudah
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berhasil karena semua kriteria yang
ditetapkan sudah terpenuhi. Jadi, hasil
belajar siswa pada mata pelajaran IPA
siswa kelas V Semester Genap Tahun
Pelajaran
2015/2016
di
SDN
2
Yehsumbul meningkat melalui penerapan
model pembelajaran Children Learning In
Science (CLIS).

menyempurnakan pelaksanaan penelitian
berikutnya.
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