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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Ilmu Pengetahuan Alam IPA sangat berhubungan erat dengan ilmu 

teknologi yang ada sekarang ini. Begitu juga dengan perkembangan IPA dan 

teknologi pun menjadi wadah untuk melaksanakan perkembangan IPA sekarang 

ini. Maka perkembangan tersebut mau tidak mau menuntut para pendidik dan 

pelaksana pendidikan untuk dapat menerapkan dan menguasai konsep IPA,yang 

nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan pada masyarakat. 

Terlihat di lapangan sekarang ini masih banyak ditemukan kegiatan 

pembelajaran IPA yang pelaksanaannya belum semua sekolahan melibatkan 

murid untuk terjun langsung dalam kegiatan praktikum. Hal tersebut 

membuktikan bahwa masih rendahnya KKM pada mata pelajaran IPA. 

 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar yang  masih didominasi oleh  guru 

yang hanya menggunakan metode ceramah dan hal tersebut  kurang dapat melatih 

siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif. Karena melalui metode ceramah 

murid tidak mendapatkan pengalaman langsung dalam belajar IPA, akibatnya 

hasil belajar siswa masih rendah dan kegiatan belajar siswa belum menyentuh 

peran siswa untuk melakukan kerja ilmiah dalam proses pembelajaran. Hal ini 

terlihat pada saat belajar mengajar masih ada beberapa siswa yang belum belajar. 

Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena akan berdampak buruk. Maka 

dibutuhkan sebuah model pembelajaran yang mana siswa terjun langsung dalam 

pelaksanaan pembelajaran tersebut. Dan siswa dapat belajar ketika guru 

menerangkan.  

Pada saat melakukan evaluasi  masih ditemukan bahwa nilai rata-rata 

siswa dalam pelajaran IPA masih di bawah KKM. Sedangkan nilai yang 

ditetapkan untuk mencapai KKM adalah 65. Di SDN 33 Waimnir  pada kelas 5 

dengan jumlah murid 26 siswa nilai rata-rata pada mata pelajaran IPA 59. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar yang dicapai siswa 

kurang. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
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pada pelajaran IPA. Peneliti disini menggunakan model pembelajaran CLIS untuk 

upaya peninggkatan hasil belajar.    

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir ilmiah 

dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 33 Waimnir  dengan menggunakan model 

pembelajaran CLIS. Model pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) 

adalah model pembelajaran yang berusaha mengembangkan ide atau gagasan 

siswa tentang suatu masalah tertentu dalam pembelajaran serta merekonstruksi ide 

atau gagasan berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan. Model pembelajaran 

ini terdiri atas lima tahap yaitu orientasi, pemunculan gagasan, penyusunan ulang 

gagasan, penerapan gagasan dan pemantapan gagasan.  

Berdasarkan permasalahan maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakkan Model 

Pembelajaran Children Learning In Sciences (CLIS) Pada Mata Pelajaran IPA 

Materi Gaya Gravitasi Bumi Kelas 5 Semester II SDN 33 Waimnir Distrik 

Bonkawir  Kabupaten Raja Ampat. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:   

1. Keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran, khususnya pelajaran 

IPA yang kurang banyak diminati.  

2. Siswa cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran dan cara guru yang kurang 

efektif. 

3. Guru masih menggunakan model ceramah dalam kegiatan belajar mengajar..  

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

Apakah model pembelajaran CLIS dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 

SDN  33 Waimnir di Distrik Bonkawir Kabupaten Raja Ampat Tahun pelajaran 

2014/2015? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

tindakan kelas ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 33 Waimmir 

semester II Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui peningkatan proses 

pembelajaran dengan menerapkan model Childern Learning In Science 

pada siswa kelas 5 SD Negeri 33 Waimmir semester II Tahun Pelajaran 

2014/2015 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Penulis mergharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :  

1. Guru  

Memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan 

konsep gaya gravitasi bumi pada siswa kelas V. 

2. Siswa  

Meningkatkan motivasi dan prestasi pada mata pelajaran IPA. 

Mengembangkan cara berfikir rasional pada siswa.  

3. Sekolah  

Memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk mengambil 

kebijakan di sekolah tersebut. 

 

1.6 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di kelas 5 SDN 33 WAIMNIRDistrik 

Bonkawir  Kabupaten Raja Ampat. 

2. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran CLIS yang diterapkan pada 

mata pelajaran IPA. 
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1.7 Definisi Operasional 

1. Model pembelajaran yang di gunakan adalah CLIS (Children’s Learning In 

Sciences) ini adalah model mengajar yang urutannya telah di tentukan oleh 

Rosalind Driver yang terdiri dari : 

1) Orientasi (orientation) 

2) Pemunculan gagasan (alicitation of ideas) 

3) Penyusunan ulang gagasan  

4) Penerapan gagasan 

5) Mengkaji ulang gagasan. 

2. Hasil belajar ranah kognitif siswa adalah hasil belajar yang mencakup tujuan 

yang berhubungan dengan ingatan (recall), pengetahuan, dan kemampuan 

intelektual (Moh. Usman Uzer, 1995 : 34) 

 

 

 


