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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Kajian Teori 

2.1.1.  Pengertian Pembelajaran  

1.  Belajar  

 Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Witherington 

menyebutkan bahwa belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang 

melakukan perbuatan belajar itu. 

Berikut pengetian belajar menurut para ahli : 

a. Gagne  

Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 

melalui aktivitas. 

b. Travers 

Belajar adalah proses menghasilkan penyesuaiann tingkah laku. 

c. Morgan  

Learning is any relatively permanent change in behavior that is a result of 

past experience (belajar adalah perubahan tingkah laku yang bersifat 

permanen sebagai hasil pengalaman). 

1. Pembelajaran  

 Pembelajaran adalah setiap perubahan perubahan perilaku yang relative 

permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungann belajar. 

Penbelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

Instruction dan pembelajran adalah suatu system yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar siswa yang bersifst internal . 
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1) Siswa  

Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2) Guru 

Seorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya 

yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang 

efektif. 

3) Tujuan  

Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif,psikomotorik,afektif) yang 

diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4) Isi Pelajaran 

Segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

5) Metode  

Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. 

6) Media  

Bahan pengjaran dengan atau tampa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan informasi kepada siswa. 

7) Evaluasi  

Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. 

 Dari beberapa pengertian belajar yang di paparkan, maka dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku 

atau penampilan. 

 

2.1.2 Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pengajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktifitas belajar mengajar ( Udin Winataputra, 1994:34) 
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 Banyak model-model pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru 

dalam proses kegiatan belajar mengajar yang pada prinsipnya pengembangan 

model pembelajaran bertujuan untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang 

efetif dan efisien, menyenangkan, bermakna, lebih banyak mengaktifkan siswa. 

 

2.1.3  Pengertian Konsep IPA  

2.1.3.1  Pengertian Pemahaman Konsep IPA 

 Pemahaman konsep IPA merupakan hasil belajar yang akan dicapai 

dalam kegiatan pembelajaran IPA. Pemahaman konsep untuk setiap siswa 

tidaklah sama, karena setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda 

untuk memahami atau menangkap makna dan fakta dari apa yang dipelajari. 

 Pemahaman atau comprehension seprerti yang dikemukakan Sadirman 

(dalam Ika Wahyu, 2010) adalah “Menguasai sesuatu dengan pikiran-pikiran, 

karena itu maka belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan 

filosofinya, maksud dann implikasinya serta aplikasi-aplikasinya, sehingga 

menyebabkan siswa dapat memahami suiatu situasi”. Kemampuan memahami 

dapat juga disebut dengan istilah “mengerti”. Kegiatan yang diperlukan untuk bisa 

sampai pada tujuan ini ialah kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan 

materi yang telah diketahui. 

 Temuan-temuan yang didapat dari mengetahui seperti definisi, informasi, 

peristiwa, fakta, disusun kembali dalam struktur kognitif yang ada. Dalam proses 

ini,symbol-simbol komunikasi yang ada pada penemuan baru ditanggalkan dan 

mengambil maknanya, kemudian diberi symbol baru sesuai dengan stok kognitif 

yang ada. Maksudnya makna baru ini di dalam struktur kognitif mengakibatkan 

berubahnya struktur kognitif itu sendiri. Dengan demikian, orang yang 

bersangkutan mengalami perubahan dalam perilakunya. 

Makna yang telah ditangkap itu dapat saja diberi symbol yang baru. Oleh karena 

itu, perilaku yang dapat didemontrasikan yang menunjukakan bahwa kemampuan 

mengerti/ memahami itu telah dikuasai, antara lain : dapat menjelaskan dengan 

kata-kata sendirri, dapat membendingkan, dapat membedakan, dan dapat 

mempertentangkan. 
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Kemampuan-kemampuan yang tergolong dalam taksonomi ini mulai dari yang 

terendah sampai yang tingi ialah : 

1. Translasi , yaitu kemampuan untuk mengubah simbol tertentu menjadi symbol 

lain tanpa perubahan makna. Simbol berupa kata-kata verbal diubah menjadi 

gambar, bagan, atau grafik. Kalau simbol ini berupa kata-kata atau kalimat 

tertentu, maka dapat diubah menjadi kata-kata atau kalimat lain. 

2. Interprestasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna yang terdapat di 

dalam simbol, baik verbal maupun simbol nonverbal. Kemampuan untuk 

menjelaskan konsep, prinsip, atau teori tertentu termasuk dalam kategori ini. 

Seseorang dapat menginterprestasikan suatu konsep atau prinsip jika ia dapat 

menjelaskan secara rinci makna atau arti suatu konsep atau prinsip, atau dapat 

membandingkan dengan sesuatu yang lain. 

3. Eksplorasi, yaitu kemampuan untuk melihat kecenderungan atau arah atau 

kelanjutan dari suatu temuan. 

 Pemahaman atau comprehension merupakan tingkat yang lebih sulit 

daripada pengetahuan, karena pengetahuan adalah tingkat kemampuan siswa 

untuk mengenal dan mengingat konsep, fakta atau informasi, sedangkan 

pemahaman memerlukan pemikiran atau juga menghendaki agar siswa dapat 

memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipahami. Berdasarkan pengertian diatas 

maka pemahaman  merupakan penguasaan pengetahuan, sehingga kemampuan 

pemahaman telah menvakup kemampuan pengetahuan, dengan demikian maka 

belajar itu akan bersifat lebih mendasar. 

 Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang 

yang dinyatakan dalam definisi. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa maupun 

pengalaman. Konsep menunjukkan suatu hubungan antar konsep-konsep yang 

lebih sederhana dan dapat mengalami perubahan desesuaikan dengan fakta atau 

pengetahuan baru (Syaiful Sagala dalam Ia Wahyu, 2010:8) 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep IPA 

adalah tingkat kemampuan siswa untuk menangkap makna dan arti serta 

menguasai konsep IPA. 
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2.1.3.2  Prinsip-prinsip Pembelajaran IPA 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut siswa tidak 

hanya belajar dari buku, melainkan dituntut untuk belajar mengembangkan 

kemampuan dirinya. Melatih keterampilan untuk berpikir secara kreatif dan 

inovatif merupakan latihan awal bagi siswa berfikir kritis untuk mengembangkan 

daya cipta dan mengembangkan minat dalam diri siswa secara dini. Guru sebagai 

faktor penunjang keberhasilan pengajaran IPA dituntut dengan baik. Untukk itu 

guru perlu mendapat pengetahuan tentang bagaimana mengajarkan suatu bahan 

pengajaran atau metode apa yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA. 

Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Prinsip utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam : 

1. Pemahaman tentang dunia sekitar dimulai melalui pengalaman baik secara 

inderawi maupun noninderawi. 

2. Pengetahuan yang diperoleh ini tidak pernah terlihat secara langsung karena itu 

perlu diungkap selama proses pembelajaran. Pengetahuan siswa yang diperoleh 

dari pengalaman itu perlu diungkap di setiap awal pembelajaran. 

3. Pengetahuan mereka ini pada umumnya kurang konsisten dengan pengetahuan 

para ilmuan, pengetahuan yang kita miliki. Pengetahuan yang demikian kita 

sebut miskonsepsi. Kita perlu merancang kegiatan yang dapat membetulkan 

miskonsepsi ini selama pembelajaran. 

4. Dalam setiap pengetahuan mengandung fakta, data,konsep,lambing dan relasi 

dengan konsep yang lain. Tugas kita sebagai guru IPA adalah mengajar siswa 

untuk mengelompokkan pengetahuan yang sedang dipelajari itu ke dalam 

fakta, data,konsep,symbol dan hubungan dengan konsep lain. 

5. Ilmu Pengetahuan Alam atas produk, proses dan prosedur. Karena itu kita perlu 

mengenalkan ketiga aspekk ini walaupun hingga kini masih banyak guru yang 

lebih senang menekankan pada produk Ilmu Pengetahuan Alam saja. (Leo 

Sutrisno, dalam Ika wahyu,2010). 

Oleh sebab itu, pendekatan konsep memberikan  gambaran yang lebih jelas 

tentang IPA dibandingkan dengan pendekatan factual. Kemudian suatu 
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pendekatan proses dalam pembelajaran IPA didasarkan atas pengamatan yang 

disebut sebagai keterampilam proses dalam IPA. 

 

2.1.3.3  Ruang Lingkup Pembelajaran IPA 

 Ruang lingkup bahan kajian Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar 

dalam BSNP (2006:15) meliputi aspek-aspek berikut : 

1. Mahkluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

2. Benda/ materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi : cair,padat dan gas. 

3. Energy dan perubahannya meliputi ; gaya, bunyi, panas, magnet, listrik,cahaya 

dan pesawat sederhana. 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tatasurya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

 

2.1.3.4  Pembelajaran IPA Kelas 5 

 Menurut Kurikulum tingkat satuan Pendidikan  (KTSP), Ilmu Pengetahuan 

Alam di Sekolah Dasar diberikan secara mata pelajaran saejak Kelas 5 sampai 

kelas VI, sedang kelas 1 sampai III deberikan secara tematik pada pelajaran lain. 

 

2.1.3.5  Gaya 

 Ruang lingkup IPA pada kelas 5 sekolah dasar pada semester II adalah 

energy dan perubahannya, dalam materi ini di bahas tentang gaya. Materi gaya 

dalam IPA di bagi ke dalam tiga subpokok yaitu gaya gravitasi, gaya gesek dan 

gaya magnet, Depdiknas (2006). Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat 

orang mendorong mobil, mengangkat gelas, menarik sapi, mendorong gerobak 

dan sebagainya. Tentunya, dalam melakukan kegiatan tersebut membuthkan 

tenaga. Tenaga yang digunakan sering diartikan dengan gaya. 

 Poerningsih (2008:8) menyatakan gaya sebagai sesuatu yang dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada benda. Sedangkan Hasan dan 

Hamidah (2007) mengemukakan gaya dalam kehidupan sehari-hari didefinisikan 
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sebagai tarikan atau dorongan yang bekerja pada sebuah benda dapat 

menyebabkan benda tersebut bergerak dipercepat. 

Bila kita menarik atau mendorong suatu benda berarti kita memberikan gaya pada 

benda tersebut. Untuk melakukan gaya, diperlukan tenaga. Gaya tidak dapat 

terlihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Gaya ada yang kuat dan ada pula 

yang lemah. Semakin besar gaya dapat diukur dengan alat. 

 

2.1.3.6  Gaya Gravitasi 

 Gaya gravitasi merupakan bagian dari gaya. Gaya gravitasi adalah gaya 

tarik bumi terhadap benda-benda yang berada di atasnya, contohnya gaya gravitasi 

dalam kehidupan sehari-hari misal ketika memetik buah dan jatuh ke bawah. 

Azmiyawah, Omegawati dan  kusumawati (2008). Gravitasi adalah gaya tarik 

menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai masa di alam 

semesta. Bumi yang mempunyai massa yang sangat besar menghasilkan gaya 

gravitasi yang sangat besar untuk menatik benda-benda sekitarnya, termasuk 

benda-benda yang ada di bumi. Arah gaya gravitasi selalu menuju ke pusat bumi. 

Gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik antara dua benda karena massa yang 

dimilikinya. Pendapat tersebut pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Iggris 

bersama Isaac Newton ( 1642-1727 ) pada tahun 1666. Ketika itu,ia mengamati 

buah apel yang jatuh dari pohonnya.  

 Setiap benda yang memiliki massa, baik kecil maupun besar, memiliki gaya 

gravitasi. Benda-benda langit seperti matahari, planet-planet, bulan, serta bumi 

memiliki gravitasi. Kita pun memiliki gaya gravitasi. Akan tetapi, gravitasi hanya 

dapat dirasakan pada benda-benda yang memiliki massa yang sangat besar seperti 

matahari, bulan, bumi, serta planet-planet lainnya. 

 Semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya gravitasinya. Massa 

planet Yupiter tiga ratus kali massa bumi sehingga gravitasi Yupiter tiga ratus kali 

gaya gravitasi bumi. Gravitasi bulan hanya seperenam kali gaya gravitasi bumi. 

Hal ini karena massa bulan hanya seperenam massa bumi. 

 Sebuah benda akan berbeda beratnya jika ditimbang di bumi dan di bulan. 

Akan tetapi, sebenarnya massa benda tidak mengalami perubahan di mana pun 
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benda itu berada. Jadi, berat benda tergantung pada gravitasi tempatnya 

sedangkan massa benda tidak. 

  

2.1.3.7 Tujuan IPA 

 Pembelajaran IPA di SD/ MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut ( Ika Wahyu,2010) : 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu,sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaraaan untuk menghargai alam dan segala keteraturan 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketra,pilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS. 

Maksud dan tujuan tersebut adalah agar siswa memiliki pengetahuan tentang 

gejala alam, berbagai jenis dan perangai lingkungan melalui pengamatan agar 

siswa tidak buta akan pengetahuan dasar mengenai IPA. 

 

2.1.3.8 Model pembelajaran IPA 

 Kita hidup pada abad perkembangan sains dimana perkembangan sains 

sangat pesat. Dalam mengantisipasi perkembangan yang sangat pesat ini kita 

perlu memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan ini. Salah satu 

faktor yang perlu kita pertimbangkan adalah hubungan antara sains dan teknologi. 
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1.1.4 Pengertian CLIS 

2.1.4.1 Pengertian CLIS  

 Model CLIS (Children Learning In Sciences) yaitu model pembelajaran 

yang berusaha mengembangkan idea atau gagasan siswa tentang suatu masalah 

tertentu dalam pembelajaran serta merekonstruksi idea atau gagasan berdasarkan 

hasil pengamatan atau percobaan. 

 Model CLIS dikemukakan oleh Driver di Inggris. Model pembelajaran 

CLIS dikembangkan oleh kelompok Children Learning In Sciences di Inggris 

yang di pimpin oleh Driver. 

 

2.1.4.2 Tujuan CLIS 

 Dalam model pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk 

mengungkapkan berbagai gagasan tentang topik yang dibahas dalam 

pembelajaran, mengungkapkan gagasan serta membandingkan gagasan dengan 

gagasan siswa lainnya dan mendiskusikannya untuk menyamakan persepsi. 

Selanjutnya siswa diberi kesempatan merekontruksi gagasan setelah 

membandingkan gagasan tersebut dengan hasil percobaan, observasi atau hasil 

mencermati buku teks. Di samping itu, siswa juga mengaplikasikan hasil 

rekontruksi gagasan dalam situasi baru. 

 

2.1.4.3 Tahap-tahap Model Pembelajaran CLIS 

 Model CLIS dikembangkan oleh kelompok Children’s Learning In 

Science di Inggris yang dipimpin oleh Driver (1988) (Tyler) dalam Hidayat 

(2004). Model inidikembangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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Perbandingan dengan 

gagasan awal 

Orientasi  

Pemunculan gagasan awal 

Penyusunan gagasan 

Penerapan gagasan 

Kaji ulang perubahan 

gagasan 

 

Gambar 2.1 Alur Tahapan CLIS 

 

a. Orientasi 

 Merupakan upaya guru untuk memusatkan perhatian siswa, misalkan 

dengan menyebutkan atau mempertontonkan suatu fenomena yang sering 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan topik yang 

dipelajari. 

b. Pemunculan gagasan 

 Merupakan suatu upaya untuk memunculkan konsepsi awal siswa. 

Misalnya dengan cara meminta siswa menuliskan apa saja yang telah 

diketahui tentang topik pembicaraan atau dengan menjawab beberapa 

pertanyaan esai terbuka. 

c. Konstruksi gagasan baru dan evaluasi 

 Untuk mengevaluasi gagasan yang sesuai dengan fenomena yang 

dipelajari guna mengkonstruksi gagasan baru, siswa diberi kesempatan 
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melakukan percobaan dan observasi kemudian mendiskusikannya dengan 

kelompok. 

d. Penerapan gagasan 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan yang disusun untuk menerapkan 

konsep ilmiah yang telah dikembangkan siswa melalui percobaan (pada 

langkah 3) ke dalam situasi baru. Gagasan yang sudah direkonstruksi ini 

dalam aplikasinya dapat untuk menganalisis isu-isu dan memecahkan 

masalah yang ada dilingkungan. 

e. Kaji ulang perubahan gagasan 

 Konsepsi yang telah diperoleh siswa perlu diberi umpan balik oleh guru 

guna memperkuat konsep ilmiah tersebut. Dengan demikian diharapkan siswa 

yang konsep awalnya tidak konsisten dengan konsep ilmiah yang disusun 

dengan sadar merubah konsep awal yang dimilikinya menjadi konsep ilmiah 

yang disusun pada konsep awal pada langkah 2. 
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Berikut adalah langkah-langkah kegiatan CLIS : 

Langkah -langkah kegiatan model CLIS 

No Tahap Kegiatan guru Kegiatan Murid Keterangan 

1.  Orientasi  Guru bertanya kepada 

siswa:  apakah kamu 

pernah melihat buah 

kelapa jatuh dari 

pohonnya? 

Siswa menjawab : “ 

pernah/ tidak 

Guru 

memperlihatka

n gambar  

2.  Pemuncula

n gagasan  

Mengajukan Tanya jawab 

seputar gaya  

Menjawab pertanyaan 

guru  

Siswa ingin 

mengetahui 

gaya gravitasi 

bumi  

3.   Kontruksi 

gagasan 

baru dan 

evaluasi  

Membimbing  siswa 

melakukan percobaan 

untuk mengetahui gaya 

gravitasi 

Diskusi kelompok 

melakukan percobaan 

mencari gaya gravitasi 

Beberapa 

siswa 

memerlukan 

bimbingan 

4.  Penerapan 

gagasan  

Mengamati dan 

membimbing kegiatan  

siswa 

- Diskusi 

- Menyampaikan 

hasil di depan 

- menjawab 

pertanyaan  

Memeriksa 

kembali 

jawaban 

5. Pemantapa

n gagasan  

- Mengungkapkan 

salah satu 

konsepsi awal 

siswa kemudian 

dibandingkan 

dengan hasil 

percobaan  

- Melakukan Tanya 

jawab 

untukmemperkuat 

gagasan 

- Mengemukakan 

argumentasi  

- Melakukan 

Tanya jawab 

seputar gaya 

gravitasi untuk 

memantapkan 

gagasan  

Siswa di 

bimbing untuk 

mengetahui 

gaya gravitasi 

 

2.1.4.4 Kelebihan dan kelemahan CLIS 

Kelebihan-kelebihan model pembelajaran CLIS: 

1. Gagasan anak lebih mudah dimunculkan. 

2. Membiasakan siswa untuk belajar mandiri dalam memecahkan suatu masalah. 
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3. Empat syarat perubahan konsepsi yang dikemukakan oleh Posner Etnal 

terpenuhi. 

4. Menciptakan kreativitas siswa untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas 

yang lebih nyaman dan kreatif, terjadi kerjasama sesama siswa dan siswa 

terlibat langsung dalam melakukann kegiatan. 

5. Menciptakan belajar yang lebih bermakna karena timbulnya kebanggan 

sendiri karena menemukan sendiri konsep ilmiah yang dipelajari. 

6. Guru mengajar akan lebih efektif karena menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan.  

 Adapun kelemahan dari model pembelajaran CLIS adalah sarana 

laboratorium harus lengkap, lalu siswa yang belum terbiasa belajar mandiri atau 

kelompok akan merasa asing dan sulit menguasai konsep. 

 

2.1.4.5 Pengertian Hasil Belajar 

 Menurut beberapa ahli tentang pengertian hasil belajar adalah :  

1. Leo Sutrisno (2008:25) mengemukakan ”hasil belajar merupakan gambaran tingkat 

penguasaan siswa terhadap sasaran belajar pada topik bahasan yang dieksperimenkan, yang 

diukur dengan berdasarkan jumlah skor jawaban benar pada soal yang disusun sesuai 

dengan sasaran belajar”. 

2. Suyono (2009:8) menyatakan ”hasil belajar dapat dijelaskan denganmemahami 

dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”.Pengertian hasil menunjuk 

kepada suatu perolehan akibat dilakukannya suatuaktivitas yang mengakibatnya 

berubahnya input secara fungsional” 

3. Purwanto (1989:3) menyatakan bahwa ”hasil belajar adalah suatu 

yangdigunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan kepada dalamwaktu 

tertentu”. 

4. Slameto (1993:17) menyatakan ”hasil belajar merupakan tolok ukur yang 

utama  untuk  mengetahui  keberhasilan  belajar  seseorang. Seorang yang prestasinya tinggi 

dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar”. 
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Berdasarkan tujuannya, hasil belajar di bagi menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Hasil belajar yang berupa kemampuan ketrampilan atau kecakapan di dalam 

melakukan suatu tugas, termasuk di dalamnya keterampilan menngunakan 

alat. 

2. Hasil belajar yang berupa kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan 

tentangg apa yang dikerjakan. 

3. Hasil belajar yang berupa perubahan sikap dan tingkah laku. 

 Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

tingkat pengetahuan yang dicapai siswa terhadap materi yang diterima ketika mengikuti 

dan mengerjakan tugas dan kegiatan. 

 

2.2  Kajian Hasil Penelitian yang Relevan. 

 Hasil penelitian yang relevan merupakan sistematis tentang  hasil-hasil 

penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu yang sesuai dengan substansi 

yang diteliti. Fungsinya untuk mengoposisikan peneliti yang sudah ada dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Menurut penelitian,ada beberapa penelitian yang 

dianggap relevan dengan penelitian ini diantaranya: 

1. Nofi Pramita Devi (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Children Learning In Sciens (CLIS) Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

V SDN Blotongan 01 Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Semester II 

Tahun Ajaran 2010/2011 terbukti bahwa dari penerapan model tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa. 

2. Afrianda (2010) dalam penelitian yang berjudul Penggunaan Model CLIS 

untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Karangbesuki 4 

Kota Malang terbukti bahwa dipaparkan dapat disimpulkan bahwa modelCLIS 

dapat meningkatkan pembelajaran IPA selain itu juga meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas V SDN Karangbesuki 4 Kota Malang serta dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa  Kelas V SDN Karangbesuki 4 Kota Malang 

kompetensi dasar "menjelaskan hubungan antara sifat bahan dan 

kegunaannya". 
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 Dari beberapa penelitian di atas maka ditunjukkan bahwa model 

pembelajaran CLIS terbukti berpengaruh terhadap hasil belajar siswa,karena pada 

model CLIS siswa dituntut aktif dalam mengikuti pelajaran. Maka peneliti butuh 

mengembangkan penelitian agar siswa mdapat mengembangkan gagasan sendiri 

tentang gravitasi bumi.  

 

2.3  Kerangka Berpikir. 

  Kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah kegiatan yang dilaksanakan 

oleh siswa dan guru dengan menggunakan berbagai fasilitas yang mendukung 

kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dan sudah 

ditetapkan. Pada model pembelajaran CLIS siswa diberikan kesempatan untuk 

dapat mengungkapkan gagasan-gagasan dan ide pada materi yang dipelajari. 

Siswa mengungkapkan dan mengembangkan gagasan berdasarkan hasil 

pengamatan atau percobaan dalam pembelajaran. Dalam penerapan CLIS 

diharapkan prestasi siswwa dalam pelajaran IPA dapat meningkat. 

Kerangka pikir di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 
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 Pembelajaran Menggunakan Model 

pembelajaran children learning In Sciences 

CLIS 

Guru kurang memaksimalkan 

kegiatan siswa dikelas. 

Hasil belajar IPA pada materi 

gaya gravitasi kurang di bawah 

KKM  

Siswa tidak bisa menemukan 

gagasan sendiri dari materi 

pembelajaran yang 

disampaikan 

Diterapkannya pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning 

In Sciences CLIS 

Kelebihan dari model pembelajaran Children 

Learning In Sciences yaitu : 

1.  Gagasan siswa lebih mudah muncul. 

2. Dapat membiasakan siswa belajar mandiri 

dalam  memecahkan suatu masalah. 

3. Menciptakan kreatifitaas siswa 

4. Guru mengajar lebih efektif. 

Keaktifan siswa 

menungkat dalam 

kegiatan pembelajaran 

Siswa tidak pasif dalam 

pembelajaran 

Hasil pembelajaran 

meningkat 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

2.4  Hipotesis Tindakan. 

  Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berpikir, hipotesis sebagai 

berikut, penerapan model pembelajaran CLIS dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA dengan pokok bahasan gaya grafitasi secara signifikan pada siswa kelas 5 di 

SD N 33 Waimnir Distrik Bonkawir Kabupaten Raja Ampat. 

 


