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ABSTRAK 
Pembelajaran yang memandang bahwa guru sebagai pusat 

aktivitas dari pembelajaran perlu digeser menuju pandangan 

bahwa siswa memegang peranan aktif dalam pembelajaran. 

Siswa harus aktif membangun pengetahuannya berdasarkan 

kematangan kognitif yang dimilikinya. Berlatar belakang dari 

pernyataan di atas, maka diadakan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Children Learning in Science 

(CLIS) Menggunakan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Pada Mata Pelajaran TIK” yang dilakukan pada 

siswa kelas X SMA Negeri 2 Cimahi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan pemahaman  pada mata pelajaran 

TIK dan untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan 

model pembelajaran CLIS pada mata pelajaran TIK. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen 

dengan desain penelitian menggunakan nonequivalent control 

group design. Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas X 

SMA Negeri 2 Cimahi, dan sampel penelitiannya adalah siswa 

kelas X-1 dan X-5. Instrumen yang digunakan adalah dengan 

menggunakan tes objektif pilihan ganda untuk pretest dan 

posttest, lembar angket untuk mengetahui respon siswa terkait 

dengan penerapan model pembelajaran CLIS, dan lembar 

observasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat peningkatan 

pemahaman pada kedua kelas dilihat dari nilai pretest, posttest 

dan gain. Perbandingan antara nilai gain kelas eksperimen dan 

kontrol adalah 0,5959 dan 0,3153. Artinya, bahwa peningkatan 

pemahaman siswa pada kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan pada kelas kontrol. Selain itu diketahui bahwa 

terdapat respon positif siswa terhadap model pembelajaran 

CLIS. 

    

Kata Kunci 
Model pembelajaran CLIS, pemahaman, media pembelajaran. 

 

1. PENDAHULUAN 
Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar 

yang dilakukan secara aktif [3]. Proses pembelajaran di kelas 

seharusnya sudah mengarah kepada peran aktif siswa (student 

centered). Pembelajaran yang bersifat student centered 

menggunakan teori belajar konstruktivistik yang membantu 

siswa untuk membentuk kembali, atau mentransformasi 

informasi baru sehingga menghasilkan suatu kreasi pemahaman 

baru [4]. 

 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang berlandaskan 

paradigma konstruktivistik adalah Children Learning in Science 

(CLIS). Hal ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh [3], mengungkapkan bahwa pengaruh model 

pembelajaran CLIS pada pokok bahasan alat-alat optik dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. Kajian lain yang 

diteliti oleh [6], menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

setelah diimplementasikan model CLIS yang telah 

dikembangkan. Begitu pula, penelitian yang dilakukan oleh [4], 

menyatakan bahwa model pembelajaran CLIS dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa SMP. 

 

Peneliti memasukkan tahapan model CLIS ini pada media 

pembelajaran dengan harapan dapat mempermudah dan 

memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

 

 

2. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :  

1) Bagaimana perbedaan peningkatan pemahaman siswa 

menggunakan model pembelajaran CLIS dengan 

pembelajaran konvensional? 

2) Bagaimana peningkatan pemahaman setelah penerapan 

model pembelajaran CLIS pada mata pelajaran TIK? 

3) Bagaimana respon siswa dalam penerapan model 

pembelajaran CLIS menggunakan media pembelajaran pada 

mata pelajaran TIK? 
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3. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran Clis Dengan 

Menggunakan Media Pembelajaran 
Children Learning in Science (CLIS) merupakan model 

pembelajaran yang mempunyai karakteristik yang dilandasi 

paradigma konstruktivisme dengan memperhatikan pengetahuan 

awal siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa melalui aktivitas 

hands on/ minds on. 

Model pembelajaran CLIS memiliki karakteristik [1]: 

1. Dilandasi oleh pandangan konstruktivisme. 

2. Pembelajaran berpusat pada siswa. 

3. Melakukan aktivitas hands-on/ mind-on 

4. Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. 

 

 

 

Model Pembelajaran CLIS memiliki lima tahapan yaitu [1]: 

1. Orientasi. Guru memusatkan perhatian siswa terhadap 

materi yang akan dipelajari berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari mereka. 

2. Pemunculan gagasan. Guru memunculkan konsepsi awal 

siswa. 

3. Penyusunan gagasan ulang, dengan melalui langkah sebagai 

berikut: 

a. Pengungkapan dan pertukaran gagasan 

Siswa membentuk kelompok kecil, dan melakukan 

diskusi pengamatan dari tahap pemunculan gagasan. 

b. Pembukaan situasi dan konflik 

Siswa mencari pengertian ilmiah yang sedang dipelajari. 

Siswa mencari beberapa perbedaan antara konsepsi awal 

mereka dengan konsepsi ilmiah. 

c. Konstruksi gagasan baru dan evaluasi 

Mengevaluasi gagasan yang sesuai dengan materi yang 

sedang dipelajari untuk mengkonstruksi gagasan baru. 

4. Penerapan gagasan. Setiap kelompok diberi pengamatan dan 

percobaan baru yang lebih kompleks tetapi memiliki 

keterkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. Sehingga 

pengetahuan siswa menjadi bertambah dan berkembang. 

5. Mengkaji ulang perubahan gagasan. Guru memperkuat 

konsep ilmiah yang diperoleh siswa. 

 

Penggunaan media pembelajaran pada model CLIS dimaksudkan 

sebagai alat bantu ajar yang mendampingi guru agar siswa lebih 

mudah memahami sesuatu dari materi yang diajarkan. 

 

B. Pemahaman 
Pemahaman dapat diartikan sebagai kondisi dimana siswa ketika 

dihadapkan pada suatu komunikasi, siswa tersebut diharapkan 

dapat mengerti dan mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan materi dan ide yang 

terkandung didalamnya tanpa keharusan menghubungkan dengan 

hal-hal lainnya. Kemampuan pemahaman dibagi menjadi tiga 

tipe yaitu: (1) Menerjemahkan (Translation), (2) Menafsirkan 

(Interpretation), (3) Mengekstrapolasi (Extrapolation) [2]. 

4. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode quasi 

eksperiment dengan desain nonequivalent control group design. 

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan dua kelompok, 

yaitu eksperimen dan kontrol yang dipilih tidak secara random 

[5]. Sebelum pembelajaran, diberikan tes untuk mengukur 

kemampuan awal siswa (pretest) dan sesudah pembelajaran 

diberikan tes untuk mengetahui kemampuan akhir siswa 

(posttest). 

 

B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Cimahi. Sampel yang diambil yaitu kelas X-1 sebagai 

kelas eksperimen dan X-5 sebagai kelas kontrol. Setiap kelas 

penelitian, memiliki masing-masing 32 subyek. 

 

C. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Soal berupa pilihan ganda sebanyak 20 butir soal pretest dan 

20 butir soal posttest. 

b. Lembar angket respon siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran CLIS dengan menggunakan media 

pembelajaran. 

c. Lembar observasi untuk melihat aktifitas guru dan aktifitas 

siswa terhadap keterlaksanaan model pembelajaran. 

 

D. Pelaksanaan Clis Pada Mata Pelajaran 

Jaringan Telekomunikasi Dalam Tik 

1) Pokok Materi Pelajaran 

Sebelum melaksanakan penelitian, dilakukan tahap analisis 

kebutuhan pokok bahasan yang akan dijadikan materi pelajaran 

yang disesuaikan dalam silabus pembelajaran dan buku sumber 

pelajaran TIK siswa kelas X. Pokok bahasan materi yang 

digunakan sesuai dengan SK dan KD dalam silabus pembelajaran 

yaitu SK : memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan 

teknologi informasi dan komunikasi, dan KD yang terkait adalah 

: menjelaskan fungsi, dan cara kerja jaringan telekomunikasi 

(wireline, wireless,modem, satelit). 

 

Materi yang diajarkan adalah:  

1. Jaringan telekomunikasi berdasarkan penghantar 

2. Jaringan komputer berdasarkan jarak 

3. Topologi Jaringan 

4. Perangkat jaringan komputer 

5. Jaringan komputer berdasarkan fungsi 

6. Komunikasi data dalam jaringan dengan menggunakan 

netmeeting 

 

2) Skenario Pembelajaran 

Penelitian yang dilakukan diaplikasikan pada model 

pembelajaran CLIS  menggunakan media pembelajaran, dimana 

setiap tahapan model pembelajaran CLIS yang digunakan 

diterapkan dalam media pembelajaran. Tipe ini juga didesain 

untuk mengakomodasi rentang tingkat kemampuan siswadalam 
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suatu kelas dengan menggunakan teknik pengelompokkan siswa 

sehingga terjadi proses interaksi antar siswa yang berimplikasi 

pada peningkatan pemahaman siswa tersebut. 

 

Skenario pembelajaran dengan model pembelajaran CLIS 

menggunakan media pembelajaran sebagai berikut: 

 

2.1. Pendahuluan 

Pada tahap ini, guru mengkondisikan kelas sehingga terjadi 

kesiapan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru 

memberikan tes awal (pretest) terlebih dahulu di pertemuan 

pertama.  

2.2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada pelaksanaan pembelajaran, terdapat fase pembelajaran 

yang dilakukan yaitu: 

a) Fase Orientasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan 

materi yang akan dipelajari sehingga siswa termotivasi untuk 

perlu mengikuti proses pembelajaran ini dengan benar dan serius 

sehingga didapatkan hasil bahwa siswa menguasai materi 

pelajaran Jaringan Telekomunikasi dalam TIK yang 

disampaikan. 

b) Fase Pemunculan gagasan awal 

Guru mengajukan pertanyaan awal terkait materi yang sedang 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk 

memunculkan pengetahuan awal siswa. Kemudian guru 

menunjuk beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Dalam fase ini menimbulkan proses interaksi antara guru dan 

siswa dan didapatkan bahwa pengetahuan awal siswa mengenai 

materi yang diajarkan sudah cukup baik sehingga guru dengan 

mudah menginformasikan konsep bahasan materi Jaringan 

Telekomunikasi dalam TIK. 

 

c) Fase Pengungkapan dan pertukaran gagasan 

Guru menginstruksikan serta membimbing siswa untuk 

membentuk kelompok belajar. Setiap kelompok belajar 

mendapat 1 unit komputer, media pembelajaran dan lembar 

LKS. Guru membimbing siswa menggunakan media 

pembelajaran dan mengerjakan LKS pengamatan dalam media 

pembelajaran. 

 

d) Pembukaan situasi dan konflik 

Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKS 

pengamatan dalam media pembelajaran. Pada fase ini siswa 

mengerjakan pengamatan LKS dengan menggunakan pemahaman 

awal mereka sendiri. Di sini terjadi proses interaksi belajar antar 

siswa dalam kelompok sehingga menciptakan keaktifan siswa 

untuk mengemukakan pengetahuan mereka mengenai materi 

yang sedang dipelajari. 

 

e) Konstruksi gagasan baru dan evaluasi 

Setelah tahap diskusi selesai, guru mengarahkan tiap-tiap  

kelompok untuk mempresentasikan hasil laporan kegiatannya. 

Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil laporannya di 

depan kelas. Dalam fase ini terjadi pertukaran pengetahuan antar 

kelompok belajar serta keaktifan siswa dirasa lebih dominan. 

Setelah diskusi kelompok selesai guru melakukan koreksi, 

penguatan, dan menjelaskan mengenai materi pelajaran jaringan 

telekomunikasi dalam TIK. 

 

f) Penerapan gagasan 

Guru kembali memberikan pengamatan baru kepada tiap -tiap 

kelompok belajar siswa. Pengamatan yang diberikan merupakan 

pengembangan pengamatan yang lebih kompleks, dari 

pengamatan ini didapatkan penemuan bahwa terjadi peningkatan 

pemahaman siswa dari pengamatan sebelum penguatan materi 

yang diberikan oleh guru dan setelah diberikan penguatan materi. 

Kondisi kelas saat proses pengamatan baru terlihat lebih hidup, 

karena siswa sudah mengerti dan memahami materi pelajaran 

yang telah dipelajari. 

 

g) Mengkaji ulang perubahan gagasan 

Pada fase terakhir, perwakilan setiap kelompok siswa 

mempresentasikan hasil temuan dan diskusi mereka. Siswa 

dalam kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan atau menanyakan sesuatu kepada kelompok yang 

sedang melakukan presentasi sehingga terjalin keaktifan antar 

siswa. Guru memberikan koreksi apabila masih terdapat 

penyimpangan jawaban dari siswa ataupun kelompok. 

 

2.3 Penutup 
Setelah semua fase model pembelajaran CLIS telah selesai 

dilaksanakan, guru memberikan tugas evaluasi pada masing-

masing siswa agar diketahui sejauh mana tingkat penguasaan 

materi yang sudah dipelajari. Guru melakukan refleksi dan 

mengajak siswa untuk menyimpulkan bersama mengenai materi 

yang sudah dipelajari. Pada pertemuan ketiga guru memberikan 

tes akhir (posttest) kepada siswa sebagai akhir rangkaian 

penelitian telah selesai dilaksanakan. 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan suatu 

masalah yang muncul diantaranya adalah (1) kurangnya waktu  

dalam proses pembelajaran (2) Mulai muncul sikap tidak tertib 

yang diperlihatkan oleh siswa, diperlihatkan pada saat 

pemberian informasi yang dilakukan oleh guru, masih terdapat 

beberapa siswa yang kurang fokus ataupun berbincang dengan 

teman sekelompoknya. Disini perlu adanya ketegasan guru agar 

proses pembelajaran tetap fokus. 

 

E. Prosedur Penelitian  
Penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan 

penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap akhir 

penelitian. Tahapan selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahap Persiapan Penelitian 
Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1) Studi literatur model pembelajaran 

CLIS, 2)Analisis materi pada silabus pembelajaran dan buku 

sumber TIK, 3)Studi lapangan menentukan populasi dan sampel 

penelitian, 4) Membuat media pembelajaran, 5) Menyusun 

instrumen penelitian, 6) Melakukan uji coba instrumen yang 

telah di-judgement oleh dosen, 7) Melakukan analisis terhadap 

hasil uji coba dan melakukan perbaikan terhadap instrumen yang 

tidak valid. 
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2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Melakukan uji coba instrumen, melakukan pengolahan data hasil 

uji coba instrumen, melakukan pretest, kegiatan belajar mengajar 

menggunakan model pembelajaran CLIS dengan media 

pembelajaran  dan melaksanakan posttest pada subjek penelitian 

sebanyak 2 kali pertemuan. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Pemberian skor, pengolahan data, pengujian hipotesis, 

pembahasan hasil pengolahan data, dan terakhir menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dilakukan dengan tujuan mengetahui 

peningkatan pemahaman pembelajaran TIK setelah diberi 

perlakuan (pembelajaran). Langkah-Langkah pengolahan data 

nya adalah sebagai berikut : 

a.  Pemberian skor 

b.  Perhitungan gain skor 

c.  Uji hipotesis 

d.  Gain ternormalisasi. 

Untuk mengetahui peningkatan pemahaman dapat diketahui 

dari perhitungan gain ternormalisasi, dengan rumus berikut: 

 

Indeks gain = Skor Posttest  −   Skor Pretest 

                        Skor maks  −  Skor Pretest 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data Uji Instrumen 
Sebelum dilaksanakan pengambilan data pretest dan posttest, 

maka instrumen diujicobakan kepada 30 orang siswa yang telah 

mempelajari materi pelajaran. Uji instrumen yang dilakukan 

meliputi uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat 

kesukaran yang masing – masing diterapkan pada soal pretest 

dan posttest. Dari hasil uji coba instrumen diketahui bahwa 24 

butir soal pretest dan 24 butir soal posttest, terdapat empat butir 

soal yang memiliki validitas (rxy) dibawah 0,00 atau dalam 

kriteria tidak valid. Berdasarkan alasan tersebut soal yang 

memiliki validitas tidak valid tidak digunakan untuk mengambil 

data pretest. 

 

 

 

B. Analisis Data Kuantitatif 

1) Hasil Analisis Data Pretest 

a. Uji Normalitas  

Tabel 1. Uji Normalitas Data Pretest 

 

Kelas 
2
hitung 

2
tabel Kesimpulan 

Eksperimen 6,278 
7,81 

Terdistribusi 

Normal Kontrol 6,197 

 

Dengan membandingkan 
2
hitung pada 

2
tabel pada taraf 

signifikansi α = 0,05 atau interval kepercayaan 95% diperoleh 


2
hitung < 

2
tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data 

tersebut berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas 
Tabel 2. Uji Homogenitas Data Pretest 

Kelas SD S2 Fhitung Ftabel 

Eksperimen 13,258 175,78 
1,018 1,82 

Kontrol 13,377 178,93 

 

Dengan melihat tabel di atas pada taraf signifikansi α = 0,05 atau 

interval kepercayaan 95% diperoleh Fhitung < Ftabel sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa data tersebut berasal dari populasi 

dengan varians yang sama (homogen). 

 

c. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa data pretest berdistribusi normal dan 

homogen, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji t. 

 

Hipotesis dalam pengujian kesamaan dua rata-rata dirumuskan 

sebagai berikut: 

H0  : Tidak terdapat perbedaan pemahaman siswa antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. 

H1 : Terdapat perbedaan pemahaman siswa antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. 

 

Pengujian dilakukan menggunakan taraf signifikansi α = 0,05 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Jika thitung ≤ t tabel, maka artinya H0 diterima. 

Jika thitung ≥ t tabel, maka artinya H1 ditolak. 

 

Berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan uji-t 

diperoleh thitung ≤ t tabel yaitu 1,361 ≤ 1,99. Ini berarti bahwa H0 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pemahaman siswa antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Dengan kata lain, pengetahuan awal siswa pada kelas 

eksperimen sama dengan kelas kontrol. 

 

2) Hasil Analisis Data Posttest 

a. Uji Normalitas 

 
Tabel 3. Uji Normalitas Data Posttest 

Kelas 
2
hitung 

2
tabel Kesimpulan 

Eksperimen 5,232 
7,81 

Terdistribusi 

Normal Kontrol 2,379 

 

Dengan membandingkan 
2
hitung pada 

2
tabel pada taraf 

signifikansi α = 0,05 atau interval kepercayaan 95% diperoleh 


2
hitung < 

2
tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data 

tersebut berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas 
Tabel 4. Uji Homogenitas Data Posttest 

 

Kelas SD S2 Fhitung Ftabel 
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Eksperimen 10,545 111,19 
1,5047 1,82 

Kontrol 12,935 167,31 

 

Dengan melihat tabel di atas pada taraf signifikansi α = 0,05 atau 

interval kepercayaan 95% diperoleh Fhitung < Ftabel sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa data tersebut berasal dari populasi 

dengan varians yang sama (homogen). 

 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 
Karena asumsi uji normalitas dan uji homogenitas telah 

terpenuhi maka statistik uji selanjutnya yang digunakan untuk 

mengetahui apakah penerapan model pembelajaran CLIS pada 

pembelajaran TIK berpengaruh positif terhadap peningkatan 

pemahaman siswa maka dilakukan pengujian dengan 

menggunakan uji-t. Teknik statistik uji-t dilakukan untuk 

mencari thitung dan setelah thitung diketahui selanjutnya 

dikonsultasikan dengan nilai t tabel untuk mengambil keputusan. 

 

Hipotesis dalam pengujian perbedaan dua rata-rata dirumuskan 

sebagai berikut: 

H0  : Tidak terdapat peningkatan pemahaman siswa yang 

signifikan dengan penerapan model pembelajara  CLIS 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

H1     : Terdapat peningkatan pemahaman siswa yang signifikan 

dengan penerapan model pembelajaran CLIS dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. 

 

Pengujian dilakukan menggunakan taraf signifikansi α = 0,05 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Jika thitung > ttabel, maka artinya H1 diterima. 

Jika thitung ≤ ttabel, maka artinya H1 ditolak. 

 

Berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan uji-t  

diperoleh thitung > ttabel yaitu 5,6671 > 1,99. Ini berarti bahwa H1 

diterima. Sehingga disimpulkan, bahwa terdapat peningkatan 

pemahaman siswa dengan penerapan model pembelajaran CLIS 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

 

3)  Analisis Data Indeks Gain 

Tahap analisis selanjutnya untuk mengetahui kualitas 

peningkatan pemahaman siswa antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dilakukan analisis indeks gain. Data gain 

merupakan data peningkatan prestasi belajar siswa yang 

didapatkan dari selisih skor posttest dan skor pretest. Deskripsi 

hasil perhitungan indeks gain untuk kelas eksperimen dan 

kontrol adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 5. Indeks Gain Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Kelas Indeks Gain <g> Interpretasi 

Eksperimen 0,59 
Sedang 

Kontrol 0,32 

 

Grafik rata-rata indeks gain kelas eksperimen dan kontrol 

disajikan pada gambar dibawah ini: 

 

 
Gambar 1. Grafik Rata-rata Indeks Gain  

Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa indeks gain untuk 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman 

siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. 

 

C. Analisis Data Kualitatif 

1) Angket Respon Siswa 
Berdasarkan data angket respon siswa yang diberikan kepada 32 

responden dalam kelas eksperimen mengenai persepsi peserta 

didik terhadap model pembelajaran CLIS, menyatakan bahwa 

sebesar 89,258% menyatakn sikap positif dengan adanya model 

pembelajaran CLIS dan terdapat 10,75% menyatakan sikap 

negatif dengan adanya model pembelajaran CLIS. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan pada umumnya siswa mendukung 

dengan diterapkannya model pembelajaran CLIS pada mata 

pelajaran Jaringan Telekomunikasi dalam TIK. 

2) Lembar Observasi 
Kegiatan proses pembelajaran di kelas eksperimen yang diamati 

oleh tiga observer, hasilnya menunjukkan bahwa pada saat 

pembelajaran berlangsung siswa memberikan sikap positif ketika 

guru (peneliti) memperkenalkan model pembelajaran CLIS 

dengan menggunakan media pembelajaran. Selain itu cara guru 

(peneliti) pada proses pembelajaran telah sesuai dengan RPP. 

Secara keseluruhan respon siswa dan peran guru (peneliti) dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan penerapan prosedur model 

pembelajaran CLIS. 

 

6. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

dsimpulkan bahwa: 

1) Perbedaan peningkatan pemahaman siswa terlihat dari hasil 

tes awal dan tes akhir pada kelas eksperimen dan kontrol. 

Dari hasil pretest diperoleh rata-rata nilai kelompok 

eksperimen adalah sebesar 47,344 dan kelas kontrol sebesar 

42,812. Selanjutnya dilaksanakan  proses pembelajaran pada 

kedia kelas, kemudian diberikan posttest. Didapatkan hasil 

nilai rata-rata kelas eksperimen adalah sebesar 77,812 dan 

kelas kontrol 61,093. Untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan pemahaman siswa pada kedua kelas dilakukan 

uji perbedaan dua rata-rata dan diperoleh hasil bahwa setelah 

diterapkan model pembelajaran pada kelas eksperimen dan 

kontrol terjadi peningkatan pemahaman yang lebih tinggi 

pada kelas eksperimen. 
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2) Peningkatan pemahaman kognitif siswa pada pembelajaran 

TIK yang menggunakan model pembelajaran CLIS lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Dalam hal peningkatan hasil belajar siswa baik 

sebelum dan sesudah pembelajaran, kelas yang menggunakan 

model CLIS berada pada rata-rata nilai gain sebesar 0,5959, 

sementara peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

konvensional berada pada indeks gain sebesar 0,3153. 

Dengan demikian, peningkatan hasil belajar siswa kelas 

model CLIS yang lebih baik dibandingkan dengan 

peningkatan hasil belajar siswa kelas pembelajaran 

konvensional. 

3) Respon siswa terhadap pembelajaran Jaringan 

Telekomunikasi dalam TIK dengan menggunakan model 

pembelajaran CLIS cukup positif. Siswa mendukung 

penerapan model CLIS pada mata pelajaran Jaringan 

Telekomunikasi Dalam TIK. Pernyataan ini dilihat dari hasil 

angket berupa persentase jawaban siswa terhadap 16 butir 

soal pertanyaan angket. Hasil penelitian menggambarkan 

bahwa minat siswa terhadap TIK, keaktifan siswa, dan 

pemahaman siswa pada pembelajaran TIK meningkat 

dengan menggunakan model pembelajaran CLIS. 
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