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Abstrak- This study is aimed at investigating the effect conceptual understanding procedures 

(CUPs) learning model with analogical approach toward the result of physics learning of 

students. The type of this research was a quasi-experimental design with pretest-posttest control 

group design. The population of this study was all students of class XII MIA SMAN 3 Mataram in 

academic year 2018/2019. The sample of this study was XII MIA 9 as control class with 30 

students and XII MIA 7 as experimental class with 30 students. The sampling technique of this 

study used purposive sampling. Data of students’ learning result analyzed by using t-tests with 

5% level of significant and N-gain test. The results of the t-test showed that tcounted = 20.08 > ttable 

= 2.05. The results of this study indicated that there was an influence of conceptual 

understanding procedures (CUPs) learning model with analogical approach toward the result of 

physics learning of students. These result supported by the result of the N-gain test that showed 

the N-gain control class 44.35% in the category of medium the N-gain experimental class 

80.08% in the category of high. 
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PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains 

merupakan suatu kesatuan pengetahuan yang 

utuh dan di dalamnya terdapat sejumlah 

materi atau konsep yang saling terkait satu 

sama lain dan sifatnya menyeluruh (holistic) 

dengan kata lain sains itu tidak hanya terdiri 

dari kumpulan pengetahuan yang terisolasi 

antara satu dengan lainnya, melainkan 

merupakan suatu kumpulan ilmu 

pengetahuan yang terorganisasi secara 

sistematis (Makhrus, 2012). IPA pada 

hakikatnya merupakan suatu produk, proses, 

dan sikap. IPA sebagai produk merupakan 

hasil penemuan dari berbagai kegiatan 

penelitian yang berupa fakta, konsep, prinsip, 

hukum-hukum, dan teori atau pun model. 

IPA sebagai proses merupakan proses untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji 

informasi ilmiah yang telah diperoleh. IPA 

sebagai sikap, diartikan sebagai proses 

penemuan, pengamatan, pengukuran, dan 

penyelidikan ilmiah yang dilakukan 

memerlukan proses mental dan sikap yang 

berasal dari suatu pemikiran yang ilmiah 

(Prasetyo dkk, 2004). 

Fisika merupakan salah satu cabang dari IPA 

dan merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala–gejala alam melalui 

serangkaian proses ilmiah. Proses ilmiah ini 
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dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya 

terwujud sebagai produk ilmiah yang 

tersusun atas tiga komponen terpenting 

berupa konsep,prinsip, dan teori yang berlaku 

secara universal (Trianto, 2010). Fisika juga 

merupakan bagian dari ilmu sains yang  pada 

hakikatnya merupakan kumpulan 

pengetahuan, cara berpikir, dan penyelidikan. 

Tantangan dalam mengajar fisika yaitu untuk 

menciptakan pengalaman yang melibatkan 

peserta didik dan memfasilitasi peserta didik 

agar dapat memiliki kecakapan. Kecakapan 

yang dimaksud seperti mengamati, bertanya, 

mengklasifikasi, merancang eksperimen, dan 

menginterpretasi data, mengkomunikasikan, 

serta menyimpulkan. Guru di dalam kelas 

membantu peserta didik menemukan konsep, 

prinsip, atau fakta bagi peserta didik, bukan 

memberikan ceramah atau mengendalikan 

seluruh kelas. Peserta didik harus 

membangun pengetahuannya sendiri 

(konstruktivis) selama proses pembelajaran 

fisika berlangsung (Hikmawati, 2015). 

Pembelajaran fisika adalah pembelajaran 

yang tidak mengabaikan hakikat fisika 

sebagai sains (Hariawan dkk, 2014). 

Pembelajaran fisika yang sering dijumpai di 

sekolah ialah pembelajaran fisika yang 

menggunakan pembelajaran langsung dengan 

metode ceramah. Pembelajaran dengan 

metode ini mengedepankan penerangan dan 

penuturan lisan secara langsung oleh guru 

kepada peserta didik. Pembelajaran seperti ini 

terkesan bersifat satu arah,  yang berdampak 

pada kurang antusiasnya peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik 

pun cenderung kurang berminat dan 

beranggapan bahwa fisika adalah mata 

pelajaran yang sulit, penuh dengan angka-

angka dan  persamaan-persamaan yang 

membingungkan. Fakta lain yang sering 

dijumpai juga di sekolah adalah proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

kepada peserta didik masih berlangsung pada 

sebatas penyampaian informasi dan 

persamaan-persamaan fisika semata, tanpa 

disertai dengan penggunaan model dan 

pemilihan pendekatan pembelajaran yang 

inovatif dan tepat guna. Pembelajaran seperti 

ini dapat menghilangkan hakikat fisika 

sebagai bagian dari sains dan dapat 

menghasilkanpeserta didik yang hanya 

mengandalkan hafalan rumus semata. 

Pembelajaran seperti ini cenderung 

menggeser pembelajaran fisika menjadi 

seperti pembelajaran matematika, hal ini 

sejalan dengan pendapat yang mengatakan, 

proses pembelajaran fisika yang baik adalah 

proses pembelajaran yang didasarkan pada 

penanaman konsep–konsep bukan pada 

penggunaan rumus-rumus fisika yang 

memiliki kecenderungan menggeser 
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pembelajaran fisika menjadi pembelajaran 

matematika (Rokhmat, 2017). 

Hasil observasi di SMA Negeri 3 Mataram, 

menunjukkan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru telah berupaya untuk 

melaksanakan pembelajaran yang mampu 

melibatkan peran aktif siswa, akan tetapi 

pada kenyataannya hal tersebut masih belum 

dapat dilakukakan sepenuhnya.  Proses 

pembelajaran fisika yang berlangsung masih 

belum maksimal menunjukkan adanya 

inovasi dalam proses pembelajaran. Terbukti 

dengan didominasinya pembelajaran oleh 

guru sebagai pusat transfer informasi, 

sehingga keterlibatan peserta didik dalam 

proses pembalajaran masih sangatlah kurang. 

Penggunaan model pembelajaran yang 

bervariasi dan inovatif pun belum terlihat 

dalam proses pembelajarannya. Peserta didik 

belum pernah diajak untuk beranalogi, 

membangun pengetahuannya sendiri baik 

dengan membandingkan konsep yang 

memiliki kemiripan antara konsep yang satu 

dengan konsep yang lainnya ataupun 

membandingkan suatu konsep dengan 

peristiwa yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran seperti 

ini dapat mengakibatkan berkurangnya 

pemahaman konsep peserta didik, peserta 

didik menjadi pasif, dan berdampak  pada 

rendahnya hasil belajar fisika. 

Rendahnya hasil belajar fisika ternyata 

dirasakan juga oleh peserta didik kelas XI 

MIA SMA Negeri 3 Mataram. Nilai rata-rata 

ujian akhir peserta didik pada mata pelajaran 

fisika semester I tahun pelajaran 2017/2018 

ternyata kurang dari nilai standar kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) sebesar 76. 

Nilai rata-rata ujian akhir ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar yang diperoleh peserta 

didik masih tergolong rendah. Data nilai ujian 

akhir semester I peserta didik kelas XI MIA 

SMA Negeri 3 Mataram tahun pelajaran 

2017/2018 mata pelajaran fisika ditunjukkan 

pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1 Nilai Rata-rata Ulangan Akhir Fisika 

Semester 1 Tahun Pelajaran  

2017/2018 

No. Kelas Nilai 

rata-rata 

1 XI MIA 1 65,85 

2 XI MIA 2 68,93 

3 XI MIA 3 74,47 

4 XI MIA 4 71,30 

5 XI MIA 5 62,68 

6 XI MIA 6 60,15 

7 XI MIA 7 58,78 

8 XI MIA 8 50,82 

9 XI MIA 9 57,29 

Berdasarkan data rendahnya hasil belajar 

fisika peserta didik di atas, maka diperlukan 

model pembelajaran yang inovatif, yang 

mampu melibatkan peserta didik secara aktif 

sehingga proses pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan hasil belajar peserta didik pun 

dapat meningkat. Menurut Sugiana dkk, 

(2016) bahwa siswa selalu memiliki gaya 
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pembelajaran yang berbeda-beda serta 

penilaian berbeda mengenai pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Perancangan 

pembelajaran yang inovatif dengan 

menggunakan strategi yang efektif terhadap 

peningkatan hasil belajar peserta didik perlu 

dilakukan (Dwi dkk, 2013). Pembelajaran 

fisika dengan menggunakan model 

pembelajaran yang lebih bervariasi serta 

proses pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik dapat menjadikan peserta didik 

berperan aktif dalam proses pembelajarannya, 

juga dapat membuat hasil belajar fisika 

peserta didik menjadi lebih meningkat. 

Model pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan hasil belajar 

fisikapeserta didik dalam proses 

pembelajaran adalah model pembelajran 

Conceptual Understanding Procedures 

(CUPs). 

Gunstone (2009) dalam Ismawati dkk (2014) 

menyatakan bahwa Conceptual 

Understanding Procedures merupakan model 

pembelajaran yang terdiri atas serangkaian 

kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu meningkatkan pemahaman konsep 

peserta didik.  Model pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures 

adalah suatu model pembelajaran dimana 

pada peserta didik ditanamkan bagaimana 

membuat kesimpulan atas materi yang 

dipelajari. Melalui model ini diharapkan 

peserta didik mampu mendefinisikan konsep, 

mengidentifikasi dan memberi contoh, 

sehingga hasil belajar fisika peserta didik 

dapat meningkat. McKittrick dan Mulhall 

(2002) dalam Hikmah dkk (2015) bahwa 

CUPs adalah sebuah prosedur terstruktur 

yang dapat menanamkan makna pada diri 

siswa sehingga dapat membangun konsep-

konsep yang dapat diterima secara ilmiah.  

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, 

penulis menemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan pengaruh 

model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) antara lain 

dilakukan oleh Anggreni dkk (2013) 

menyatakan bahwa model pembelajaran 

CUPs berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika pada siswa kelas V SD Gugus 

VII Komping Sujana, Denpasar Barat tahun 

pelajaran 2012/2013. Hikmah dkk (2015) 

juga menyimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Conceptual Understanding 

Procedures (CUPs) dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa 

kelas XII SMAN 7 Mataram tahun Pelajaran 

2014/2015. Penelitian Ismawati dkk (2014) 

juga menyatakan bahwa model pembelajaran 

CUPs terbukti lebih efektif untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan 

curiosity siswa pada pelajaran fisika. 
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Pemilihan media dan pendekatan 

pembelajaran yang tepat secara teori sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar fisika 

peserta didik. Salah satu alternatif pendekatan 

yang dapat digunakan adalah pendekatan 

Analogi. Pendekatan analogi adalah 

penjelasan kreatif yang membantu para 

peserta didik memahami konsep sains, 

dengan menggunakan objek dan proses yang 

dikenal, tersebab pendekatan analogi 

menyediakan kerangka berpikir untuk 

membangun ide baru dan bertindak sebagai 

sumber penyelidikan pertanyaan-pertanyaan 

sains (Harrison, 2008). Pendekatan analogi, 

dalam penerapannya pada proses 

pembelajaran fisika dapat menjelaskan suatu 

konsep yang abstrak dengan menggunakan 

perbandingan antara konsep yang satu dengan 

konsep yang lainnya yang sudah lebih dahulu 

dikenal oleh peserta didik, juga dapat 

menggunakan perbandingan antara konsep 

dengan suatu peristiwa yang sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Glynn et al (1989) menyatakan contoh 

analogi yang menjadi salah satu sumber 

inspirasi adalah  penemuan oleh Priestley 

tentang hukum gaya listrik. Ia 

menganalogikan gaya listrik dengan hukum 

newton tentang gaya gravitasi, dalam hukum 

newton dikatakan bahwa gravitasi antara dua 

benda berbanding terbalik dengan kuadrat 

jarak kedua benda tersebut. Priestley 

berspekulasi bahwa gaya listrik antara dua 

benda bermuatan juga berbanding terbalik 

dengan kuadrat jarak dari kedua benda 

tersebut.   

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan pada kelas 

XII MIA SMAN 3 Mataram tahun ajaran 

2018/2019 dengan jenis penelitian kuasi 

eksperimen. Desain dari penelitian ini adalah 

pretest-posttest control group design dan cara 

pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini antara lain XII MIA 7 

sebagai kelas eksperimen dan XII MIA 9 

sebagai kelas kontol. 

Terdapat beberapa variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Variabel 

tersebut yaitu model pembelajaran CUPs 

dengan pendekatan analogi sebagai variabel 

bebas serta hasil belajar peserta didik sebagai 

variabel  terikat. Variabel terikat tersebut 

diukur menggunakan instrumen soal 

berbentuk pilihan ganda. Instrumen soal 

tersebut diberikan pada awal pembelajaran 

sebagai tes awal, serta diberikan pada akhir 

pembelajaran sebagai tes akhri. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

Menggunakan skor tes akhir hasil 

belajar. Uji-t separated varian dapat 

dilakukan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini. Tabel 2 berikut adalah hasil 

dari uji-t. 

Tabel. 2 Hasil Uji-t 

Kelas 

Jumlah 

Peserta 

didik 

Rerata Varians thitung ttabel 

Eksperimen 30 77,78 27,08 20,08 2,05 

Kontrol 30 42,44 65,84   

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel 2, terlihat 

bahwa thitung lebih besar daripada ttabel yaitu 

20,08 > 2,05. Hasil ini menunjukan bahwa 

Ho ditolak sehingga dapat disimpulakan 

bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran Conceptual Understanding 

Proceedures dengan pendekatan analogi 

terhadap hasil belajar fisika peserta didik. 

Berikut ini merupakan diagram skor rata-

rata hasil belajar peserta didik kedua kelas 

sampel penelitian. 

 

Gambar. 1 Skor Rata-rata Hasil Belajar Fisika 

Gambar 1 menunjukan bahwa 

peningkatan skor rata-rata hasil belajar  

peserta didik pada kelas eksperimen lebih 

tinggi jika dibandingkan peserta didik pada 

kelas kontrol. Kelas eksperimen 

peningkatannya sebesar 49,12 sedangkan 

pada kelas kontrol peningkatannya sebesar 

11,33.  Hal ini berarti bahwa model 

pembelajaran conceptual understanding 

procedures dengan pendekatan analogi 

berpengaruh terhadap hasil belajar fisika 

peserta didik. 

Hasil Uji N-gain 

Uji N-gain dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar fisika 

peserta didik dengan membandingkan hasil 

tes awal dan tes akhir kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Peningkatan hasil belajar 

fisika peserta didik dapat dilihat pada Tabel 

3 
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Tabel 3 Hasil Uji N-gain 

Kelas N-gain 

Eksperimen 80,08% 

Kontrol 44,35% 

 Berdasarkan tabel tersebut kelas 

eksperimen mendapatkan skor N-gain sebesar 

80,08% yang termasuk pada kategori tinggi. 

Kelas kontrol mendapatkan skor N-gain 

sebesar 44,35% yang termasuk dalam 

kategori sedang. Hal ini menandakan bahwa 

peningkatan kognitif dari kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol. 

Nilai LKPD Individu 

Berikut ini adalah diagram nilai 

rata-rata LKPD individu pada setiap 

pertemuan. 

 

Gambar 2 Rata-rata Nilai LKPD individu 

Setiap Pertemuan 

Nilai rata-rata LKPD individu pada 

pertemuan 1, 2, 3, 4 secara berturut-turut 

adalah 68,22; 76; 89; 95. Hasil ini 

menandakan bahwa rata-rata peserta didik 

mengalami kenaikan secara berturut-turut 

sebesar 7,78; 14; 6. Hal ini terjadi karena saat 

pertemuan pertama berlangsung masih 

banyak peserta didik yang belum terbiasa 

belajar dengan model CUPs dengan 

pendekatan analogi. Seiring dengan 

berjalanya proses pembelajaran pada 

pertemuan-pertemuan selanjutnya, peserta 

didik mulai terbiasa belajar dengan model 

CUPs dengan pendekatan analogi. Hal inilah 

yang menyebabkan rata-rata peserta didik 

mengalami kenaikan pada setiap pertemuan 

jika dibandingakan dengan pertemuan 

sebelumnya. 

Nilai LKPD Kelompok 

LKPD kelompok diberikan pada 

tahap kedua model pembelajaran CUPs. 

LKPD kelompok diberikan agar peserta 

didik memperkuat konsep yang didapatkan 

dari pengerjaan LKPD individu. Berikut ini 

adalah nilai rata-rata  LKPD kelompok pada 

setiap pertemuan. 
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Gambar 3 Rata-rata Nilai LKPD Kelompok 

Setiap Pertemuan 

PENUTUP 

Berdasarkan rumusan masalah dan 

hasil analisis data yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures dengan 

pendekatan analogi terhadap hasil belajar 

fisika peserta didik kelas XII SMAN 3 

Mataram. Hal ini terbukti dari rata-rata nilai 

tes akhir yang didapatkan saat penelitian. 

Rata-rata tes akhir kelas eksperimen yang 

mendapatkan perlakuan berupa model 

pembelajaran CUPs dengan pendekatan 

analogi lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol yang diberikan pembelajaran 

konvensional. 

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa 

saran yang dapat dilakukan. Saran yang ingin 

peneliti sampaikan untuk penelitian 

selanjutnya tentang penerapan model 

Conceptual Understanding Procedures 

dengan pendekatan analogi adalah sebagai 

berikut. 

1. Model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures dengan 

pendekatan analogi dapat menjadi 

alternatif bagi guru untuk 

meningkatkan hasil belajar fisika 

peserta didik. Hal ini disebabkan 

karena pengajaran dengan model ini 

lebih mempermudah peserta didik 

dalam memahami konsep-konsep 

fisika. Pemahaman konsep fisika yang 

dipahami dengan baik oleh peserta 

didik, itulah yang dapat memberikan 

sumbangsih positif terhadap 

meningktnya hasil belajar peserta 

didik. 

2. Hal-hal yang harus diperhatikan agar 

penerapan model pembelajaran CUPs 

dengan pendekatan analogi dapat 

dilaksanakan dengan baik dan lancar 

adalah sebagai berikut.  

a. Guru sekiranya dapat memastikan 

bahwa analogi yang digunakan 

untuk menganalogikan suatu 

materi atau konsep, terlebih 

dahulu sudah dikenal oleh peserta 

didik. 

b. Guru sekiranya dapat memastikan 

dengan baik analogi antara konsep 
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yang akan diajarkan dengan 

konsep pembandingnya, bahwa 

kedua konsep benar-benar 

memiliki kemiripan konsep. Hal 

ini karena dalam penganalogian 

suatu konsep kadangkala tidak 

sesuai dengan konsep targetnya, 

sehingga hal tersebut dapat 

menganggu perkembangan 

pemahaman konsep peserta didik 

yang berakibat pada peserta didik 

mengalami miskonsepsi dalam 

proses pembelajarannya. 

c. Guru harus memiliki banyak 

cadangan analogi tentang materi 

atau konsep yang ingin diajarkan, 

karena adakalanya guru dan 

peserta didik mempunyai persepsi 

yang berbeda mengenai analogi 

yang diajarkan, sehingga apabila 

hal itu terjadi guru dapat 

mengganti analogi yang 

menimbulkan persepsi ganda dan 

berbeda itu dengan analogi yang 

dapat difahami bersama dengan 

peserta didik. 

d. Guru sekiranya dapat memastikan 

permasalahan pada LKPD 

individu dan kelompok tidak 

hanya berisi tentang analogi 

antara konsep dengan konsep, 

melainkan diupayakan juga 

supaya ada analogi antara  konsep 

yang diajarkan dengan fenomana-

fenomena yang sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures dengan 

pendektan analogi untuk selanjutnya, 

dapat diterapkan pada materi yang 

berbeda dengan subjek penelitian 

yang lebih luas lagi. 
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