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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran conceptual 

understanding procedures (CUPs) terhadap hasil belajar kimia materi hidrolisis garam pada 

peserta didik kelas XI IPA SMAN 4 Mataram. Jenis penelitian ini adalah  eksperimen semu 

(Quasi eksperimental) dengan desain nonequivalent control group desaign. Populasinya 

adalah semua  peserta didik kelas XI IPA SMAN 4 Mataram. Metode yang digunakan untuk 

pengambilan sampel yaitu dengan metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini 

yaitu peserta didik kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan peserta didik kelas XI IPA 1 

sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran conceptual understanding procedures (CUPs) sedangkan pada kelas kontrol 

diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Uji hipotesis pada 

penelitian ini menggunakan uji-gain t. Hasil uji statistik uji-t thitung pada taraf signifikan 5% 

menunjukkan thitung (2,3242) > ttabel (1,671) maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran conceptual understanding procedures (CUPs) 

memberikan pengaruh lebih baik dari pada model pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar kimia materi pokok hidrolisis garam pada peserta didik kelas XI IPA SMAN 4 

Mataram.  

 

Kata kunci: model pembelajaran conseptual understanding procedures, hasil belajar, materi 

hidrolisis garam.  
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THE EFFECT OF CONCEPTUAL UNDERSTANDING 

PROCEDURES LEARNING MODEL ON CHEMICAL LEARNING 

OUTCOME OF SALT HYDROLYSIS MATERIALS OF 

STUDENTS CLASS XI IPA, 4 MATARAM SENIOR HIGH 

SCHOOL ACADEMIC YEAR 2017/2018. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the effect of conceptual 

understanding procedural learning model on the learning outcomes of salt 

hydrolysis matter chemistry in class XI IPA, 4 Mataram Senior High School . The 

type of this research is quasi experiment (Quasi experimental) with non-

equivalent control group design. The population is all students of class XI IPA, 4 

Mataram Senior High school. The method used for sampling is by purposive 

sampling method. The sample in this research is class XI IPA 3 as experiment 

class and XI IPA 1 as control class. In the experimental class were treated using 

conceptual understanding procedures (CUPs) while in the control class were 

treated by using conventional learning model. Hypothesis test in this research use 

the t-gain test. The result of t-test statistic at 5% significant level shows t-count 

(2.3242)> t-table (1.671) then Ho is rejected and Ha accepted so it can be 

concluded that conceptual understanding procedure (CUPs) learning model gives 

better influence than the learning model conventional to chemistry study result of 

principal of salt hydrolysis at student of class XI IPA, 4 Mataram Senior High 

school. 

Keywords : model of conceptual understanding of learning procedures, learning 

outcomes, salt hydrolysis material.



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah 

satu faktor penentu kualitas 

kehidupan suatu bangsa. Peran 

pendidikan sangat penting untuk 

menciptakan kehidupan yang cerdas, 

damai, terbuka dan demokratis. Oleh 

karena itu, pembaharuan pendidikan 

harus dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan nasional 

(Nurhadi, 2004). 

Upaya pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia pada berbagai jenis dan 

jenjang yaitu dengan diberlakukannya 

kurikulum 2013. Namun pada 

kenyataannya perbaikan kurikulum 

pendidikan untuk mengefektifkan 

proses pembelajaran di sekolah masih 

belum optimal. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil belajar peserta didik 

yang tergolong rendah pada mata 

pelajaran tertentu salah satunya pada 

mata pelajaran  kimia.  

Berdasarkan hasil wawancara 

dan pengamatan terhadap peserta 

didik kelas XI IPA di SMAN 4 

Mataram, diketahui mereka 

beranggapan bahwa pelajaran kimia 

merupakan mata pelajaan yang berisi 

rumus-rumus rumit disertai dengan 

materi yang relatif sulit, banyak 

peserta didik menunjukkan hafalan 

yang baik terhadap materi pelajaran 

yang diterimanya tetapi kenyataan 

tidak memahaminya. Dibuktikan 

dengan peserta didik tidak mampu 

menyelesaikan masalah yang 

diberikan oleh guru mengenai 

pelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya, terutama dalam 

menyelesaikan soal-soal yang 

dimodifikasi peserta didik sering 

mengalami kebingungan. Selain itu 

sebagian besar peserta didik dalam 

mengkuti proses pembelajaran kurang 

aktif dan tidak menunjukkan sikap 

percaya diri dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang 

diberikan guru. Oleh sebab itu proses 

pembelajaran sering kali berjalan 

monoton dan peserta didik tidak 

menunjukkan respon yang baik. 

Dalam melaksanakan proses 

pembelajaran guru mata pelajaran 

kimia masih dominan menggunakan 

model konvensional (pembelajaran 

langsung). Hal ini membuktikan 

bahwa pola pembelajaran yag 

diterapkan masih dominan berpusat 

pada guru sehingga pembelajaran 



menjadi kurang efektif dan tidak 

terkonstruksi dengan baik. 

Wandoyo (2015) meyatakan 

bahwa kunci terpenting dari 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran 

adalah terletak pada proses 

pembelajaran yang berlangsung di 

dalam kelas. Artinya bahwa proses 

pembelajaan yang dilaksanakan oleh 

pendidik dapat mengoptimallkan dan 

memaksimalkan potensi-potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik. Oleh 

sebab itu diperlukan perbaikan dalam 

mengekfektifkan proses pembelajaran 

di sekolah antara lain degan cara 

memilih model pembelajaran yang 

tepat.  

Pembelajaran kimia 

seharusnya tidak hanya dilakukan 

dengan memberikan atau 

menuangkan informasi atau 

pengetahuan kepada peserta didik, 

tetapi memberikan kesempatan 

kepada peserta didik membangun 

pemahaman konsep mereka sendiri 

dengan memodifikasi atau 

memperluas pengetahuan yang sudah 

ada sehingga peserta didik lebih aktif 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Selain itu 

pembelajarannya harus bersifat 

kontekstual yang membuat peserta 

didik tertarik mempelajari kimia, 

sehingga peserta didik tidak 

beranggapan bahwa kimia itu 

pelajaran yang sulit dan abstrak. 

Dalam hal ini salah satu alternatif 

solusi yang ditawarkan peneliti adalah 

dengan penggunaan model 

pembelajaran conceptual 

understanding procedures (CUPs).  

Menurut Mulham & 

McKittrick (1999) conceptual 

understanding procedures (CUPs) 

adalah model pembelajaran yang 

memuat prosedur pengajaran yang di 

desain untuk membantu 

perkembangan pemahaman konsep 

yang dianggap sulit oleh peserta 

didik. Mulham & McKittrick (1999) 

menyatakan tiga fase utama dalam 

model pembelajaran CUPs yaitu : (a) 

Peserta didik mengerjakan latihan 

secara individu; (b) Peserta didik 

bekerja dalam kelompok yang terdiri 

dari tiga orang (triplet); dan (c) 

Peserta didik mendiskusikan 

pandangan-pandangan dan gagasan-

gagasan hasil diskusi dan kerja triplet 

mereka di depan kelas. 

Menurut Prastiwi (2014), 

model pembelajaran conceptual 



understanding procedures (CUPs) 

merupakan suatu model pembelajaran 

yang memberikan banyak peluang 

kepada peserta didik dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya dari 

masalah dunia nyata (kontekstual). 

Selain itu, model pembelajaran 

conceptual understanding procedures 

(CUPs) berorientasi pada 

pembelajaran kontruktivisme dalam 

pendekatannya, yaiu dengan 

keyakinan bahwa peserta didik 

membangun pemahaman konsep 

mereka sendiri dengan memodifikasi 

atau memperluas pengetahuan yang 

sudah ada.  

Berdasarkan pemaparan diatas 

model conceptual understanding 

procedures (CUPs) menekankan pada 

proses menggali pengetahuannya 

sendiri oleh peserta didik 

(konstruktivis), dan pembelajarannya 

bersifat kontekstual. Dengan dua 

orientasi tersebut memungkinkan 

peserta didik lebih aktif dalam 

pembalajaran sehingga 

mengoptimalkan hasil belajarnya.  

 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan 

adalah penelitian eksperimen. Jenis 

penelitian yang  dilakukan yaitu 

quasy eksperimental atau eksperimen 

semu. Jenis penelitian ini memiliki 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Quasy eksperimental 

digunakan karena pada kenyataannya 

sulit mendapatkan kelompok kontrol 

yang digunakan untuk penelitian 

(Sugiyono, 2013). Rancangan 

penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu non-

equivalent control group design. 

Penelitian dilakukan pada dua 

kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas 

kontrol dan satu kelas lainnya sebagai 

kelas ekperimen. Pada penelitian ini 

kegiatan pembelajaran di kelas 

kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional, 

sedangkan pada kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran 

Conceptual Understanding 

Procedures (CUPs). 

Penelitian ini dilakukan di 

SMAN 4 Mataram, kegiatan 

penelitian ini berlangsung mulai 

bulan April - Mei 2018 dengan 

jumlah populasi  seluruh peserta didik 



kelas XI IPA sebanyak 145 orang. 

Sampel dalam penelitian ini yaitu 

peserta didik kelas XI IPA 1 dan 

peserta didik Kelas XI IPA 3 yang 

masing-masing berjumlah 37 orang. 

Teknik pengambilan sampel 

(sampling) yang digunakan yaitu 

teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2017). 

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran 

menggunakan model Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) 

yang diperlakukan untuk kelas 

eksperimen dan pembelajaran dengan 

model konvensional yanng 

diperlakukan untuk kelas kontrol. 

Sedangkan variabel terikat pada 

penelitian ini adalah hasil belajar 

peserta didik. 

Penelitian ini menggunakan 

instrumen tes hasil belajar. Instrumen 

tes yang digunakan berupa tes 

objektif dengan bentuk pilihan ganda. 

Instrumen yang telah disusun terlebih 

dahulu diuji tingkat validitasnya 

dengan uji validitas isi menggunakan 

statistik Aiken’s V dan validitas butir 

soal menggunakan Korelasi biserial. 

Untuk menguji reabilitas instrumen 

menggunakan rumus KR-20. Uji 

hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan gain uji-t. Gain uji-t 

dilakukan setelah data dianalisis 

dengan uji normalitas dan 

homogenitasnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model 

pembelajaran conceptual 

understanding procedures (CUPs) 

terhadap hasil belajar kimia peserta 

didik pada materi hidrolisis garam 

kelas XI IPA SMAN 4 Mataram. 

Hasil Belajar yang dimaksud adalah 

hasil belajar dalam ranah kognitif 

yang dicapai peserta didik kelas XI 

IPA 1 dan kelas XI IPA 3 SMAN 4 

Mataram setelah melalui proses 

pembelajaran. Data tentang hasil 

belajar peserta didik sebelum dan 

sesudah perlakuan terlihat dari skor 

hasil  pre-test dan post-test . Hasil 

pre-test dan post-test diperoleh 

peserta didik setelah menjawab soal 

yang diberikan peneliti yang berupa 

tes objektif dengan bentuk pilihan 

ganda yang sebelumnya telah di 

validasi ahli dengan kategori baik. 



Perbandingan hasil pre-test dan post-

test pada kedua kelas dijadikan 

sebagai acuan untuk menentukan 

pengaruh model pembelajaran 

conceptual understanding procedures 

(CUPs) yang diterapkan peneliti pada 

kelas eksperimen.  

Data nilai rata-rata pre-test 

dan post-test kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat  pada 

grafik 

 

Grafik. Nilai Rata-Rata dan peningkatan hasil 

pre-test dan post test pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol.  

 Dari data hasil pre-test dan 

post-test dari kedua kelas 

menunjukkan bahwa hasil belajar 

pada kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran conceptual 

understanding procedures (CUPs) 

mengalami peningkatan lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar kelas 

kontrol dengan model pembelajaran 

konvensional.  

Data peningkatan hasil belajar 

peserta didik kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol selanjutnya 

diuji prasyarat normalitas dengan 

menggunakan rumus chi kuadrat. 

Berdasarkan hasil perhitungan, 

diperoleh nilai (χ2
hitung) pada kelas 

eksperimen sebesar 8,193 dan kelas 

kontrol sebesar 8,30. Nilai (χ2
hitung), 

kemudian dikonsultasikan dengan 

harga (χ
2

Tabel) pada taraf signifikan 5% 

yaitu sebesar 11,070, sehingga 

diperoleh (χ2
hitung) < (χ2

Tabel)  yang 

berarti bahwa data hasil uji normalitas 

pada kedua kelas terdistribusi normal. 

Uji homogenitas varians 

dalam penelitian ini menggunakan 

rumus uji-F. Berdasarkan perhitungan 

menggunakan data peningkatan hasil 

pre-test dan post-test peserta didik  

diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,758. 

Harga Fhitung dikonsultasikan dengan 

Ftabel pada dk pembilang = 36 dan dk 

penyebut = 36, diperoleh harga Ftabel 

pada taraf signifikan 5% sebesar 1,78 

sehingga harga Fhitung < Ftabel (1,16 < 
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1,78) maka varians kedua data 

tersebut dikatakan homogen. 

Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan rumus gain t-

test karena data yang dgunakan pada 

penelitian ini adalah data hasil pretest 

dan postest. Hipotesis ini diuji untuk 

mengetahui kebenaran hipotesis 

penelitian. Kriteria pengujian apabila 

thitung  ttabel dengan taraf signifikan 

5% maka H0 ditolak dan jika thitung < 

ttabel maka H0 diterima. Berdasarkan 

hasil analisis data diperoleh thitung = 

2,3242, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikan 5% untuk uji satu pihak 

dengan dk = 72 adalah 1,671. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa Nilai 

thitung > ttabel, yang artinya H0 ditolak 

atau Ha diterima, dengan kata lain 

model pembelajaran conceptual 

understanding procedures (CUPs) 

memberikan pengaruh lebih baik dari 

pada model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar 

kimia materi pokok hidrolisis garam  

pada peserta didik kelas XI IPA 

SMAN 4 Mataram.  

Pengaruh model pembelajaran 

conceptual understanding procedures 

(CUPs) lebih baik dibandingkan 

model pembelajaran konvensional 

dapat disebabkan oleh rangkaian 

kegiatan pada model pembelajaran 

conceptual understanding procedures 

(CUPs) yang terdiri atas tiga kegiatan 

pokok yaitu tahap individu, tahap 

kelompok triplet dan tahap diskusi 

kelas yang membantu memudahkan 

peserta didik dalam memahami 

konsep materi yang dipelajari peserta 

didik.  

Dari ketiga langkah dalam 

model pembelajaran conceptual 

understanding procedures (CUPs) ini 

membantu peserta didik untuk terlibat 

aktif mencari tahu sendiri, 

membangun pengetahuannya sendiri 

untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan pada tahap individu, 

dari kegiatan model pembelajaran ini 

juga peserta didik dibiasakan untuk 

aktif menggali pemahaman mereka 

kembali melalui diskusi pada tahap 

kegiatan kelompok triplet dan diskusi 

kelas, sehingga antar individu 

maupun antar kelompok akan saling 

bertukar informasi yang dapat 

menguatkan pemahaman peserta 

didik terkait pemahaman materi yang 

diperoleh sendiri pada tahap individu.  

 Selain dengan berdiskusi 

peserta didik pada tahap kelompok 



triplet juga dapat membuktikan 

penyelesaian permasalahan yang 

diberikan melalui percobaan jika 

memungkinkan, seperti yang 

dilaksanakan peneliti pada pertemuan 

pertama. Selama kegiatan percobaan 

berlangsung, peserta didik dapat 

mengamati kesesuaian antara jawaban 

awal dan hasil diskusi dengan fakta 

yang diperoleh dari percobaan yang 

dilakukan. Apabila jawaban awal 

peserta didik pada tahap individu  

sudah sesuai dengan  hasil diskusi 

maupun pembuktikan melalui 

percobaan pada tahap kelompok 

triplet, maka hal ini dapat 

memperkuat pemahaman peserta 

didik terkait materi yang sedang 

dipelajari. Sebaliknya, apabila 

jawaban awal peserta didik pada 

tahap individu belum sesuai dengan 

hasil diskusi maupun pembuktikan 

melalui percobaan pada tahap 

kelompok triplet, maka hal ini dapat 

memberikan pemahaman yang benar 

kepada peserta didik. 

Model pembelajaran 

conceptual understanding procedures 

(CUPs) melalui rangkaian kegiatan 

pembelajarannya menekankan peran 

aktif dan pengulangan pembahasan 

materi pembelajaran yang dilakukan 

sendiri oleh peserta didik, sehingga 

ingatan peserta didik pada satu materi 

yang dipelajari semakin kuat dan 

bertahan lebih lama. Kondisi ini 

dibuktikan pula dari lembar observasi 

aktivitas peserta didik, pada kelas 

eksperimen memiliki keaktifan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol. Persentase keaktifan 

peserta didik kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdasarkan lembar 

observasi masing-masing sebesar 67,8 

% dan 59 %. Adapun aspek-aspek 

yang dinilai dalam lembar observasi 

aktivitas peserta didik yakni antusias 

peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran, interaksi peserta didik 

dengan guru, interaksi peserta didik 

dengan peserta didik dalam kelompok 

dan partisipasi peserta didik dalam 

menyimpulkan pembelajaran. Selain 

itu berdasarkan nilai dari lembar 

observasi aktivitas guru, 

menunjukkan persentase aktivitas 

guru sebesar 65 % untuk kelas 

eksperimen dan 62 % untuk kelas 

kontrol. Dari data hasil observasi 

aktivitas guru dan peserta didik 

tersebut termasuk ke dalam kategori 

baik sehingga menunjukkan bahwa 



proses pembelajaran terlaksana sesuai 

dengan langkah-langkah yang 

direncanakan peneliti.  Dilihat dari 

hasil belajar peserta didik yang 

ditunjukkan dari nilai pre-test dan 

post-test kelas ekeperimen lebih 

unggul dari pada kelas kontrol, baik 

dari segi rata-rata maupun jumlah 

ketuntasan peserta didk. Lebih rinci 

hasil belajar  peserta didik dapat 

dilihat pada tabel. 

 Hasil Pre-test Hasil Post-test 
Kelas eksperimen kontrol eksperimen Kontrol 

Jumlah peserta 

didik 

37 37 37 37 

Jumlah peserta 

didik tuntas 

0 0 19 8 

Ketuntasan 

klasikal  

0 % 0 % 51,35 % 21,62 

% 

Nilai tertinggi 40 40 94 82 

Nilai terendah 10 10 35 24 

Nilai rata-rata 24,59 19,46 67,72 59,91 

Tabel. Rincian data hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran conceptual 

understanding procedures dapat 

meningkatkan keaktifkan peserta 

didik melalui kegiatan yang 

melibatkan peserta didik secara 

individu dan kelompok untuk 

menemukan sendiri pengetahuan dan 

membangun konsep dari materi yang 

dipelajari, dengan demikian 

pemahaman tentang materi yang 

dipelajari akan terserap dengan baik 

dan diingat lebih lama oleh peserta 

didik. Hal tersebut tentunya akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik sehingga memperoleh 

hasil belajar yang lebih baik.  

Temuan dalam penelitian ini 

diperkuat pula oleh beberapa 

penelitian yang di lakukan 

sebelumnya. Menurut Siswanto, et al 

(2013), menyatakan bahwa 

implementasi model conceptual 

understanding procedures (CUPs) 

dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif C2 peserta didik yang 

berpengaruh besar terhadap 

peningkatan hasil belajar peserta 

didik. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya rata-rata nilai peserta 

didik. Menurut Hikmah, et al (2015), 

menyatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran conceptual 

understanding procedures (CUPs) 

dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar matematika peserta 

didik.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil 

penelitian dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran conceptual 



understanding procedures (CUPs)  

memberikan pengaruh lebih baik 

dibandingkan model konvensional 

terhadap hasil belajar kimia materi 

pokok hidrolisis garam pada peserta 

didik kelas XI IPA SMA Negeri 4 

Mataram. 

SARAN 

Diharapkan ketika melakukan 

penelitian dengan menggunakan 

pendekatan model pembelajaran yang 

sama dapat diterapkan dalam materi 

yang berbeda dan disandingkan 

dengan metode eksperimen. 
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