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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran Children’s Learning In Science (CLIS)untuk meningkatkan 

pemahaman konsep IPA siswa kelas VB SD Negeri 34/I Teratai. Adapun tahapan 

model pembelajaran Children’s Learning In Science (CLIS)dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut tahapan orientasi, guru menunjukkan cotoh 

fenomena yang terjadi di alam atau peristiwa yang di alami siswa dalam 

kehidupan sehari-hari mengenai suhu dan kalor. Tahapan pemunculan gagasan, 

guru mengkonstruksi pemikiran siswa dengan teknik tanya jawab. Tahapan ulang 

gagasan terbagi dalam tiga tahapanyaitu tahap pengungkapan dan pertukaran 

gagasan dengan guru membagikan siswa dalam kelompok, membuat gagasan 

awal siswa, guru memfasilitasi siswa mencari pengertian ilmiah di dalam buku. 

Tahapan situasi konflik dan konstruksi gagasan baru dan evaluasi, guru 

memfasilitasi siswa dengan melakukan percobaan berdasarkan LKPD. Tahapan 

peerapan gagasan, guru mengamati dan membimbing siswa untuk menerapkan 

gagasan baru. Tahapan pemantapan gagasan, guru mengungkapkan konsep awal 

siswa dan membandingkannya dengan konsep baru. 

Hasil penerapan model pembelajaran Children’s Learning In Science 

(CLIS)dalam proses pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 memperoleh 

persentase 69,56% dalam kategori cukup baik dan pada pertemuan 2 memperoleh 

persentase 80,00% dalam kategori baik, hasil observasi kemampuan pemahaman 

konsep IPA siswa dengan memperhatikan indikator pemahaman konsep 
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memperoleh persentase 59,26% dalam kategori cukup baik, serta hasil evaluasi 

siswa siklusI memperoleh nilai rata-rata 76,67 dengan persentase 53,33% dalam 

kategori cukup baik.Pada siklus II pertemuan 1 keterlaksanaan pembelajaran 

memperoleh persentase 85,00% dalam kategori sangat baik, pertemuan 2 

memperoleh hasil 95,23% dalam kategori sangat baik, hasil observasi kemampuan 

pemahaman konsep IPA siswa dengan memperhatikan indikator pemahaman 

konsep memperoleh persentase 88,89% dalam sangat baik, serta hasil evaluasi 

siswa siklus II memperoleh nilai rata-rata 79,8 dengan persentase 76,00% dalam 

kategori baik. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran Children’s Learning In Science (CLIS) dapat 

meningkatkan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas VB SD Negeri 34/I 

Teratai. 

 

5.2   Implikasi 

Implikasi dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaranChildren’s Learning In Science (CLIS) sesuai dengan masalah yang 

ditemukan yaitu rendahnya pemahaman konsep IPA siswa kelas VB SDN 34/I 

Teratai.Penerapan model pembelajaran CLIS sesuai dengan teori yang ada. Teori 

Bloom (dalam Susanto, 2013:6) menyatakan bahwa Pemahaman merupakan 

seberapa besar siswa dapat menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang 

diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta 

mengerti apa yang ia baca, yang dilihat,  yang dialami. Hal tersebut dapat 

diperoleh dari hasil percobaan, pengamatan atau observasi langsung yang ia 

lakukan. 
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Apabila siswa mampu mengembangkan pikiran sendiri, maka akan mudah 

menemukan konsep dari pembelajaran IPA sehingga siswa mampu memahami 

konsep IPA. Dengan demikian model pembelajaran CLIS cocok karena model 

CLIS berupaya mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah 

tertentu dalam pembelajaran serta mengkonstruksi ide atau gagasan berdasarkan 

hasil pengamatan atau percobaan yang dilakukan oleh siswa.  

 

5.3   Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu pada skripsi ini berkenaan 

dengan pemahaman konsep IPA siswa, guru dapat menerapkan model 

pembelajaran Children’s Learning In Science (CLIS)untuk meningkatkan 

pemahaman konsep IPA, karena berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, 

dengan menggunakan model pembelajaran Children’s Learning In Science 

(CLIS)dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. 

 


