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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Di dalam proses pendidikan terjadi proses belajar mengajar supaya 

merubah  seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Proses belajar 

mengajar merupakan proses yang mengandung interaksi antara guru dan 

murid dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan belajar. Slameto (2013:2) mengemukakan bahwa 

interaksi antara guru dan murid merupakan ciri dan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Mengacu pada hal di atas, maka aksiologi dari penjelasan tentang 

Undang-Undang tersebut ialah adanya upaya untuk mewujudkan ataupun 

mengembangkan potensi dari peserta didik. Baik dalam aspek spiritual, 

kepribadian, kecerdasan dan sebagainya supaya dapat berguna bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa juga negara. Sedangkan dalam prosesnya, salah satu 

yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut ialah seorang 

pendidik (guru) melalui proses pembelajaran di kelas. Tercapainya tujuan 

pembelajaran tidak lepas dari peran utama guru. Slameto (2013:97) 

berpendapat bahwa guru mempunyai tanggung jawab untuk membantu 

proses perkembangan siswa, mendorong, membimbing, dan memberi 
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fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan belajar. Dengan kata lain, 

guru dituntut untuk dapat mengelola, melakukan pembelajaran yang baik. 

Masalah yang mempengaruhi dalam proses pendidikan yakni faktor 

intern dan ekstern. Faktor intern seperti konsentrasi belajar, intelegensi dan 

kebiasaan blajar siswa, sedangkan faktor ekstern mencakup faktor keluarga, 

faktor sekolah seperti sarana dan prasarana  serta lingkungan atau 

masyarakat. (Dimyati & Mudjiono, 2013:235). Faktor intern dan ekstern 

tersebut akan mempengaruhi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan ideal yang dijelaskan dalam Undang-Undang. Semua elemen 

tentunya akan berpengaruh, seperti contoh kecilnya kondisi lingkungan 

masyarakat, dan keluarga akan mempengaruhi minat dan keseriusan siswa 

dalam belajar, sehingga ketika guru menerangkan materi pelajaran, siswa 

akan lebih siap untuk menerimanya (Slameto, 2013:54). 

Menurut Aunurrahman (2009:35) pembelajaran ialah proses dimana 

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. 

Pembelajaran meliputi 2 kegiatan, mengajar dan belajar. Mengajar diartikan 

sebagai suatu keadaan atau aktivitas untuk menciptakan suatu situasi yang 

mampu mendorong peserta didik untuk belajar. Namun, ada beberapa 

masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Metode pengajaran di kelas juga akan mempengaruhi tujuan 

pembelajaran. Penggunaan metode konvensional atau pendekatan yang 

bersifat teacher centered akan membuat pembelajaran cenderung pasif, 
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sehingga gagal membentuk pribadi yang mandiri dalam belajar. Keadaan 

tersebut seperti dalam aspek kognitif, keterampilan berpikir siswa kurang 

terkesplor karena aktivitas peserta didik yang relatif sedikit. Seperti tidak 

memiliki kemampuan memecahkan masalah, kurang dapat berargumentasi, 

dan kurang memiliki kemampuan untuk memahami konsep. 

Membahas mengenai pemecahan masalah ataupun argumentasi, 

kedua aspek tersebut mengerucut kepada keterampilan berpikir kritis. 

Seperti menurut Elder (2007) dalam Wahyuni (2011:4), salah satu ciri 

seseorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis yaitu dapat 

memunculkan pertanyaan dan masalah yang penting dan merumuskannya 

dengan jelas dan tepat. Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan 

arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja, dan membantu dalam 

menentukan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya dengan lebih akurat. 

Oleh sebab itu kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam 

pemecahan masalah / pencarian solusi, dan pengelolaan proyek.  

Berpikir kritis sebagai kecenderungan untuk membuat dan 

melakukan asesmen terhadap kesimpulan bersadarkan bukti. 

Kecenderungan merupakan aspek penting dari berpikir kritis (Eggen, 

2012:119). Hassoubah (2007:87) mengungkapkan bahwa salah satu 

keterampilan yang dimiliki oleh siswa adalah keterampilan berpikir kritis 

yang dilakukan dengan cara membagi cara berpikir dalam kegiatan nyata 

dengan memfokuskan pada membuat keputusan mengenai apa yang 

diyakini atau dilakukan.  
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Menurut Ennis (1989) dalam  (2009:4) berpikir kritis adalah 

pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan 

apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Screven & paul 1996 (dalam 

Liliasari, 2013:8) memandang berpikir kritis sebagai proses disiplin cerdas 

dari konseptualisasi, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi aktif serta 

berketerampilan yang di hasilkan dari hasil observasi, pengalaman, refleksi, 

penalaran atau komunikasi sebagai suatu penuntun menuju kepercayaan dan 

aksi.  

Berdasarkan beberapa definisi mengenai berpikir kritis, dapat 

diambil kesimpulan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara reflektif 

dan beralasan yang berdasarkan nalar dengan menekankan pada pembuatan 

keputusan. Keterampilan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan dan 

dilatih oleh guru melalui proses belajar dan pembelajaran baik di dalam 

kelas maupun di dalam perangkat tes yang di gunakan.  

Keterampilan berpikir kritis dapat dilatih pada siswa dalam proses 

pembelajaran dalam kelas. Permasalahannya adalah proses pembelajaran 

saat ini, siswa kurang dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

kritisnya. Proses pembelajaran hanya diarahkan pada kemampuan untuk 

menghafal materi (Khassanah, 2014:2) 

 Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di salah satu SMP di 

kabupaten Bandung, diperoleh informasi bahwa pada proses pembelajaran 

di SMP tersebut sudah terbiasa menggunakan model pembelajaran yang 

bervariatif, namun pada mata pelajaran IPA belum pernah menggunakan 
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model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs), selain 

itu materi Sistem Ekskresi merupakan materi yang sulit dipahami sehingga 

memerlukan model pembelajaran yang menarik dan menyanangkan agar 

siswa aktif dalam pembelajran.  

Hal ini sejalan dengan dengan Dimyati & Mudjiono (2013:239)  

yang mengatakan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi 

pembelajaran adalah konsentrasi belajar yang merupakan kemampuan 

memusatkan perhatian perhatian pada pelajaran. Guru perlu menggunakan 

bermacam-macam strategi pembelajaran agar konsentrasi belajar siswa 

tetap terjaga, sebab konsentrasi siswa akan menurun setelah tiga puluh 

menit proses pembelajaran.    

Dari hasil studi lapangan juga diperoleh informasi bahwa siswa 

masih sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau soal 

yang diberikan dan siswa belum memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

sehingga kesulitan dalam  menganalisis konsep maupun persamaan menjadi 

kurang. Tidak jarang siswa mampu dengan mudah memahai konsep namun 

sulit menganalisis dan berargumen serta memecahkan suatu masalah. Hal 

ini sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di sekolah SMP 

Laboratorium Percontohan UPI Cibiru adalah 75. Angka yang terbilang 

sangat besar untuk rata-rata nilai. Hal ini menjadi permasalahan sehingga 

siswa banyak yang tidak mencapai kriteria tersebut. 

Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan model 
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pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs). Menurut 

Gunstone (2003) dalam Mariana, (2009: 51) model pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) adalah sebuah model 

pembelajaran yang berlandaskan pada pendekatan konstruktivisme yang 

didasari pada kepercayaan bahwa siswa mengkonstruksi pemahaman 

konsep dengan memperluas atau memodifikasi pengetahuan yang sudah 

ada. Kontruktivisme adalah suatu pandangan bahwa siswa membina sendiri 

pengetahuan dan pengalaman yang ada. Dalam proses ini, akan 

menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang 

diterima dengan pengetahuan yang ada untuk membina pengetahuan baru 

(Isjoni, 2012: 30-31). 

Penerapan model pembelajaran CUPs dapat meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam proses belajar mengajar (baik secara kognitif dan sikap), dan 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa (Gustone, 2002: 542). Selain 

itu, model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

juga diperkuat nilai – nilai Cooperative Learning dan peran aktif siswa 

dalam belajar dan merupakan suatu model pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu meningkatkan pemahaman konsep yang dianggap sulit 

oleh siswa (Anggraeni, 2012: 3). 

Menurut Irawan (2017) dalam Badriyah (2014: 10) model 

pembelajaran pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

terdiri dari enam tahap yaitu tahap persiapan dan pembentukan kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari tiga orang siswa yang diambil berdasarkan 
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kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Tahap kedua penyajian materi, guru 

menyampaikan indikator yang harus dicapai siswa. Tahap ketiga 

pembelajaran individu, seluruh siswa diberi tugas berupa lembar kerja siswa 

(LKS) dan dikerjakan secara individu. Tahap keempat diskusi kelompok, 

para siswa bergabung dengan kelompoknya masing – masing dan 

mengumpulkan pendapat dari permasalahan yang telah dipecahkan secara 

individu. Tahap kelima diskusi kelas, perwakilan setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Tahap keenam evaluasi, 

guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan memberikan soal untuk 

mengetahui pemahaman siswa pada materi yang telah dipelajari. 

Penggunaan model pembelajaran pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantaranya yaitu Ismawati (2013: 3) menunjukan bahwa adanya 

peningkatan pemahaman konsep dan rasa ingin tahu siswa dalam 

pembelajaran fisika SMP. Badriah (2014: 3) menunjukan bahwa model 

pembelajaran pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

dapat meningkatkan aspek kognitif siswa pada materi wujud zat dan 

perubahannya. Farhanilah (2014: 1) menunjukan bahwa model 

pembelajaran pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi getaran dan 

gelombang. Sari (2014: 3) menyatakan bahwa Model pembelajaran 

pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) memiliki 

pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah Matematika siswa. 
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Reismawan (2011: 2) menunjukan bahwa model pembelajaran 

pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Trigonometri. Anggraeni 

(2012: 5) menunjukan bahwa model pembelajaran pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) dapat mempengaruhi hasil 

belajar matematika siswa dan Indriani (2009: 121) menunjukan bahwa 

model pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika 

pada siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka salah satu cara untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran CUPs. Dari seluruh materi yang 

disajikan dalam mata pelajaran IPA, dalam penelitian ini dipilih materi yang 

masih dianggap sulit. Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan suatu 

judul penelitian yaitu “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 

CONCEPTUAL UNDERSTANDING PROCEDURES (CUPs) 

TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN BERPIKIR 

KRITIS SISWA SMP  PADA MATERI SISTEM EKSKRESI” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka disusunlah rumusan masalah untuk membatasi permasalahan yang 

akan diteliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterlaksanaan proses belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Conceptual Understaning 

Prosedures (CUPs) pada materi sistem ekskresi? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

kelas yang menggunakan dan tanpa menggunakan model 

pembelajaran Conceptual Understaning Prosedures (CUPs) pada 

materi sistem ekskresi? 

3. Bagaimana pengaruh model pembelajaran Conceptual 

Understaning Prosedures (CUPs) terhadap peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem ekskresi ? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran biologi pada materi 

sistem ekskresi menggunakan model pembelajaran Conceptual 

Understaning Prosedures (CUPs)?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk :  

1. Mendeskripsikan keterlaksanaan proses belajar mengajar dengan 

menggunakan model Pembelajaran Conceptual Understaning 

Prosedures (CUPs) pada materi sistem ekskresi. 
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2. Menganalisis peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

kelas yang menggunakan dan tanpa menggunakan model 

pembelajaran Conceptual Understaning Prosedures (CUPs) pada 

materi sistem ekskresi 

3. Menganalisis pengaruh model Pembelajaran Conceptual 

Understaning Prosedures (CUPs) terhadap keterampilan berpikir 

kritis siswa pada materi sistem ekskresi. 

4. Mendeskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran biologi pada 

materi sistem ekskresi dengan dan tanpa menggunakan model 

Pembelajaran Conceptual Understaning Prosedures (CUPs) 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi pengembangan pelajaran biologi antara lain : 

1. Bagi Guru, dapat memberikan masukan bagi guru untuk 

mengembangkan pembelajaran serta memberikan alternatif model 

yang di gunakan dan memberikan informasi tentang peningkatan 

pemahaman konsep siswa 

2. Bagi Siswa 

a) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh 

informasi lebih banyak mengenai materi biologi. 

b) Dalam proses belajar menggunakan model pembelajaran 

Conceptual Understaning Prosedures (CUPs) 
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memungkinkan siswa dapat belajar dengan menyenangkan 

dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

3. Bagi peneliti 

a) Dapat menambah wawasan tentang model pembelajaran 

Conceptual Understaning Prosedures (CUPs) dan 

pengaruhnya terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

b) Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

langkah awal untuk kegiatan penelitian lebih lanjut. 

E. Definisi Operasional  

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini 

maka hal ini perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Conceptual Understaning Prosedures (CUPs) 

merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu 

meningkatkan pemahaman konsep yang memiliki prosedur 

pembelajaran CUPs meliputi enam tahapan yaitu : (1) tahap 

persiapan; (2) tahap penyajian materi; (3) tahap pembelajaran 

individu; (4) tahap diskusi kelompok; (5) diskusi kelas; dan (6) 

evaluasi. 

2. Keterampilan berpikir kritis  

Keterampilan berpikir kritis adalah skor pencapaian siswa 

dalam menjawab soal-soal keterampilan berpikir kritis yang 

meliputi indikator dari Ennis (1985:180) : 1) Memberikan 

penjelasan sederhana (Elementary Clarification); 2) Membangun 
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keterampilan dasar (Basic Support); 3) Menyimpulkan (Inference); 

4) Membuat penjelasan lebih lanjut (Advanced Clarification); 5) 

Strategi dan taktik (Strategies And Tactics). 

3. Materi Sistem Eksresi 

 Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dari indikator pembelajaran biologi SMP kelas VIII 

kurikulum 2013. Secara garis besar indikator yang hendak di capai 

dalam penelitian ini yaitu : 1) Menjelaskan fungsi ekskresi pada 

manusia; 2) Mendeskripsikan proses ekskresi pada manusia; 3) 

Mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. 

F. Kerangka Berikir  

Dalam kurikulum 2013, sistem ekskresi tertuang pada KD 3.10 yaitu 

menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada 

sistem ekskresi serta menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemampuan 

menganalisis siswa erat kaitannya dengan keterampilan berpikir kritis yang 

dimiliki oleh siswa,  dimana berpikir kritis merupakan aktifitas kognitif 

yang berkaitan dengan penggunaan nalar. Belajar untuk berpikir kritis 

berarti menggunakan proses-proses mental, seperti memperhatikan, 

mengategorikan, seleksi, dan menilai/memutuskan (Hamalik : 2005). 

Untuk mencapai indikator  dalam keterampilan berpikir kritis 

digunakan sebuah Model Pembelajaran Conceptual Understanding 

Procedures (CUPs). Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

merupakan proses pembelajaran yang di rancang dengan memadukan antara 
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muatan pendidikan dan kerjasama sebuah team dalam menyelesaikan suatu 

masalah dengan secara harmonis, peserta didik diharapkan dapat menjadi 

alternatif dalam peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa.  

Selanjutnya, Ennis (1985:180) menyatakan bahwa indikator keterampilan 

berpikir kritis dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu :   

1. Memberikan penjelasan sederhana (Elementary Clarification) 

a. Memfokuskan pertanyaan  

b. Menganalisis argumen 

c. Bertanya dan menjawab 

2. Membangun keterampilan dasar (Basic Support) 

a. Menyesuaikan dengan sumber 

b. Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observas 

3. Menyimpulkan (Inference) 

a. Mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi 

b. Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi 

c. Membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan 

4. Membuat penjelasan lebih lanjut (Advanced Clarification) 

a. Membuat suatu definisi dari suatu istilah dan 

mempertimbangkannya. 

b. Mengidentifikasi asumsi 

 

5. Strategi dan taktik (Strategies And Tactics) 

a. Menentukan tindakan 
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b. Berinteraksi dengan orang lain 

 

Untuk mencapai indikator tersebut, digunakan sebuah model 

pembelajara Conceptual Understanding Procedures (CUPs). Salah satu 

model yang mendukung untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa 

adalah model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures 

(CUPs). Menurut Gustone (dalam Ismawati, 2013: 4) Model pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

memahami konsep – konsep sains. Menurut Cakir (dalam Ismawati, 2013: 

11) menyatakan bahwa setiap kegiatan pembelajaran sains harus 

mengutamakan pemahaman karena pembelajaran IPA harus 

mengutamankan pemahaman konsep, bukan hanya menghafal teori. 

Pemehaman konsep yang baik dapat membantu siswa dalam hal 

memecahkan masalah (problem solving). 

Menurut Irwan (2017) Badriyah, (2014: 10-11) tahapan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran CUPs adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahap I: Persiapan dan pembentukan kelompok 

a. Guru mempersiapkan materi yang akan diajarkan dan 

perangkat keras (Kertas A4, spidol, dan sebagainya). 

b. Para siswa bergabung dengan kelompok masing – masing. 

c. Komposisi kelompok didasarkan pada keterkaitan siswa dan 

harus bersifat heterogen. 

2. Tahap II: Penyajian materi 
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a. Guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus 

dicapai 

b. Guru memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang 

dipelajari 

3. Tahap III: Pembelajaran Individu 

a. Para siswa diberi lembar tugas dalam bentuk LKS 

b. Guru mengawasi kinerja siswa dan mengklarifikasi kesulitan 

para siswa 

c. Siswa mengerjakan LKS secara mandiri 

4. Tahap IV: Diskusi Kelompok 

a. Para siswa bergabung dengan kelompoknya masing – masing 

dan mengumpulkan pendapat dari permasalahan yang telah 

dipecahkan secara individu 

b. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha 

yang dilakukan kelompoknya 

c. Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi dan 

mensistesis semua gagasan 

d. Guru mengelilingi setiap kelompok untuk mengklarifikasi 

kesulitan para siswa. 

5. Tahap V: Diskusi kelas 

a. Perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil 

dari diskusi kelompok 
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b. Kelompok yang lain dengan jawaban yang berbeda diminta 

untuk mempertahankan argumennya. 

c. Bagian presentasi harus dapat melibatkan pendengarnya yang 

aktif 

6. Tahap VI: Evaluasi  

a. Guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan  

b. Guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi 

pembelajar 
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                                       Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir  

Analisis Materi Sistem Ekskresi 

siswa 

Proses pembelajaran Sistem Ekskresi 

Pembelajaran dengan menggunakan Model 

CUPs: 

a. Sintak 

1. Persiapan  

2. Penyajian materi  

3. Pembelajaran individu 

4. Diskusi kelompok  

5. Diskusi kelas  

6. Evaluasi 

b. Kelebihan  

1. Siswa dapat belajar dengan 

bervariasi, sehingga siswa tidak 

bosen ketika dalam proses 

pembelajaran 

2. Siswa dapat berdiskusi dengan 

kelompoknya sehingga siswa 

bisa bertukar pikiran dengan 

temannya dan mendapat 

informasi dari temanya 

3. Dapat melatih mental siswa 

untuk lebih percaya diri tampil di 

depan kelas dan menyampaikan 

hasil diskudinya 

c. Kelemahan  

1. Adanya siswa yang kurang 

interaktif dan tidak ikut serta 

dalam diskusi 

2. Siswa saling mengandalkan 

teman dari satu kelompiknya 

 

 

 

 

 

Pembelajaran  konvensional (tanpa 

menggunakan model) 

a. Sintak  

1. Persipaa  

2. Penyajian materi 

3. Penutup  

b. Kelebihan 

1. Guru dapat menjelaskan 

materi dengan waktu 

yang cukup lama 

2. Guru dapat menjelaskan 

materi denga detail  

c. Kelemahan  

1. Dengan pembelajaran 

ini siswa mudah bosan 

2. Dengan model 

pembelajaran ini siswa 

akan mudah mengantuk 

3. Siswa akan pasif dalam 

pembelajaran  

4. Dalam melatih 

keterampilan komuniksi 

di dalam kelas kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan berpikit kritis siswa 
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G. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Ismawati (2013) meneliti tentang Penerapan Model Pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures untuk Meningkatkan Curiosity 

dan Pemahaman Konsep Siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman 

konsep dan curiosity siswa pada pelajaran fisika setelah di beri model 

pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs). Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Preeksperimen 

dengan One Control Group Pritest Posttest Desigen. Peneliti 

Menyimpulkan bahwa model CUPs dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan curiosity siswa pada pelajaran fisika. 

2. Hidayati dan Sinulingga (2014) meneliti tentang Pengaruh Model 

Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) Terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Materi Pokok Listrik Dinamis di Kelas X 

Semester II SMA Negeri 1 Binjay. Penelitian ini merupakan penelitian 

quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas 9 yang terdiri dari 9 kelas. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa ada Pengaruh Model Pembelajaran Conceptual Understanding 

Procedures (CUPs) terhadap hasil belajar siswa pada materi listrik 

dinamis di kelas x. 
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3. Kurniawati (2013) meneliti tentang  Pengaruh Penerapan pembelajaran 

Modifikasi Conceptual Understanding Procedures (M-CUPs) Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa SMP. 

Penelitian ini ialah suatu penelitian dengan disain pretest dan postest 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang di lakukan 

untuk menganalisis Penerapan pembelajaran Modifikasi Conceptual 

Understanding Procedures  (M-CUPs) dan kemampuan awal 

matematik untuk meningkatkan komunikasi matematika siswa SMP. 

Hasilnya menunjukan bahwa M-CUPs memberikan pengaruh lebih baik 

terhadap pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi 

matematika siswa   SMP daripada CUPs dan pembelajaran 

konvensional.  


