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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)adalah mata pelajaran yang terdapat dalam 

kurikulum pendidikan di Indonesia. Mata Pelajaran IPApada pendidikan dasar 

adalah mata pelajaran yang wajib dan harus di pelajari oleh siswa. Karena IPA 

berkaitan erat dengan alam atau lingkungan sekitar siswa, lingkungan yang mana 

tempat siswa berinteraksi. IPA memiliki peran penting dalam pendidikan yaitu 

dapat menjadi tempat bagi siswa untuk membelajarkan diri sendiri, alam dan 

lingkungan sehari-hari. 

Samatowa (2018:6) menyatakan bahwa pembelajaran IPA penting 

dipelajari di pendidikan dasar dan kurikulum sekolah harus memuat pembelajaran 

IPA dikarenakan (1) bahwa pembelajaran IPA penting dalam suatu bangsa, 

pembelajaran IPA juga merupakan dasar dari teknologi, (2) pembelajaran IPA 

dapat mengembangkan pemikiran siswa untuk berpikir kritis, (3) IPA bukan 

diajarkan dengan teknik menghafal, tetapi IPA diajarkan dengan melakukan 

percobaan, pengataman terhadapat alam sekitar, (4) nilai-nilai pendidikan termuat 

dalam pembelajaran IPA.Oleh sebab itu,Pembelajaran IPA menekankan siswa 

agar memperoleh pengalaman langsung atau nyata melalui percobaan dan 

pengamatan untuk mencari tahu sendiri, mencoba, serta memahami suatu konsep 

IPA secara ilmiah. 
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Dilihat uraian pentingnya IPA diajarkan di sekolah dasar maka 

pembelajaran IPA diharapkan mampu membawa siswa memahami konsep-konsep 

IPA bukan dengan meminta siswa untuk menghafal semua pembelajaranyang 

telah di pelajari dengan cara mengingat-ingat semua informasi yang diterima serta 

menumpukkan semua informasi tersebut tanpa menuntut siswa untuk memahami 

pembelajaran yang telah di pelajari dan diperoleh. Sejalan dengan hal itu, menurut 

Cullingford (dalam Samatowa, 2018) menyatakan bahwa pemahaman konsep 

pada pembelajaran IPA, siswa harus dihadapkan langsung dengan kegiatan 

langsung atau nyata agar berkembangnya rasa ingin tahu siswa dan mampu 

melakukan kegiatan percobaan untuk memahami konsep baru dan mengujinya.  

Pemahaman konsep mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran 

dan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya keberhasilan belajar. Konsep 

dapat diartikan satu kesatuan dari beberapa benda atau suatu kejadian yang 

memiliki arti yang sama. Jadi, pemahaman konsep adalah kemampuan ranah 

kognitif siswa dalam memahami serta menguasai suatu pembelajaran melalui 

percobaan dan pengamatan kemudian siswa akan mampu mengartikan suatu 

materi menurut pemahaman sendiri yang lebih mudah di pahami. 

Berdasarkan observasidan hasil tes pemahaman konsep IPA yang 

dilakukan pada kelas VB di SD Negeri 34/I Teratai. Peneliti melakukan 

Pengalaman Lapangan Persekolahan (PLP) semester ganjil tahun ajaran 

2018/2019 di kelas tersebut dan hasil nilai pemahaman konsep IPA siswa pada 

pembelajaran IPA masih dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Adapun 

KKM yang telah di tetapkan adalah 75 dan pada tanggal 9 Oktober 2018 peneliti 

melakukan tes pemahaman konsep IPA yaitu terdapat 29 siswa yang ada dikelas, 
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10 siswa mampu memenuhi KKM dan 9 siswayang lainya belum mampu 

memenuhi KKM.Untuk lebih lengkapnya dapat di lihat di lampiran 3. 

Setelah dianalisis ditemukan bahwa penyebab rendahnya pemahaman 

konsep IPA siswa pada kelas VB yaitu karena proses mengajar yang dilakukan 

guru di dalam kelas umunya dilakukan secara konvensional yaitu metode ceramah 

lebih mendominasi. Hal ini terlihat dalam proses pembelajaran, guru menjelaskan 

pembelajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah dari pada percobaan. 

Selain itu siswa juga belum terlibat aktif (pasif), hal ini tunjukkan ketika guru 

memberi kesempatan siswa bertanya dan menyampaikan pendapat siswa, dimana 

indikator pemahaman konsep yaitu siswa mampu menjelaskan kembali apa yang 

telah dipelajari, mampu memberi contoh, mampu mengklarifikasi peristiwa yang 

terjadi melakukan percobaan serta mampu menyimpulkan. Namun, rata-rata siswa 

belum berani untuk memberikan gagasan atau argumentasi. Informasi yang 

diterima oleh siswa yaitu bersumber dari buku teks dan penjelasan dari guru, serta 

guru belum menggunakan media/ sumber/ pendekatan/ model/ metode/ taktik/ 

yang bervariasi untuk mempermudah siswa dalam mempelajari materi yang 

diajarkan.  

Masalah ini perlu segera diperbaiki mengingat rendahnya kemampuan 

siswa dalam memahami konsep IPA. Jika hal ini biarkan saja tentu akan 

menghambat siswa dalam memahami materi IPA lainnya yang memerlukan 

pemahaman konsep IPA. 

Berdasarkan permasalahan yang di telah uraikan, salah satu dari beberapa 

model pembelajaran IPA yang dianggap sesuai untuk meningkatkan pemahaman 

konsep IPA adalah model pembelajaran yang berlandaskan pandangan 
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konstruktivisme. hal tersebut terlihat dari banyaknya tulisan dalam bentuk jurnal 

maupun dalam pengembangan model pembelajaran IPA tentang konstrutivistik 

(Samatowa, 2018).  

Pembelajaan konstruktivisme memberikan siswa kesempatan untuk terlibat 

aktif dalam mengkonstruksikan pemikirannya terhadap suatu peristiwamelalui 

pengamatan dan percobaan sehingga pemahaman konsep IPA dapat menigkat. 

Model pembelajaran Children’s Learning in Science (CLIS) merupakan salah satu 

model yang berlandasakan pandangan konstruktivisme. Menurut Widiyarti 

(2012:3) Model pembelajaran Children’s Learning in Science (CLIS) adalah 

model pembelajaran yang dapat mengkonstruksi ide atau gagasan siswa terhadap 

suatu kejadian yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau percobaan. 

Selain itu model pembelajaran Children’s Learning in Science (CLIS) 

sesuai dengan hakikat IPA. Menurut Teori Roger Bacon (1214-1294) hakikat 

pembelajaran IPA yaitu pembelajaran yang di peroleh dan di susun berdasarkan 

pengamatan, pengalaman dan percobaan. Dari ketiga hakikat IPA pada umumnya 

telah tercakup dalam model pembelajaran Children’s Learning in Science (CLIS). 

Oleh sebab itu model pembelajaran Children’s Learning in Science (CLIS) telah 

sesuai dengan pembelajaran IPA yang seharusnya 

Adapun penelitian relavan yang mendukung dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Pada, A. U. T (2015) yang berjudul penerapan 

model pembelajaran Children’s Learning in Science (CLIS) untuk meningkatkan 

pemahaman siswa kelas IV SD Muhammadiyah Condongcatur pada konsep bumi 

dan alam semesta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran IPA dengan 
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menggunakan model Children’s Learning in Science (CLIS) dapat meningkatkan 

pemahaman siswa pada konsep bumi dan alam semesta. Penelitian lain yang 

mendukug adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmadina.A dan Neni.H.S 

tahun 2011-2012 yang berjudul “ penerapa model Children’s Learning in Science 

(CLIS) untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas VB SD Negeri 97 Pekan Baru. 

Jenis penelitia ini adalah penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Children’s Learning in 

Science (CLIS) dapat meningkatkan nilai sains siswa kelas VB di SDN Pekan 

Baru.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peeliti akan melakukan 

penelitian dengan judul  “Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Children’s Learning in Science (CLIS) Pada 

Siswa Kelas VB SD Negeri 34/I Teraitai.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan model pembelajaran 

Children’s Learning in Science (CLIS) dalam meningkatkan pemahaman konsep 

IPA siswa kelas VB SD Negeri 34/I Teratai?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk 

mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran Children’s Learning in Science (CLIS) pada siswa kelas VB 

SD Negeri 34/I Teratai. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai penerapan model pembelajaran Children’s Learning in 

Science (CLIS)  untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa. 

 

1.4.2   Manfaat Praktis 

Adapun manfaat hasil penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi guru : hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi guru 

dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA. 

2. Bagi Siswa: hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

pemahaman konsep IPA siswa. 

3. Bagi Sekolah: hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan 

pikiran khusus sekolah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 

 


