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Abstrak 

Pemahaman konsep matematika sangat penting, karena untuk memahami konsep 

yang baru diperlukan prasyarat pemahaman konsep sebelumnya. Salah satu 

alternatif yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs). CUPs merupakan model pembelajaran yang 

bertujuan untuk  membantu meningkatkan pemahaman konsep yang dianggap 

sulit oleh siswa.CUPs terdiri dari 3 tahap yaitu (1) masalah individu, (2) diskusi 

kelas, (3) diskusi kelompok. Dalam proses tahapan tersebut juga diperlukan 

adanya interaksi sosial. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme Vygotsky 

bahwa proses belajar akan terjadi secara efektif apabila belajar secara kooperatif 

dalam suasana dan lingkungan yang mendukung (supportive), dengan bimbingan 

seorang yang lebih mampu. Teori ini berperan dalam menganalisis kegiatan 

belajar siswa untuk memahami konsep-konsep matematika serta interaksi pada 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada model pembelajaran CUPs pada 

pokok bahasan operasi hitung bentuk aljabar.  

 

Kata kunci: Conceptual Understanding Procedures (CUPs), Konstruktivisme 

Vygotsky, Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran, dan konsep - konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya 

dengan jumlah yang banyak (James dan James dalam Bagas 2012). Pernyataan 

tersebut sependapat dengan Bruner (Yusuf, 2012) yang menyatakan bahwa 

dalam belajar matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lain. 

Namun dewasa ini dalam belajar matematika siswa masih kurang dalam 

memahami maupun mengaitkan konsep sehingga berakibat pada lemahnya 

kualitas dan prestasi yang dicapai. Selain itu kurangnya interaksi juga 
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mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami konsep. Hal ini tampak 

pada hasil ulangan harian siswa kelas VII SMPN 1 Grogol, Kediri VII-C 

semester 1 tahun 2011/2012 pada materi operasi hitung bentuk aljabar bahwa 

18 dari 30  siswa mendapat nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yang telah ditetapkan yaitu 80. Berarti 60% siswa mengalami kesulitan pada 

materi operasi hitung bentuk aljabar. 

       Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu tindakan yang 

mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam memahami suatu konsep. Dimana 

nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar dan prestasi siswa. Salah satu 

tindakan yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan model pembelajar 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs). Menurut (Supriatin, 2012) 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) merupakan suatu model 

pembelajaran yang berlandaskan pada pendekatan konstruktivisme yang 

didasarkan pada keyakinan bahwa siswa mengkonstruks pemahaman konsep 

dengan cara mengembangkan atau mengubah pengetahuan yang sudah ada. 

       Pada proses pembelajaran dengan menggunakan model Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) pada materi operasi hitung bentuk aljabar 

diperlukan adanya interaksi-interaksi sosial yang dijadikan sebagai fasilitator 

dalam meningkatkan kemampuan  siswa dalam memahami dan mengaitkan 

konsep yaitu dengan menganalisa berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky. 

Teori konstruktivisme Vygotsky menekankan interaksi lingkungan sosial 

sebagai sebuah fasilitator bagi perkembangan dan pembelajaran. Dalam teori 

ini siswa dituntut untuk berinteraksi sehingga siswa juga Dalam teori ini ada 

beberapa prinsip yang mampu menganalisis belajar siswa yang dideskripsikan 

didalam model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs).  

       Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin memgetahui dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep melalui model 

pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) yang 

berdasarkan pada teori konstruktivisme Vygotsky pada materi operasi hitung 

bentuk aljabar. 
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B. Rumusan Pertanyaan 

1. Bagaimanakah contoh rancangan pelaksanaan model pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) berdasarkan pada teori 

konstruktivisme Vygotsky pada materi operasi hitung bentuk aljabar ? 

C. Tujuan Penulisan 

       Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui contoh rancangan 

pelaksanaan model Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

berdasarkan pada teori konstruktivisme Vygotsky pada materi operasi hitung 

bentuk aljabar. 

D. Manfaat Penulisan 

       Manfaat penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

pertimbangan bagi guru matematika dalam melaksanakan pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep, kecakapan intelektual dan hasil belajar siswa. 

INTI 

A. Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures ( CUPs) 

       CUPs merupakan suatu model pembelajaran yang berlandaskan pada 

pendekatan konstruktivisme yang didasarkan pada keyakinan bahwa siswa 

mengkonstruk pemahaman konsep dengan cara mengembangkan atau 

mengubah pengetahuan yang sudah ada (Supriatin, 2012). Dimana bertujuan 

untuk  membantu meningkatkan pemahaman konsep yang dianggap sulit oleh 

siswa. CUPs juga diperkuat nilai – nilai cooperative learning dan peran aktif 

siswa dalam proses pembelajaran (Mulhall, 2007). Tahapan CUPs adalah 

sebagai berikut :  

1. Siswa dihadapkan pada masalah matematika untuk dipecahkan secara 

individu. 

2.  Siswa dikelompokan, Tiap kelompok terdiri dari 3 orang (triplet) 

berdasarkan keheterogenan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dii 

buat oleh guru. Kemudian tiap kelompok mendiskusikan permasalahan 

yang sama dengan permasalahan yang harus diselesaikan secara individu 
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3. Diskusi kelas. Hasil kerja triplet di pajang di depan kelas. Guru memilih 

dua jawaban yang berbeda kemudian dari dua jawaban tersebut siswa 

berargumen untuk memperoleh jawaban akhir yang telah disepakati. 

 

B. Teori Konstruktivisme Vygotsky  

       Konstruktivisme mengarahkan kita untuk menyusun pengalaman – 

pengalaman pengajaran dalam pembelajaran untuk menantang pemikiran 

siswa sehingga mereka akan mampu membangun pengetahuan yang baru 

(Daleh H.Schunk, 2012 : 384). Oleh karena itu penguasaan konsep terjadi 

dalam pikiran siswa sebagai hasil interaksi pancaindranya dengan  

lingkungan sekitarnya maka pengetahuan tidak dapat semata- mata di transfer 

oleh guru kepada siswa (I wayan Dasana, 2008:48). 

       Vygotsky menonjolkan lingkungan social sebagai sebuah fasilitator bagi 

perkembangan dan pembelajaran.Vygotsky menganggap bahwa lingkungan 

social sangat penting bagi pembelajaran dan berpikir bahwa interaksi – 

interaksi social mengubah atau mentransformasikan pengalaman – 

pengalaman belajar (Daleh H.Schunk, 2012 : 339). Lingkungan sekitar siswa 

meliputi orang – orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan 

tersebut (masbied, 2012). 

       Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan empat prinsip 

seperti yang dikutip (Slavin dalam masbied, 2012),yaitu: 

1. Pembelajaran sosial (social leaning). 

Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran 

kooperatif. Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi 

bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap; 

2. ZPD (zone of proximal development).  

Bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika 

berada dalam ZPD. Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat 

memecahkan masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu 

setelah mendapat bantuan orang dewasa atau temannya. 
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3.  Masa Magang Kognitif (cognitif apprenticeship).  

Suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh 

kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, 

orang dewasa, atau teman yang lebih pandai. 

4. Pembelajaran Termediasi (mediated learning).  

Pembelajaran termediasi atau perancahan Vygostky menekankan pada 

scaffolding. Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan 

kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. 

C. Contoh Rencana Pelaksanaan Model Pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures ( CUPs) Berdasarkan Teori Konstruktivisme 

Vygotsky 

       Dibawah ini merupakan contoh rencana pelaksanaan model CUPs 

berdasarkan teori konstruktivisme Vygotky yang tampak pada RPP berikut 

ini. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Grogol 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII/1 

Alokasi  Waktu : 2 x 40 menit ( 1 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi  : 2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan 

    Pertidaksamaan Linear Satu Variabel 

B. Kompetensi Dasar : 2.2 Melakukan operasi pada bentuk aljabar 

C. Indikator  : 

a. Kognitif 

Proses : 

2.2.1 Melakukan operasi hitung tambah pada bentuk aljabar. 

2.2.2 Melakukan operasi hitung kurang pada bentuk aljabar. 

2.2.3 Melakukan operasi hitung kali pada bentuk aljabar. 
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Produk : 

2.2.4 Menentukan hasil operasi hitung tambah pada bentuk aljabar. 

2.2.5 Menentukan hasil operasi hitung kurang pada bentuk aljabar. 

2.2.6 Menentukan hasil operasi hitung kali pada bentuk aljabar. 

b. Afektif 

Nilai karakter bangsa 

2.2.8 Menunjukkan sikap religious 

Keterampilan sosial 

2.2.9 Membiasakan sikap toleransi, berani bertanya,kreatif, bekerjasama, 

komunikatif, berpendapat. 

c. Psikomotor  

2.2.10 Mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi tambah pada 

bentuk aljabar 

2.2.11 Mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi kurang pada bentuk 

aljabar 

2.2.12 Mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi kali pada bentuk 

aljabar 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Kognitif 

Proses : 

2.2.1 Siswa dapat melakukan operasi hitung tambah pada bentuk aljabar. 

2.2.2 Siswa dapat melakukan operasi hitung kurang pada bentuk aljabar. 

2.2.3 Siswa dapat melakukan operasi hitung kali pada bentuk aljabar. 

Produk : 

2.2.4 Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung tambah pada bentuk 

aljabar. 

2.2.5 Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung kurang pada bentuk 

aljabar. 

2.2.6 Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung kali pada bentuk 

aljabar. 
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b. Afektif 

Nilai karakter bangsa 

2.2.8 Siswa dapat menunjukkan sikap religious 

Keterampilan sosial 

2.2.9 Siswa dapat membiasakan sikap toleransi, berani bertanya, kreatif, 

bekerjasama, komunikatif, berpendapat. 

c. Psikomotor 

2.2.10 Siswa dapat mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi tambah 

pada bentuk aljabar 

2.2.11 Siswa dapat mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi kurang 

pada bentuk aljabar 

2.2.12 Siswa dapat mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi kali 

pada bentuk aljabar 

E. Materi Pembelajaran 

Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

a. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar 

b. Perkalian Bentuk aljabar 

F. Model/Metode Pembelajaran  

Model  : CUPs (Conceptual Understanding Procedures) 

Pendekatan : Induktif 

Metode   : Ceramah, Diskusi, tanya jawab, penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 
Kegiatan (Skenario 

Pembelajaran) 

Nilai Budaya 

& Karakter 

Bangsa 

Metode 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 

Fase I 

(Menyiapkan 

Siswa, 

pemahaman 

konsep 

terdahulu) 

- Salam. Doa 

- Melakukan Presensi 

 Apersepsi 

- Guru menyampaikan materi 

pembelajaran 

- Guru mengingatkan kembali 

materi sebelumnya yaitu 

Religious 

Disiplin 

 

Komunikatif 

 

Kreatif, 

komunikatif 

Ceramah 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

 

10 

menit 
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Fase II 

(Konstruktivisme 

mengaitkan 

konsep) 

 

menjelaskan pengertian, 

koefisien, variabel, 

konstanta, faktor , suku dan 

suku sejenis dengan tanya 

jawab terhadap siswa 

 Motivasi 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

- Guru menginformasikan 

model pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu CUPs 

- Guru  mengaitkan materi 

sebelumnya yaitu 

menjelaskan pengertian, 

koefisien, variabel, 

konstanta, faktor , suku dan 

suku sejenis dengan materi 

yang akan di pelajari yaitu 

operasi hitung bentuk aljabar 

dengan tanya jawab terhadap 

siswa 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

Komunikatif 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Inti 

Fase III 

(sajian informasi 

dan prosedur) 

 

 

 

 

 

Fase IV 

(Masalah 

Individu) 

 

Fase V 

(Sosial Learning 

Vygotsky) 

 

 

 

 

Eksplorasi: 

- Guru menjelaskan materi 

operasi hitung tambah,kurang, 

kali pada operasi bentuk 

aljabar  

- Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan bertanya 

jika belum paham 

Elaborasi: 

- Guru membagikan soal kepada 

tiap siswa 

- Siswa menerima soal 

 

- Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok heterogen, 

setiap kelompok 

beranggotakan 

3(triplet)sampai 4 siswa. 

 

Komunikatif 

 

 

 

Berani, kreatif, 

dan 

komunikatif 

 

komunikatif 

 

Disiplin 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

Disiplin 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Ceramah, 

penugasan 

Penugasan 

 

Diskusi 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

60 

menit 
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Fase VI 

(Diskusi 

Kelompok, 

ZPD Vygotsky, 

pemagangan 

kognitif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase VII 

(Diskusi Kelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase VIII 

(Pemagangan 

kognitif 

konstruktivisme 

vygotsky) 

 

 

 

 

 

- Siswa berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang telah 

di tentukan 

- Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi 

mengerjakan soal yang sama 

dengan soal individu. 

- Siswa berdiskusi mengerjakan 

soal kelompok, siswa 

berinteraksi dengan kelompok 

dalam zona ZPD 

- Guru membimbing tiap 

kelompok triplet  dalam 

mengerjakan soal, dan 

memberi bantuan secukupnya 

(Scafolding) 

- kelompok bertanya jika ada 

soal yang kurang di pahami 

- Guru meminta tiap kelompok 

triplet menempelkan jawaban 

hasil kerja kelompok pada 

papan tulis 

- Kelompok menempelkan 

jawaban pada papan tulis 

- Guru meminta siswa duduk di 

dekat papan tulis membentuk 

huruf U 

- Siswa duduk membentuk 

huruf U 

- Guru memilih satu jawaban 

dan meminta kepada kelompok 

triplet yang jawabannya dipilih 

untuk menjelaskan di depan 

- kelompok triplet menjelaskan 

jawaban hasil diskusi 

- Guru juga memilih jawaban 

yang berbeda untuk dijelaskan 

di depan 

- kelompok triplet menjelaskan 

jawaban hasil diskusi 

Toleransi, 

komunikatif 

 

 

Toleransi, 

komunikatif 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

Komunikatif 

 

 

 

Disiplin 

 

komunikatif 

 

 

Disiplin 

 

Komunikatif 

 

 

 

Berani 

komunikatif 

Komunikatif 

 

 

Berani, 

komunikatif 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

Toleransi, 

berani, 

komunikatif 

Ceramah, 

Diskusi 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Ceramah, 

tanya jawab 

 

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Diskusi 
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Fase IX 

(Evaluasi) 

- Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

berargumen berdasarkan dua 

jawaban yang berbeda untuk 

memperoleh hasil akhir 

jawaban 

- Siswa berargumen berdasarkan 

dua jawaban yang berbeda, 

berinteraksi dengan teman 

akan meningkatkan 

Konfirmasi: 

- Guru mengevaluasi hasil 

kesepakatan jawaban akhir 

diskusi kelas 

- Siswa memperhatikan dan 

bertanya jika ada yang belum 

dimengert 

 

 

Komunikatif 

 

 

Komunikatif 

 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

Penutup 

Fase X 

(latihan Mandiri) 

 

- Guru memberi soal postest dan 

meminta siswa mengerjakan 

dalam waktu 10 menit 

- Siswa mengerjakan soal 

postest 

- Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah di 

pelajari 

- Doa, salam 

 

Komunikatif 

 

 

Disiplin 

Komunikatif 

 

 

 

Religius 

 

Penugasan 

 

 

Penugasan 

Tanya jawab 

 

 

 

Ceramar 

10 

menit 

 

H. Sumber Dan Media Pembelajaran 

a. Sumber Pembelajaran  : 

- Buku Matematika BSE Kelas VII Semester 1 

- Budhi, Wono S. 2004. Matematika untuk SMP VII Semester 1. 

Bandung : Erlangga. 

b. Media : 

- Buku paket 

- LKS 
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I. Penilaian  

a. Prosedur : - Penilaian proses 

   - Penilaian akhir   

b. Jenis Penilaian : - Tes 

- Non tes 

c. Bentuk Instrumen : - Soal uraian 

- Pedoman kinerja siswa 

d. Tindak Lanjut : - Remidi (diberikan pada siswa yang nilainya 

di bawah KKM) 

- Pengayaan (diberikan pada siswa yang 

nilainya di atas KKM) 

 

 

 

 

Mengetahui  : 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

____________________________ 

 

      ______________________ 2013 

 

 

 

Guru, 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdapat pada teori konstruktivisme 

Vygotsky dalam proses pembelajaran mengakibatkan siswa menjadi aktif, 

memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi yang terjalin dan mampu 

memahami konsep yang awalnya dirasa sangat sulit menjadi mudah untuk 

dipahami terhadap materi yang sedang dibicarakan yaitu operasi hitung bentuk 

aljabar. Analisis yang dilakukan berdasar data yang diperoleh yaitu data 
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berasal dari keaktifan siswa selama kegiatan, serta dari hasil soal yang 

diberikan oleh guru. Dari kedua hasil tersebut kemudian dikaji sehingga akan 

diketahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi operasi hitung bentuk 

aljabar . 

B. Saran 

       Model pembelajaran CUPs yang berdasarkan pada teori konstruktivisme 

Vygotsky dapat dijadikan alternatif untuk mengaktifkan siswa dalam proses 

belajar, mampu mengkonstruk pengetahuan siswa melalui konsep yang telah 

dipahami, dan mampu meningkatkan kecakapan intelektual melalui interaksi – 

interaksi yang terjadi.  Sehingga penulis berharap makalah ini bisa berlanjut 

pada penelitian.  
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