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ABSTRACT 

Students who study in class XII IPA 3, in Semester I, 2018/2019 academic year 

SMA Negeri 1 Susut, are used as research objects that aim to achieve increased learning 

achievement in Biology. The data that is sought to be obtained is collected by means of 

learning outcomes tests. After obtaining the data, then the analysis was carried out using 

descriptive analysis. 

After the implementation of the action, the data that the writer got showed a good 

increase, from the beginning it only reached an average of 68.46, in the first cycle it 

increased to 74.23 and in the second cycle it increased to 81.73. With the increase in these 

results, it can be conveyed that by applying the Children Learning In Science (CLIS) 

Learning Model can improve Biology learning achievement for students of class XII IPA 

3 Semester I SMA Negeri 1 Susut in the 2018/2019 academic year. 

 

Keywords: Children Learning In Science (CLIS) learning model, student 

achievement. 

 

ABSTRAK 

Siswa yang berlajar di kelas XII IPA 3, pada Semester I, tahun pelajaran 2018/2019 

SMA Negeri 1 Susut, dijadikan objek penelitian yang bertujuan untuk mencapai 

peningkatan prestasi belajar Biologi. Data yang diupayakan untuk diperoleh dikumpulkan 

dengan tes hasil belajar. Setelah diperoleh data, lalu dilakukan analisis menggunakan 

analisis deskriptif.  

Setelah pelaksanaan tindakan, data yang penulis dapatkan menunjukkan 

peningkatan yang baik, dari awalnya baru mencapai rata-rata 68,46, pada siklus I 

meningkat menjadi 74,23 dan pada siklus II meningkat menjadi 81,73. Dengan perolehan 

peningkatan hasil tersebut dapat disampaikan bahwa dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) dapat meningkatkan prestasi belajar 

Biologi siswa kelas XII IPA 3 Semester I SMA Negeri 1 Susut Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Kata kunci : Model Pembelajaran Children Learning In Science (CLIS), prestasi 

belajar siswa.  

 

PENDAHULUAN 

Biologi merupakan konsep 

pembelajaran alam dan mempunyai 

hubungan yang sangat luas terkait 

dengan kehidupan manusia. 

Pembelajaran Biologi sangat berperan 

dalam proses pendidikan dan juga 

perkembangan Teknologi, karena 

Biologi memiliki upaya untuk 

membangkitkan minat manusia serta 
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kemampuan dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pemahaman tentang alam semesta yang 

mempunyai banyak fakta yang belum 

terungkap dan masih bersifat rahasia 

sehingga hasil penemuannya dapat 

dikembangkan menjadi ilmu 

pengetahuan alam yang baru dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

merupakan salah satu mata pelajaran 

yang menduduki peranan penting dalam 

pendidikan, hal ini dapat dilihat dari 

waktu jam pelajaran sekolah lebih 

banyak dibandingkan pelajaran lain.  

Pelajaran Biologi dalam 

pelaksanaan pendidikan diberikan 

kepada semua jenjang pendidikan mulai 

dari SMA sampai perguruan tinggi. Pada 

umumnya guru menyadari bahwa 

Biologi sering dipandang sebagai mata 

pelajaran yang diminati oleh sebagian 

besar siswa. Tetapi cakupan materi yang 

banyak dan membutuhkan pemahaman 

yang luas menjadi penyebab mata 

pelajaran Biologi kurang diminati. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil prestasi belajar 

siswa kurang memuaskan dan siswa 

sering menganggap pelajaran Biologi 

sebagai mata pelajaran yang 

membosankan bagi mereka.  

Dalam proses pembelajaran, 

seharusnya guru mengerti bagaimana 

memberikan stimulus sehingga siswa 

mencintai belajar Biologi dan lebih 

memahami materi yang akan diberikan. 

Metode yang bervariasi dalam proses 

pembelajaran juga menjadi salah satu 

pendukung keberhasilan pembelajaran. 

Keberhasilan proses pembelajaran pada 

pelajaran Biologi di kelas XII IPA 3 

SMA Negeri 1 Susut tahun ajaran 

2018/2019 dapat diukur dengan 

keberhasilan siswa yang mengikuti 

kegiatan pembelajaran tersebut. 

Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman, penguasaan materi serta 

hasil belajar siswa. Semakin tinggi 

pemahaman dan pengusaan materi serta 

prestasi belajar Biologi semakin tinggi 

pula tingkat hasil belajar siswa. Hasil 

pengamatan guru kelas menyataannya 

bahwa hasil belajar Biologi yang dicapai 

siswa masih rendah. Masih banyak siswa 

yang mendapat nilai Biologi di bawah 

KKM.KKM untuk mata pelajaran 

Biologi, sendiri adalah 75. Ada 15 

(sekitar 57,69%) siswa masih belum 

mencapai nilai yang telah ditetapkan 

(KKM), sedangkan sisanya, 11 siswa 

(sekitar 42,30%) telah mencapai KKM 

yang ditetapkan. Guru mengajar lebih 

mementingkan target yang berorientasi 

pada nilai dan terselesaikannya materi.  

Di samping itu, metode yang 

digunakan masih metode konvensional, 

yaitu metode ceramah. Jika hanya 

menggunakan metode ceramah saja, 

peningkatan hasil belajar akan sulit 
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dicapai karena kebosanan siswa. 

Memang, metode ceramah paling mudah 

diterapkan dan dalam pembelajaran 

selalu membutuhkan ceramah, tetapi 

pada titik tertentu akan membosankan 

sehingga siswa tidak memperhatikan 

penjelasan guru, yang mengakibatkan 

siswa tidak memahami apa materi yang 

disampaikan. Disamping itu guru belum 

menggunakan metode pembelajaran. 

Sebagai upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran 

Biologi diterapkan Model Pembelajaran 

Children’s Learning in Science (CLIS). 

Tindakan tersebut dikembangkan 

berdasarkan akar penyebab masalah. 

Dalam Model Pembelajaran Children’s 

Learning in Science (CLIS). 

Menurut Windarwati, (2017:10), 

“model pembelajaran merupakan salah 

satu penunjang keberhasilan guru dalam 

mengajar dikelas” berfungsi sebagai 

pedoman dalam perencanaan 

pembelajaran bagi para pendidik dalam 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Sedangkan Joyce dan Weil (windarwati, 

2014: 10) menyatakan bahwa “model 

pembelajaran adalah suatu rencan atau 

pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), 

merancang bahan-bahan pembelajaran 

dan membimbing pembelajaran dikelas 

atau yang lain” 

Berdasarkan beberapa pendapat 

di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran merupakan 

suatu kerangka atau pola yang tersusun 

secara konseptual dan sistematis yang 

dipergunakan sebagai pedoman 

perencanaan pembelajaran serta sebagai 

penentu perangkat-perangkat 

pembelajaran bagi pendidik dalam proses 

pembelajaran. Dalam model 

pembelajaran terdapat strategi 

pencapaian kompetensi peserta didik 

dengan pendekatan, metode dan teknik 

pembelajaran tertentu. 

Penelitian Tindakan Kelas yang 

peneliti lakukan ialah menggunakan 

model pembelajaran Children Learning 

in Science (CLIS). Model Children 

Learning in Science (CLIS) merupakan 

salah satu model pembelajaran 

berlandaskan teori konstruktivisme dan 

termasuk dalam model pembelajaran 

konstruktivistik ditandai dengan 

karakteristik dari model CLIS yaitu 

mengaitkan konsepsi awal dengan 

pengalaman yang diperoleh selama 

pembelajaran di kelas sehingga 

memperoleh konsepsi baru yang 

memiliki hubungan dengan konsepsi 

awal. 

Model ini dikembangkan oleh 

oleh kelompok Children’s Learning in 

Science di Inggris yang dipimpin oleh 

Driver. Rangkaian fase pembelajaran 
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pada model CLIS oleh Driver (1988, 

tyler,1996) diberi nama “General 

structure of a constructivist teaching 

sequence”, sedangkan Tyler (1996) 

menyebutnya “Constructivism and 

conceptual change views of learning in 

science” 

Terdapat beberapa model 

pembelajaran yang dilandasi 

konstruktivisme yaitu model siklus 

belajar (Learning Cycle Model), model 

pembelajaran generatif (Generative 

Learning Model), model pembelajaran 

interaktif (Interactive Learning Model), 

model CLIS (Children Learning In 

Science), model strategi pembelajaran 

kooperatif (Cooperative Learning 

Model). 

Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa 

model CLIS merupakan model 

pembelajaran yang berusaha 

mengembangkan idea atau gagasan siswa 

tentang suatu masalah tertentu dalam 

pembelajaran serta mengkonstruksikan 

ide atau gagasan berdasarkan hasil 

pengamatan atau percobaan. 

Pembelajaran berpusat pada siswa 

dimana siswa diberi kesempatan 

merekonstruksikan gagasan setelah 

membandingkan gagasan tersebut 

dengan hasil percobaan, observasi atau 

mencermati buku teks dan menghadapi 

lingkungan sebagai bahan belajar. 

Disamping itu siswa juga 

mengaplikasikan hasil rekonstruksi 

gagasan dengan situasi baru. 

Model pembelajaran Children 

Learning In Science (CLIS) adalah 

kerangka berpikir untuk menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya kegiatan belajar mengajar 

yang melibatkan siswa dalam kegiatan 

pengamatan dan percobaan dengan 

menggunakan LKS. Model pembelajaran 

CLIS ini bertujuan untuk membentuk 

pengetahuan (konsep) ke dalam ingatan 

siswa agar konsep tersebut dapat 

bertahan lama, karena model 

pembelajaran CLIS memuat sederetan 

tahap-tahap kegiatan siswa dalam 

mempelajari konsep yang diajarkan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

CLIS 

Samatowa, (2016:75-76) 

menyatakan bahwa model pembelajaran 

CLIS terdiri atas lima tahap utama yakni 

langkah-langkah kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam mempelajari 

konsep-konsep BIOLOGI yang meliputi 

5 (lima) fase, yaitu: 

Orientasi (orientation) 

Orientasi merupakan upaya guru 

untuk memusatkan perhatian siswa, 

menyebutkan dan mempertontonkan 

suatu fenomena yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan topik yang dipelajari dengan 
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fenomena lingkungan (misalnya produk 

teknologi) juga merupakan salah satu 

kegiatan dalam penggunaan pendekatan 

sains teknologi masyarakat 

Pemunculan Gagasan (elicitation of 

ideas) 

Pemunculan gagasan merupakan 

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 uraian terbuka.bagi 

guru tahapan ini merupakan upaya 

eksplorasi pengetahuan awal siswa,oleh 

karena itu tahapan ini juga dilakukan 

wawancara informal. 

Penyusunan ulang gagasan 

(restructuring of ideas) 

Tahap ini merupakan upaya 

untuk memperjelas dan mengungkapkan 

gagasan awal siswa tentang suatu topik 

secara umum misalnya dengan cara 

mendiskusikan jawaban siswa pada 

langkah kedua (pemunculan gagasan) 

dalam kelompok kecil,kemudian salah 

satu anggota kelompok melaporkan hasil 

diskusi tersebut kepada seluruh 

kelas.guru tidak membenarkan atau 

menyalahkan. 

Penerapan gagasan (application of 

ideas) 

Pada tahap ini siswa diminta 

menjawab pertanyaan yang disusun 

untuk menerapkan konsep ilmiah yang 

telah dikembangkan siswa melalui 

percobaan atau observasi kedalam situasi 

baru, gagasan yang sudah direkonstruksi 

ini dalam aplikasinya dapat digunakan 

untuk menganalisis isu dan memecahkan 

masalah yang ada dilingkungan. 

Mengkaji ulang gagasan dan 

perubahan gagasan (review change in 

ideas) 

Konsepsi yang telah diperoleh 

siswa perlu diberi umpan balik oleh guru 

untuk memperkuat konsep ilmiah 

tersebut. Dengan demikian diharapkan 

siswa yang konsepsi awalnya tidak 

konsisten dengan konsep ilmiah sadar 

akan mengubah konsepsi awalnya 

menjadi konsepsi ilmiah. pada 

kesempatan ini dapat juga diberi 

kesempatan membandingkan konsep 

ilmiah yang sudah disusun dengan 

konsep awal. 

Djamarah (1994:23) 

mendefinisikan prestasi belajar sebagai 

hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan 

yang mengakibatkan perubahan dalam 

diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar. Kalau perubahan tingkah 

laku adalah tujuan yang mau dicapai dari 

aktivitas belajar, maka perubahan 

tingkah laku itulah salah satu indikator 

yang dijadikan pedoman untuk 

mengetahui kemajuan individu dalam 

segala hal yang diperolehnya di sekolah. 
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Dengan kata lain prestasi belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki   oleh siswa sebagai akibat 

perbuatan belajar atau setelah menerima 

pengalaman belajar, yang dapat 

dikatagorikan menjadi tiga ranah, yakni 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Prestasi belajar menurut 

Purwanto (2000: 102) dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: (1) faktor 

yang ada pada diri organisme itu sendiri 

yang dapat disebut faktor individual, 

seperti kematangan/pertumbuhan, 

kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor 

pribadi, (2) faktor yang ada diluar 

individu yang disebut faktor sosial., 

seperti faktor keluarga/keadaan rumah 

tangga, guru dan cara mengajamya, alat-

alat yang dipergunakan dalam belajar-

mengajar, lingkungan dan kesempatan 

yang tersedia dan motivasi sosial.  

Sardiman (1988: 25) 

menyatakan prestasi belajar sangat vital 

dalam dunia pendidikan, mengingat 

prestasi belajar itu dapat berperan 

sebagai hasil penilaian dan sebagai alat 

motivasi. Pembahasan di atas telah 

dibicarakan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil penilaian pendidikan tentang 

kemajuan prestasi siswa setelah 

melakukan aktivitas belajar. Ini berarti 

prestasi belajar tidak akan bisa diketahui 

tanpa dilakukan penilaian atas hasil 

aktivitas belajar siswa. Fungsi prestasi 

belajar bukan saja untuk mengetahui 

sejauhmana kemajuan siswa setelah 

menyelesaikan suatu aktivitas, tetapi 

yang lebih penting adalah sebagai alat 

untuk memotivasi setiap siswa agar lebih 

giat belajar, baik secara individu maupun 

kelompok.  

Dalam pembahasan ini akan 

dibicarakan mengenai prestasi belajar 

sebagai hasil penilaian dan pada 

pembahasan berikutnya akan dibicarakan 

pula prestasi belajar sebagai alat 

motivasi. Prestasi belajar sebagai hasil 

penilaian sudah dBiologihami. Namun 

demikian untuk mendapatkan 

pemahaman, perlu juga diketahui, bahwa 

penilaian adalah sebagai aktivitas dalam 

menentukan rendahnya prestasi belajar 

itu sendiri. 

Mohammad Surya (1999), 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat 

dilihat dari berbagai sudut pandang, 

antara lain dari sudut si pebelajar, proses 

belajar dan dapat pula dari sudut situasi 

belajar. Bila kita coba lihat lebih dalam 

dari pendapat di atas, maka prestasi 

belajar dipengaruhi banyak faktor. 

Faktor-faktor dari si pebelajar sendiri 

atau faktor dalam diri siswa dan faktor 

luar. Faktor dalam diri siswa seperti IQ, 

motivasi, etos belajar, bakat, keuletan, 

dan lain-lain sangat berpengaruh pada 

prestasi belajar siswa. 
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Diketahui bahwa tingkat 

ketuntasan belajar Biologi belum 

terpenuhi, terlihat dari data awal yang 

masih jauh dari kriteria ketuntasan yang 

ditetapkan pada SMA Negeri 1 Susut. 

Karena itu guru sebagai peneliti berusaha 

mengatasinya dengan menerapkan 

Model Pembelajaran Children Learning 

In Science (CLIS) dan media gambar. 

Yang menjadi landasan berpikir 

peneliti melaksanakan Model 

Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS) berbantuan media 

gambar untuk meningkatkan prestasi 

belajar BIOLOGI karena Model 

Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS) menuntutperhatian 

peserta didik terpusat pada pokok 

persoalan, dapat mengurangi kesalahan-

kesalahan,  peserta didik mendapat 

pengalaman praktek untuk 

mengembangkan kecakapannya dan 

memperoleh penghargaan akan 

kemampuannya dan pertanyaan-

pertanyaan yang timbul dapat dijawab 

sendiri oleh peserta pada saat 

dilaksanakan Model Pembelajaran 

Children Learning In Science (CLIS) 

tersebut. Sedangkan penggunaan media 

gambar karena media gambar sifatnya 

konkrit, lebih realistis menunjukkan 

pokok masalah, gambar dapat 

mengatasai masalah batasan ruang dan 

waktu karena tidak semua benda, objek 

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas dan 

peserta didik tidak selalu bisa dibawa ke 

objek tersebut. Untuk itu gambar dapat 

mengatasinya.  

Dengan demikian peserta didik 

mampu memperjelas suatu masalah 

sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalahpahaman. Selain 

itu, penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran dapat terjangkau karena 

harganya murah, mudah didapat, mudah 

digunakan, tanpa memerlukan peralatan 

yang khusus. Dengan cara tersebut 

diharapkan prestasi belajar siswa akan 

dapat dicapai secara maksimal. 

Hasil penelitian Magfirutullah 

(2011), yang berjudul penerapan Model 

Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS)  pada siswa kelas SD di 

kota Palangkaraya menunjukkan bahwa 

prestasi belajar siswa setelah 

menggunakan Model Pembelajaran 

Children Learning In Science (CLIS)  

lebih baik dari pada dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Mastery Leraning. Persamaan penelitian 

diatas dengan penelitian tindakan kelas 

yaitu menerapkan Model Pembelajaran 

Children Learning In Science (CLIS)  

dapat meningkatkan prestasi belajar 

agama siswa kelas XII C. Perbedaan 

penelitian diatas yaitu membandingkan 

penelitian Model Pembelajaran Children 

Learning In Science (CLIS) dengan 
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Mastery Leraning. Penelitian 

Magfirutullah mengukur minat siswa 

sedangkan peneliti mengukur prestasi 

belajar siswa. 

Hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: Apabila Model Pembelajaran 

Children Learning In Science (CLIS) 

dilaksanakan dengan maksimal maka 

dapat meningkatkan prestasi belajar 

Biologi siswa Kelas XII IPA 3 SMA 

Negeri 1 Susut Semester I Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan 

termasuk penelitian tindakan. Oleh 

karenanya, rancangan yang khusus untuk 

sebuah penelitian tindakan sangat 

diperlukan. Penelitian tindakan 

didasarkan pada filosofi bahwa setiap 

manusia tidak suka atas hal-hal yang 

statis, tetapi selalu menginginkan sesuatu 

yang lebih baik. Peningkatan diri untuk 

hal yang lebih baik ini dilakukan terus 

menerus sampai tujuan tercapai 

(Suharsimi Arikunto, Suhardjono, 

Supardi, 2006: 67). 

Dalam melaksanakan penelitian, 

rancangan merupakan hal yang sangat 

penting untuk disampaikan. Tanpa 

rancangan, bisa saja alur penelitian akan 

ngawur dalam pelaksanaannya. Untuk 

penelitian ini penulis memilih rancangan 

penelitian tindakan yang disampaikan 

oleh Arikunto, Suharsumi 2007 seperti 

terlihat pada gambar berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 01. Alur Penelitian Tindakan 

kelas 

1. Perencanaan  

Pada tahap ini peneliti membuat 

RPP, berkonsultasi dengan teman 

sejawat membuat instrumen. 

Pada tahap menyusun rancangan 

diupayakan ada kesepakatan antara guru 

dan sejawat. Rancangan dilakukan 

bersama antara peneliti yang akan 

melakukan tindakan dengan guru lain 

yang akan mengamati proses jalannya 

tindakan. Hal tersebut untuk mengurangi 

unsur subjektivitas pengamat serta mutu 

kecermatan  pengamatan yang dilakukan. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan 

dilakukan dengan pembelajaran di 

kelas.Pada tahap ini guru peneliti giat 

melakukan tindakan menggunakan 

metode Card Sort berbantuan alat 

peraga.Rancangan tindakan tersebut 

sebelumnya telah dilatih untuk dapat 

diterapkan di dalam kelas sesuai dengan 

skenarionya.Skenario dari tindakan 
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diupayakan dilakspelajaran dengan baik 

dan wajar. 

3. Pengamatan atau observasi  

Tahap ini sebenarnya berjalan 

bersamaan dengan saat pelaksanaan. 

Pengamatan dilakukan pada waktu 

tindakan  sedang berjalan, jadi, keduanya 

berlangsung dalam waktu yang sama. 

Pada tahap ini,guru yang 

bertindak sebagai peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal 

yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

menggunakan tes prestasi belajar yang 

telah tersusun, termasuk juga pengmatan 

secara cermat pelaksanaan skenario 

tindakan dari waktu ke waktu serta 

dampaknya terhadap proses dan hasil 

belajar anak.  

4. Refleksi  

Tahapan ini dimaksudkan untuk 

mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data 

yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan evaluasi guna 

menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, 

sintesis, dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang 

dilakukan. Jika terdapat masalah dari 

proses refleksi maka dilakukan proses 

pengkajian ulang melalui siklus 

berikutnya yang meliputi kegiatan: 

perencanaan ulang, tindakan ulang, dan 

pengamatan ulang shingga permasalahan 

dapat teratasi. 

Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan tes prestasi 

belajar. Tes prestasi belajar berupa tes 

soal isian maupaun esay. 

Untuk menganalisis data hasil 

penelitian ini digunakan metode 

deskriptif. Untuk data kuantitatif 

dianalisis dengan mencari mean, median, 

modus, membuat interval kelas dan 

melakukan penyajian dalam bentuk tabel 

dan grafik. 

Indikator keberhasilan penelitian 

yang diusulkan dalam penelitian ini pada 

siklus I dan II mencapai nilai rata-rata 

75,00 dengan ketuntasan belajar 85%. 

Dimana ketentuan KKM yang ditetapkan 

pada siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 

1 Susut untuk mata pelajaran Biologi 

adalah 75.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil siklus awal diperolehan 

nilai rata rata kelas hasil belajar Biologi 

masih sangat rendah, yaitu dengan 

perolehan skor nilai secara klasikal yaitu 

1780 dan rata rata  kelas  68,46, dimana 

siswa yang mencapai  persentase 

ketuntasan belajar 42,30%, dan yang 

tidak mencapai ketuntasan adalah 

57,69%, dengan tuntutan KKM untuk 

mata pelajaran Biologi  kelas XII IPA 3 
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SMA Negeri 1 Susut adalah  dengan nilai 

75. Rendahnya hasil yang diperoleh pada 

awal pembelajaran karena guru masih 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional.  

Peneliti sangat perlu melakukan 

perbaikan pembelajaran pada siklus 

berikutnya dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS). Pada siklus I sudah 

diupayakan untuk perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar Biologi dengan menggunakan 

Model Pembelajaran Children Learning 

In Science (CLIS). Peneliti telah giat 

melakukan  kegiatan yang susuai dengan 

kebenaran teori yang ada sehingga 

peneliti memperoleh hasil yang lebih 

baik dari proses awal, yaitu dengan rata-

rata nilai  74,23 dari jumlah nilai secara 

klasikal 1930 dari seluruh siswa di kelas 

XII IPA 3, dan prosentase ketuntasan 

belajarnya adalah 76,92%, yang tidak 

tuntas adalah 23,07%. 

Hasil ini belum maksimal, 

karena belum mecapai indikator 

keberhasilan penelitian yang 

mencanangkan  dengan minimal 

prosentase ketuntasan belajar 85%. 

Dengan tindakan yang sangat maksimal 

dan pelaksanaan yang betul-betul 

mengikuti kebenaran teori sesuai dengan 

Model Pembelajaran Children Learning 

In Science (CLIS) dalam pembelajaran 

Biologi  di kelas XII IPA 3 SMA Negeri 

1 Susut, dimana hasil yang diperoleh  

pada siklus II ini  ternyata hasil belajar 

Biologi  meningkat secara signifikan 

dengan nilai rata-rata 81,73, dan 

ketuntasan belajarnya adalah 100%. Dari 

keseluruhan jumlah siswa, yaitu 26 

hanya 26 siswa yanga bisa melampaui 

atau setara  nilai KKM yaitu 75. 

Semua hasil yang diperoleh dari 

awal, siklus I  dan siklus II dipaparkan 

dalam bentuk tabel dan grafik seperti 

berikut 

 

 

 

 

 

Grafik 01: Grafik Histogram Prestasi 

Belajar Biologi siswa kelas 

XII IPA 3 semester  I  tahun 

pelajaran 2018/2019 SMA 

Negeri 1 Susut  

 

 

 

 

 

Pembahasan 

Data awal yang diperoleh dengan 

rata-rata 68,46 menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dalam mata pelajaran 

Biologi masih sangat rendah mengingat 

kriteria ketuntasan belajar siswa untuk 

mata pelajaran ini di SMA Negeri 1 Susut 

adalah 75. Dengan nilai yang sangat 
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rendah seperti itu maka peneliti 

mengupayakan untuk dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

menggunakan Model Pembelajaran 

Children Learning In Science (CLIS). 

Akhirnya dengan penerapan Model 

Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS) yang benar sesuai teori 

yang ada, peningkatan rata-rata prestasi 

belajar siswa pada siklus I dapat 

diupayakan dan mencapai rata-rata 

74,23. Namun rata-rata tersebut belum 

maksimal karena hanya 20 orang siswa 

memperoleh nilai setara atau melampaui 

KKM, sedangkan yang lainnya belum 

mencapai KKM. Sedangkan prosentase 

ketuntasan belajar mereka baru mencapai 

76,92%. Hal tersebut terjadi akibat 

penggunaan Model Pembelajaran 

Children Learning In Science (CLIS) 

belum maksimal dapat dilakukan 

disebabkan penerapan metode tersebut 

baru dicobakan sehingga guru masih 

belum mampu melaksanakannya sesua 

alur teori yang benar. 

Pada siklus ke II perbaikan 

prestasi belajar siswa diupayakan lebih 

maksimal dengan peneliti membuat 

perencanaan yang lebih baik, 

menggunakan alur dan teori dari Model 

Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS) dengan benar dan lebih 

maksimal. Peneliti giat memotivasi siswa 

agar giat belajar, memberi arahan-

arahan, menuntun mereka untuk mampu 

menguasai materi pelajaran pada mata 

pelajaran Biologi lebih optimal. 

Akhirnya dengan semua upaya tersebut 

peneliti mampu meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada siklus II menjadi rata-

rata 81,73. Upaya-upaya yang maksimal 

tersebut menuntun kepada penelitian 

bahwa Model Pembelajaran Children 

Learning In Science (CLIS) mampu 

meningkatkan prestasi belajar Biologi 

siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 1 

Susut Semester I Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

PENUTUP 

Simpulan 

Simpulan dibuat berdasarkan data 

hasil penelitian, untuk menjawab 

rumusan masalah serta membuktikan 

hipotesis tindakan sehingga simpulan 

penelitian harus konsisten dan sesuai 

dengan rumusan masalah dan hipotesis 

tindakan. 

Hal-hal yang peru disampaikan di akhir 

penelitian ini adalah: 

- Perolehan data awal yang rendah dan 

belum mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal sesuai harapan, 

membuat peneliti harus giat 

mengupayakan cara agar masalah 

pembelajaran yang ada dapat 

diperbaiki sehingga peningkatan 

kemampuan peserta didik dalam 
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menempa ilmu pengetahuan dapat 

meningkat sesuai harapan. 

- Setelah dilakukan penggantian 

metode pembelajaran dari model 

pembelajaran yang konvensional 

menjadi model pembelajaran yang 

konstruktivis yaitu Model 

Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS) ternyata hasil yang 

diperoleh meningkat dari data awal 

rata-rata  68,46 menjadi 74,23 pada 

siklus I. Setelah perlakuan tindakan 

dilakukan dengan cukup intentis 

maka hasil yang diperoleh pada siklus 

II naik menjadi 81,73 dan mencapai 

rata-rata sesuai kriteria ketuntasan 

minimal yang diharapkan. 

- Dengan terjadinya kenaikan prestasi 

belajar sesuai harapan maka dapat 

disampaikan bahwa rumusan masalah 

dan tujuan penelitian sudah mampu 

meningkatkan prestasi belajar. Dari 

perolehan bukti tersebut dapat 

disimpulkan juga bahwa hipotesis 

penelitian yang diajukan sudah dapat 

diterima. 

Saran 

Saran perlu disampaikan kepada 

berbagai pihak atau stakeholder 

pendidikan baik guru, kepala sekolah, 

pengawas sekolah, Dinas Pendidikan 

maupun yang lain merupakan bagian dari 

pihak-pihak yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan. Saran utamanya 

dideskripsikan berdasarkan kelemahan-

kelemahan penelitian yang masih perlu 

ditingkatkan serta kelebihan yang perlu 

di kembangkan. 

Sesuai dengan simpulan dari hasil 

penelitian, dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran dalam bidang studi 

Biologi, dapat disampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada teman guru pengajar mata 

pelajaran Biologi disarankan 

mencoba Model Pembelajaran 

Children Learning In Science (CLIS). 

2. Kepada Kepala Sekolah disarankan 

untuk untuk memberi penekanan agar 

guru mau melaksanakan 

pembelajaran dengan langkah-

langkah metode yang sudah diteliti. 

3. Dalam melaksanakan proses 

pembelajaran pada mata pelajaran 

Biologi, penggunaan Model 

Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS) semestinya menjadi 

pilihan dari beberapa metode yang 

ada mengingat metode ini telah 

terbukti dapat meningkatkan 

kerjasama, berkreasi, bertindak aktif, 

bertukar informasi, mengeluarkan 

pendapat, bertanya, berdiskusi, 

berargumentasi dan lain-lain. 

4. Walaupun penelitian ini sudah dapat 

membuktikan efek utama dari Model 

Pembelajaran Children Learning In 

Science (CLIS) dalam meningkatkan 
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prestasi belajar, sudah pasti dalam 

penelitian ini masih ada hal-hal yang 

belum sempurna dilakukan, oleh 

karenanya kepada peneliti lain yang 

berminat meneliti topik yang sama 

untuk meneliti bagian-bagian yang 

tidak sempat diteliti. 

5. Demi kesempurnaan penelitiaan ini, 

peneliti mengharapkan kritik, saran, 

masukan yang konstruktif sehingga 

diharapkan bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian lanjutan. 
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