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ABSTRACT 
 

This research purpose is to know the increasing of comprehension math 
concept through conceptual understanding procedures (CUPs). The type of 
research is action research, which is conducted in three cycles. The subject of this 
research is seventh grade junior high school math teacher (SMP N 3 Warureja) 
as the instructor, and students of VII B which consist 35 as the subject of receiver. 
The technique of collecting data is test, observation, course report and 
documentation. The data analysis is done by using qualitative descriptive method 
with plot method; the data is analyzed since the teaching learning process 
conducted and developed as long as learning. The result shows the increasing of 
comprehension math concept on square and long square. This case can be seen 
from: 1) the students’ ability in answering teacher’s question and doing problem 
correctly before the action 25,71% become 74,28%. 2) The students’ ability in 
applying the concept correctly before the action 22,85% become 71,4%, 3) The 
students’ ability to answer the question before the action 14,28% become 51,42% 
4) The students’ ability to conclude before the action 20% become 62,85%. This 
research concludes that the Conceptual Understanding Procedures (CUPs) can 
increase comprehension math concept on square and long square. 

 
Keywords: comprehension concept, conceptual understanding procedures (CUPs) 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memberikan 

pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada manusia untuk 

mengembangkan bakat serta kepribadian mereka. Agar mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), maka manusia berusaha mengembangkan dirinya dengan pendidikan. 

Salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi adalah matematika. Matematika  merupakan ilmu pengetahuan yang 

sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dan 

dalam upaya memahami  ilmu pengetahuan lainnya. Tujuan dari pendidikan 

matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah menekankan 

pada penataan nalar dan pembentukan kepribadian (sikap) siswa agar dapat 

menggunakan atau menerapkan matematika dalam kehidupannya. Dengan 

demikian matematika menjadi mata pelajaran yang sangat penting dalam 

pendidikan dan wajib dipelajari pada setiap jenjang pendidikan. 

Pembelajaran yang pasif akan menghambat kreatifitas pola berfikir siswa 

dalam memahami konsep. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran matematika 

siswa dituntut benar-benar aktif sehingga daya ingat siswa tentang apa yang 

dipelajari akan lebih baik. Suatu konsep akan lebih mudah dipahami dan diingat 

oleh siswa bila konsep tersebut disajikan melalui prosedur dan langkah-langkah 

yang tepat jelas dan menarik. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMPN 3 Warureja 

ditemukan beberapa permasalahan antara lain: 1) siswa cenderung kurang mampu 

dalam menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal secara tepat, 2) siswa 

kurang mampu dalam menerapkan konsep secara tepat, 3) kemampuan siswa 

dalam menanggapi jawaban siswa lain masih kurang, 4) kurangnya kemampuan 

siswa dalam membuat kesimpulan. 

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, dalam pembelajaran 

matematika harus digunakan metode pembelajaran yang sesuai. Salah satu metode 

pembelajaran yang dianggap sesuai yaitu metode Conceptual Understanding 

Procedures (CUPs).  
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Metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs) adalah suatu metode 

pembelajaran dimana pada siswa ditanamkan bagaimana membuat kesimpulan 

atas materi yang dipelajari. Melalui metode ini siswa diharapkan mampu 

mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh 

dari konsep. Oleh karena itu, siswa lebih mudah dalam menyelesaikan soal 

matematika.  

Memperhatikan uraian di atas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan metode Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) yang dilaksanakan oleh guru untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan untuk mengetahui adanya peningkatan 

pemahaman konsep dilihat dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika dengan baik. 

 

LANDASAN TEORI 

Menurut Ellen A. Sigler dan Julie Saam (2006) dalam Journal of 

Scholarship of Teaching and Learning menyimpulkan bahwa: 

This study demonstrated aspects of the process of teaching conceptual 
understanding in the classroom. It demonstrates how teacher candidates, when 
given a lesson that focuses on the development of their conceptual understanding, 
are able to see ways to incorporate conceptual understanding in their own lesson 
plans. With equal importance, however, this study demonstrated the need for the 
discovery approach, a conceptually based lesson for the teacher candidates 
themselves. Without the epiphany and the realization of their own roots of 
conceptual learning, the candidates slip too easily into a purely skills approach. 
With this method candidates were able to gain the realization that they know what 
they know, not from exacting drill and practice, but through constructing their 
own knowledge based on meaningful learning and conceptual understanding. 

 
Penelitian ini menunjukkan aspek proses pengajaran pemahaman 

konseptual dalam kelas. Itu mendemonstrasikan bagaimana kandidat guru ketika 

memberikan sebuah pelajaran yang berfokus pada perkembangan pengetahuan 

konsep mereka, dalam cara menerapkan pemahaman konsep dalam rencana 

pembelajaran mereka. Sama pentingnya dengan bagaimana mendemonstrasikan 

kebutuhan untuk penemuan pendekatan, konsep berdasarkkan pembelajaran 

kandidat guru mereka sendiri. Tanpa pencerahan dan realisasi dasar dari 
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pembelajaran konseptual, kandidat akan mudah tergelincir. Dengan metode 

kandidat mampu mendapatkan realisasi bahwa mereka tau apa yg mereka tau, 

bukan dari tuntutan ataupun prakteknya, tapi melalui konstruksi pengetahuan yang 

mereka miliki berdasarkan pengertian pembelajaran dan pemahaman konsep. 

 Khoirunnisa (2010) dalam penelitiannya tentang penerapan metode TAI 

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa menyatakan bahwa 

metode Team Assisted Individualization (TAI) berbasis tutor sebaya dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika 

siswa. 

Wantini (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif guided note taking dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa pada pokok bahasan aritmatika sosial, yang 

meliputi kemampuan membedakan serta menerapkan konsep matematika secara 

tepat dalam menyelesaikan soal matematika serta kemampuan dalam membuat 

kesimpulan materi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Dian Kusumawati (2012) 

menyatakan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran dengan penerapan 

RME dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Martiana (2007) menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan metode CTL  dapat membuat siswa semakin aktif, sehingga 

siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep berhitung pada siswa pada pokok 

bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Dari hasil-hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Sehubungan dengan hasil 

tersebut maka peneliti mengembangkan penelitian dengan menerapkan 

pembelajaran matematika menggunakan metode Conceptual Understanding 

Procedures (CUPs) untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.  
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR) merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama (Arikunto, 2008: 17). Menurut Kemis dan Mc Tanggart (Subadi, 2010: 

76) penelitian tindakan kelas adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri 

sendiri, pengalaman kerja sendiri, tetapi dilaksanakan secara sistematis, terencana 

dengan mawas diri. Penelitian ini dilakukan antara guru matematika, kepala 

sekolah, dan peneliti. PTK merupakan kegiatan pemecahan masalah yang 

bercirikan siklik dan reflektif yang dimulai dari: (1) Perencanaan (planning); (2) 

Pelaksanaan tindakan (action); (3) Pengumpulan data (observing); dan (4) 

Menganalisis data atau informasi untuk memusatkan sejauh mana kelebihan atau 

kelemahan tindakan tersebut. Penelitian tindakan kelas bertujuan memperbaiki 

kualitas pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Warureja yang beralamat di 

Jalan Beringin, Banjaragung, Warureja, Tegal. Penelitian ini dilakukan pada 

semester genap tahun ajaran 2011/2012.  

Dalam penelitian ini subyek yang melakukan tindakan adalah guru kelas 

VII SMP Negeri 3 Warureja dibantu oleh peneliti. Selain itu peneliti juga sebagai 

subyek yang melakukan perencanaan, pengumpulan data, analisis data dan 

penarikan kesimpulan. Subyek penerima tindakan penelitian adalah siswa kelas 

VIIB SMP Negeri 3 Warureja semester genap tahun ajaran 2011/2012. Kepala 

sekolah dan staf pengajar SMP Negeri 3 Warureja sebagai subyek yang 

membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pokok dan metode bantu. Metode pokok adalah metode utama yang 

digunakan dalam pengumpulan data yang kemudian diolah dan dianalisis. Metode 

pokok dalam penelitian ini adalah tes, dan observasi. Metode bantu dalam 

penelitian ini adalah catatan lapangan dan dokumentasi. 

 Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan 



5 
 

pembelajaran dilaksanakan, dikembangkan selama proses pembelajaran. Alur 

yang dilalui dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di bawah ini adalah data lengkap mengenai hasil pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Warureja, baik 

itu hasil pembelajaran sebelum tindakan maupun sesudah tindakan. Data 

mengenai pemahaman konsep matematika siswa sebelum dan sesudah tindakan 

disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Data Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIIB SMP 

Negeri 3 Warureja Sebelum Dan Setelah Penelitian 

No Aspek 
Sebelum 
Penelitian 

Sesudah Penelitian 

Putaran 
I 

Putaran 
II 

Putaran 
III 

1 Kemampuan siswa dalam 
menjawab pertanyaan guru 
dan mengerjakan soal 
secara tepat 

 
9 siswa 

(25,71%) 

 
14 siswa 
(40%) 

 
22 siswa 
(62,85%) 

 
26 siswa 
(74,28%) 

2 Kemampuan siswa dalam 
menerapkan konsep secara 
tepat 

8 siswa 
(22,85%) 

12 siswa 
(34,28%) 

19 siswa 
(54,28%) 

25 siswa 
(71,4%) 

3 Kemampuan siswa dalam 
menanggapi jawaban siswa 
lain  

5 siswa 
(14,28%) 

8 siswa 
(22,85%) 

14 siswa 
(40%) 

18 siswa 
(51,42%) 

4 Kemampuan siswa dalam 
membuat kesimpulan 

7 siswa 
(20%) 

12 siswa 
(34,28%) 

18 siswa 
(51,42%) 

22 siswa 
(62,85%) 
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Adapun grafik peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas putaran III dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Grafik diatas menunjukkan perubahan tindak belajar yang berkaitan 

dengan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIIB SMP Negeri 3 Warureja 

dalam pembelajaran matematika sebelum dilakukan tindakan sampai setelah 

dilakukan tindakan. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 

3 Warureja yang terdiri atas tiga putaran penelitian. Setiap putaran terdiri dari 

lima tahap, yaitu : 1) perencanaan tindakan; 2) pelaksanaan tindakan; 3) observasi 

tindakan; 4) refleksi setelah tindakan; dan 5) evaluasi tindakan. Deskripsi 

terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan penelitian 

berdasarkan kerja kolaborasi antara peneliti, dan praktisi pendidikan serta 

melibatkan tanggapan guru kelas VII yang terlibat dalam penelitian ini serta 

keadaan kelas sebelum dan sesudah penelitian yang diciptakan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matemetika siswa pada pokok bahasan persegi 

dan persegi panjang melalui metode Conceptual Understanding Procedures 

(CUPs). 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Sebelum 
Penelitian

Putaran 1 Putaran 2 Putaran 3

Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

penelitian dari kerja kolaborasi antara peneliti dan praktisi pendidikan dan 

tanggapan guru kelas VIIB SMP Negeri 3 Warureja yang terlibat dalam kegiatan 

ini, serta profil kelas sebelum dan sesudah penelitian yang dibuat oleh guru yang 

melakukan tindakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada peningkatan peningkatan pemahaman konsep 

matematika siswa pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang melalui 

metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs)? 

Pada proses pembelajaran matematika melalui metode Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) merupakan metode pembelajaran dimana pada 

siswa ditanamkan bagaimana membuat kesimpulan atas materi yang telah 

dipelajari. Melalui metode ini siswa diharapkan mampu mendefinisikan konsep, 

mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh dari konsep. Sehingga 

siswa lebih mudah dalam menyelesaikan soal matematika. Pemahaman konsep 

siswa dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru dan 

mengerjakan soal secara tepat, kemampuan siswa dalam menerapkan konsep 

secara tepat, kemampuan siswa dalam menanggapi jawaban siswa lain, dan 

kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan. 

Meningkatnya pemahaman konsep matematika siswa ini, tidak lepas dari 

peran metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs). Pada putaran I, 

pembelajaran dengan menggunakan metode Conceptual Understanding 

Procedures (CUPs) belum optimal. Hal ini disebabkan karena guru masih 

mendominasi pembelajaran dan siswa cenderung pasif. Suasana kelas yang tidak 

kondusif karena kegaduhan membuat pemahaman konsep mereka kurang. Untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa, guru melakukan sejumlah perbaikan 

agar putaran berikutnya lebih baik. Perbaikan yang dilakukan diantaranya: Guru 

mengoptimalkan pemberian motivasi kepada siswa, meningkatkan kepercayaan 

diri siswa dan memantau siswa agar antusias mereka tumbuh dan pemahaman 

konsep mereka meningkat. 
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Pada putaran kedua, proses pembelajaran berbeda dari putaran 

sebelumnya. Suasana kelas sudah mulai tenang dan pembelajaran dengan 

menggunakan metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs) berjalan 

sesuai yang direncanakan. Siswa mulai mampu menerapkan konsep secara tepat, 

mau menanggapi jawaban siswa lain, dan dapat membuat kesimpulan dari materi 

yang sudah mereka pelajari. Peningkatan yang terjadi di putaran II dirasa kurang 

memuaskan sehingga harus diberikan perhatian dan bimbingan yang lebih kepada 

siswa serta menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan. 

Pada putaran ketiga kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs) semakin optimal. 

Pemahaman konsep siswa terhadap pembelajaran matematika menunjukkan 

peningkatan yang cukup memuaskan. Peran guru sudah tidak lagi mendominasi 

dan motivasi yang diberikan guru membuat siswa lebih antusias dan sungguh-

sungguh. Hal ini disebabkan karena siswa mulai mengenal lebih jauh metode 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) yang lebih menarik daripada 

model pembelajaran yang diberikan sebelumnya. Mereka merasa lebih nyaman 

dan termotivasi untuk aktif mengikuti pembelajaran matematika dari awal sampai 

akhir. 

Hasil dari temuan dalam penelitian diatas hampir sama dengan penelitian 

terdahulu maka perlu kami sampaikan pencapaian-pencapaian dari penelitian 

terdahulu sebagai pembanding dengan hasil penelitian kami. Penelitian tentang 

peningkatan pemahaman konsep matematika siswa telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wantini (2012) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif guided note taking dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa pada pokok bahasan aritmatika sosial yang meliputi 

kemampuan membedakan serta menerapkan konsep matematika secara tepat 

dalam menyelesaikan soal matematika serta kemampuan dalam membuat 

kesimpulan materi. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah terletak pada 

strategi pembelajaran dan indikator yang digunakan. Sedangkan persamaannya 
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terletak pada hasil yang dicapai yaitu terdapat peningkatan indikator pemahaman 

konsep siswa terhadap pembelajaran matematika pada setiap siklusnya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rangkaian tindakan kelas yang dilakukan dalam setiap 

putaran, menunjukkan adanya perubahan ke arah yang positif dalam hal 

peningkatan pemahaman konsep matematika siswa melalui metode Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs). Hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru matematika kelas VII 

SMP Negeri 3 Warureja dalam pembelajaran matematika melalui metode 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) untuk meningkatkan pemahaman 

konsep matematika, dapat diambil beberapa kesimpulan. Adapun beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan tindakan kelas yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian tindakan kelas ini menyimpulkan bahwa penerapam metode 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa. Dengan adanya tindakan metode yang 

telah dilakukan sebanyak tiga kali putaran pada siswa kelas VIIB SMP 

Negeri 3 Warureja menunjukkan bahwa metode ini layak untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. 

2. Ada peningkatan pemahaman konsep siswa terhadap pembelajaran 

matematika dilihat dari beberapa indikator penelitian yaitu: 

a. Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan 

soal secara tepat  

Adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 

guru dan mengerjakan soal secara tepat  dapat dilihat dari hasil tindakan 

kelas. Pada  putaran I  sebanyak 14 siswa (40%), putaran II meningkat 

menjadi 20 siswa (57,14%), putaran III meningkat lagi menjadi 26 siswa 

(74,28%).  

b. Kemampuan siswa dalam menerapkan konsep secara tepat 
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Adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep 

secara tepat dapat dilihat dari hasil tindakan kelas. Pada putaran I sebanyak 

12 siswa (34,28%), putaran II meningkat menjadi 19 siswa (54,28%), 

putaran III meningkat lagi menjadi 25 siswa (71,4%). 

c. Kemampuan siswa dalam menanggapi jawaban siswa lain 

Adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menanggapi jawaban 

siswa lain dapat dilihat dari hasil tindakan kelas. Pada putaran I sebanyak 

8 siswa (22,85%), putaran II meningkat menjadi 14 siswa (40%), putaran 

III meningkat lagi menjadi 18 siswa (51,42%). 

d. Kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan  

Adanya peningkatan kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan 

dapat dilihat dari hasil tindakan kelas. Pada putaran I sebanyak 12 siswa 

(34,28%), putaran II meningkat menjadi 18 siswa (51,42%), putaran III 

meningkat lagi menjadi 22 siswa (62,85%). 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs) dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa pada pokok bahasan persegi dan persegi 

panjang yang meliputi kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru dan 

mengerjakan soal secara tepat, menerapkan konsep secara tepat, menanggapi 

jawaban siswa lain, serta kemampuan dalam membuat kesimpulan materi. 
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