
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

1. Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas merupakan hal terpenting, yang apabila setelah pembelajaran 

dilaksanakan peserta didik menjadi termotivatsi untuk belajar lebih giat lagi. 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.
1
 

Efektivitas pembelajaran secara konseptual dapat diartikan sebagai 

perlakuan dalam proses pembelajaran yang memiliki keberhasilan usaha atau 

tindakan yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.
2
  

Dimensi efektivitas pembelajaran meliputi 2 hal, yaitu: 

a. Karakteristik pendidik yang efektif apabila memiliki kemampuan 

mengembangakan aplikasi teknologi. Indikatornya meliputi: 

pengorganisasian materi, memilih metode yang tepat, bersikap positif 

kepada peserta didik, kreatif dalam teknologi pembelajaran, dan penilaian 

yang berkelanjutan.  

                                                           
1
 Bachtiar Rifa’i, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 

Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo 

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Vol. 1 No.1 (Januari 

2013), h. 132. 
2
 Sapto Haryoko, “Efektivitas Pemanfaatan Media Audio-Visual Sebagai Alternatif 

Optimalisasi Model Pembelajaran” Jurnal Edukasi Vol.  5 No. 1 (Maret 2009), h. 3. 
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b. Karakteristik peserta didik yang efektif apabila dalam proses pembelajaran 

peserta didik yang fleksibel dan aktif, aktif dalam memanfaatkan strategi. 

Indikatornya meliputi: aktif dalam proses belajar mengajar (PBM), mampu 

bekerja sama, belajar bertanggung jawab dan belajar dari apa yang telah 

dipelajari.
 3

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

kesesuaian dalam pemilihan model atau metode agar pembelajaran dapat berhasil 

dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Efektivitas dalam penelitian ini berhubungan dengan model pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) terhadap kemampuan tingkat 

tinggi peserta didik dalam pelajaran Fisika. Model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) dikatakan efektif apabila, setelah mengunakan 

model pembelajaran ini terjadi peningkatan terhadap rata-rata kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang telah dikategorikan  menjadi, sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendah.
4
  

 

2. Pembelajaran Kontruktivisme 

Menurut pandangan kontruktivisme, peserta didik sendiri yang bertanggung 

jawab atas belajarnya. siswa harus mempunyai pengalaman dengan membuat 

hipotesis, mengetes hipotesis, memanipulasi objek, memecahkan persoalan, 

mencari jawaban, menggambarkan, meneliti, berdialog, mengungkapkan 

pertanyaan dan lain-lain untuk membuat kontruksi baru. Kontrktivisme 

                                                           
3
 Nur Raina, “Kontribusi Pengelolaan Laboratorium Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap 

Efektivitas Proses Pembelajaran” Jurnal Pendidikan IPA No. 1 (Agustus 2011), h. 160. 
4
 Ari Syahidul Shidiq, Ibid, h. 89.  
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menekankan pentingnya keyakinan pengetahuan dan keterampilan individu yang 

dibawa ke pengalaman belajar.
5
 

Konstruktivisme berlandaskan pada dua hipotesis, yaitu:  

a. Pengetahuan dibangun (dikonstruksi) secara aktif oleh diri subyek belajar, 

bukan secara pasif diterima dari lingkungan.  

b. Peningkatan dalam memahami suatu pengetahuan merupakan proses aditif, 

yang mengorganisasikan pengalaman pembelajar dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
 6

 
 

Pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme meliputi empat 

tahap, yaitu:  

a. Tahap persepsi (mendorong peserta didik untuk mengemukakan pengetahuan 

awalnya tentang konsep yang akan dibahas);  

b. Tahap eksplorasi (memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, 

pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang 

telah dirancang oleh pendidik.);  

c. Tahap diskusi dan penjelasan konsep (memberikan kesempatan peserta didik 

berdiskusi untuk memikirkan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada 

hasil observasi peserta didik, ditambah dengan penguatan pendidik); dan 

d. Tahap pengembangan dan aplikasi konsep (pendidik berusaha menciptakan 

iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat 

mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan maupun 

melalui pemunculan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam 

lingkungan peserta didik).
7
 

 

Jadi, pembelajaran berdasarkan kontruktivisme adalah pembelajaran dimana 

peserta didik ditekankan untuk dapat membuat kesimpulan atas apa yang telah 

dipelajarinya. Dengan ini maka siswa dapat mengkontruk pemikirannya dan 

melatih kemampuan berpikir. 

                                                           
5
 I Wayan Gede Wirdana, “Pengaruh Strategi Konflik Kognitif Dan Berpikir Kritis Terhadap 

Prestasi Belajar IPA Kelas VII Negeri 1 Nusa Penida”  Jurnal Pendidikan Fisika, (2012), h. 6. 
6
 Prayitno, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Humanistik Berbasis 

Konstruktivisme Berbantuan E-Learning Materi Segitiga Kelas VII” Jurnal Pendidikan Matematika, 

Vol. 2 No. 2 (September 2011), h. 6.  
7
 Ida Dwijayanti, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Humanistik Berbasis 

Konstruktivisme Menggunakan ICT Materi Segi Empat Kelas VII” Jurnal Pendidikan Matematika 

Vol. 2 No 2 (September 2011), h. 4. 



14 

3. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif berasal dari kata cooperative, yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim.
8
 Pembelajaran kooperatif adalah 

sistem pembelajaran yang berusaha memanfaatkan teman sejawat (peserta didik 

lain) sebagai sumber belajar, di samping pendidik dan sumber belajar lainnya.
9
 

Model pembelajaran ini belajar secara gotong royong, setiap anggota kelompok 

saling membantu.
10

 Pembelajaran kooperatif dapat membina sendiri pengetahuan, 

konsep dan ide secara aktif akan menjadikan peserta didik lebih paham, dan lebih 

bersemangat untuk belajar sepanjang hayat untuk menghadapi tantangan.
11

 

Maka, pembelajaran kooperatif dapat diartikan sebagai suatu model 

pembelajaran dimana dibentuk kelompok-kelompok kecil, untuk mengerjakan 

tugas kelompok dengan kerja sama tim.  

Karakteristik model pembelajaran kooperatif yaitu sebagai berikut:
12

 

a. Pembelajaran secara tim; 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif; 

c. Kemauan untuk bekerja sama; 

d. Keterampilan bekerja sama; 

 

                                                           
8
 Ni Made Yantiani, I Wayan Wiarta, Made Putra, “Pembelajaran Kooperatif Pair Check 

Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar Materi Bangun Ruang Dan Bangun Datar Siswa Kelas IV Gugus 

IV Semarapura” Jurnal PGSD Vol.1 (2013), h. 3. 
9
 Rosyidatul Munawaroh, Bambang Subali, Achmad Sopyan, “Penerapan Model Project Based 

Learning Untuk Membangun Empat Pilar Pembelajaran Siswa SMP” Unnes Physich Education 

Journal  Vol. 1 No. 1 (Mei 2012), h. 34. 
10

 Dessy Anggraeni, “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Course Review Horay Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Sekaran 01 Semarang” Jurnal 

Kependidikan Dasar, Vol. 1 No. 2 (Februari 2011), h. 196. 
11

  Isjoni, Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 33. 
12

 Rusman, Ibid, h. 207. 
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4. Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

Model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

dikembangkan pada tahun 1996 oleh David Mills dan Susan Feteris (Departemen 

Fisika) sekarang sekolah Fisika di Monash University, Australia. Kemudian Pam 

Mulhall dan Brian Mc Kittrick memperbarui model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) pada tahun 1999, 2001 dan 2007.
13

 Model 

pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) merupakan 

pengembangan dari model pembelajaran kooperatif, dimana suatu model 

pembelajaran yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman konsep 

yang dianggap sulit oleh peserta didik. Model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) berlandaskan pada pendekatan kontruktivisme 

yang didasari pada kepercayaan bahwa siswa mengkontruksi pemahaman konsep 

dengan memperluas atau memodifikasi pengetahuan yang sudah ada.
14

  

Prosedur yang diketengahkan meliputi kegiatan belajar individu, kerja 

kelompok dan presentasi. Tahapan model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) adalah sebagai berikut:
15

 

a. Peserta didik dihadapkan pada suatu masalah fisika untuk dipecahkan secara 

individu 

                                                           
13

 Muhammad Sururudin, Op. Cit. h. 122. 
14

 Nurul Hikmah, Baidowi, Nani Kurniati “Proses Penyelesaian Soal Higher Order Thinking 

Materi Aljabar Siswa SMP Ditinjau Berdasarkan Kemampuan Matematika Siswa” Jurnal Pijar MIPA 

Vol. 9 No. 2 (September 2014), h. 85. 
15

 I Made Alit Mariana, Wandy Praginda, Hakikat IPA Dan Pendidikan IPA (Bandung: 

Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam, 

2009), h. 51. 
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b. Peserta didik dikelompokkan, tiap kelompok tiga peserta didik (triplet) dengan 

beragam kemampuan (tinggi-sedang-rendah) berdasarkan kategori yang dibuat 

guru. Dalam pembagian kelompok, seorang peserta didik laki-laki harus selalu 

ada dalam tiap kelompok. Jika kelas tidak dapat dikelompokkan per tiga peserta 

didik (triplet), maka disusun keseluruhan kelas menjadi triplet dan sisanya 

digabungkan ke triplet yang telah ada. Model kelompok triplet digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Cara Pembagian Kelompok (Triplet) 

c. Setelah peserta didik dikelompokkan, kemudian tiap kelompok mendiskusikan 

permasalahan yang sama dengan permasalahan yang harus dipecahkan secara 

kelompok. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok (triplet), pendidik 

mengelilingi kelas untuk mengklasifikasi hal-hal yang berkenaan dengan 

masalah bila diperlukan, namun guru tidak terlibat jauh dalam diskusi 

d. Diskusi kelas. Dalam tahap ini hasil kerja triplet dipajang di depan kelas, 

kemudian seluruh peserta didik duduk di dekat pajangan jawaban membentuk 

U sehingga semua peserta didik dapat melihat seluruh jawaban secara jelas, 

seperti Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Pelaksanaan Diskusi Kelompok 

Kemudian pendidik melihat persamaan dan perbedaan jawaban peserta 

didik, mungkin terdapat sejumlah kesamaan jawaban. Diskusi kelas dapat dimulai 

dengan memilih satu jawaban yang dianggap mewakili seluruh jawaban yang ada. 

Lalu pendidik bertanya kepada anggota triplet  yang jawabannya diambil oleh 

pendidik, untuk menjelaskan jawaban yang mereka buat. Jawaban kelompok 

triplet  yang berbeda dengan jawaban triplet yang dipilih oleh pendidik kemudian 

diberi kesempatan untuk menjelaskan jawabannya. 

Berdasarkan kedua jawaban yang berbeda, peserta didik diberi kesempatan 

untuk menentukan argumentasi tersendiri sehingga dicapai kesepakatan yang 

dianggap sebagai jawaban akhir. Dalam hal ini pendidik tidak menjelaskan 

jawaban yang sebenarnya. Selain itu pada proses ini peserta didik benar-benar 

dituntut untuk berpikir, sehingga pendidik harus memperhatikan waktu tunggu 

sebelum mengajukan pertanyaan lanjutan.  

Diakhir diskusi, pendidik harus dapat melihat bahwa tiap peserta didik 

benar-benar mengetahui jawaban yang telah disetujui. Dan peserta didik juga  bisa 
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menuliskan jawaban di kertas yang mereka pajang (tanpa ada komentar lebih 

lanjut). Bila peserta didik tidak dapat mencapai kesepakatan, maka pendidik bisa 

saja menyimpulkan hasil diskusi serta meyakinkan peserta didik bahwa 

kesimpulan tersebut dapat diterima.
16

   

Tabel 2.1 

Langkah-langkah Model Pembelajaran CUPs  

(Conceptual Understanding Procedures) 

Fase-Fase Aktivitas Pendidik Aktivitas Peserta Didik 

Fase 1 

Kerja Individu 
- Memberikan pertanyaan 

-  Memberikan jawaban untuk 

mengemukakan pengetahuan 

awal tentan konsep 

Fase 2 

Kerja Kelompok 

- Membagi kelompok 

 

- Mengelompokkan diri 

- Melakukan kerja kelompok 

dan  mengerjakan lembar kerja 

secara berkelompok 

- Menyelidiki dan menemukan 

konsep melalui pengumpulan 

data, pengorganisasian data 

dalam kegiatan  

- Memikirkan penjelasan dan 

solusi yang didasarkan pada 

hasil observasi peserta didik 

Fase 3 

Presentasi 

- Fasilitator dan evaluasi 

hasil kerja kelompok 

- Mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

 

 

5. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

                                                           
16

 Ibid, h. 53. 
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Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat membuat seorang individu 

menafsirkan, menganalisis atau memanipulasi informasi.
17

 Dengan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, peserta didik dapat membedakan ide atau gagasan secara 

jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu 

berhipotesis dan memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas.
18

 

Berpikir tingkat tinggi juga dapat diartikan sebagai berpikir pada tingkat 

lebih tinggi daripada sekedar menghafalkan fakta atau mengatakan sesuatu 

kepada seseorang persis seperti sesuatu itu disampaikan kepada kita.
19

 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir tingkat 

tinggi tidaklah hanya mengingat atau memahami saja, akan tetapi pendidik 

mampu menggabungkan ide-idenya untuk menjelaskan sesuatu serta dapat 

membuat keputusan yang tepat untuk sebuah persoalan atau permasalahan. 

 

b. Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Terdapat beberapa indikator apabila seseorang dikatakan memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Indikator untuk mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi meliputi: 

1) Analyze (menganalisis) yaitu memisahkan materi menjadi bagian-bagian 

penyusunannya dan mendeteksi bagaimana suatu bagian berhubungan dengan 

satu bagiannya yang lain.  

a) Differentiating (membedakan) terjadi ketika peserta didik membedakan 

bagian yang tidak relevan dan yang relevan atau dari bagian yang penting 

ke bagian yang tidak penting dari suatu materi yang diberikan.  

                                                           
17

 M. H. Yee, Op.Cit., 2014, h. 144. 
18

 Tri Widodo, Sri Kadarwati, “Higher Order Thinking Berbasis Pemecahan Masalah Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Berorientasi Pembentukan Karakter Siswa” Jurnal Cakrawala Pendidikan 

No. 1 (Februari 2013), h. 162. 
19

 Ahmad Walid, et al, Op.Cit., 2015, h. 372 
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b) Organizing (mengorganisasikan) menentukan bagaimana suatu bagian 

elemen tersebut cocok dan dapat berfungsi bersama-sama didalam suatu 

struktur.  

c) Attributing (menghubungkan) terjadi ketika peserta didik dapat 

menentukan inti atau menggaris bawahi suatu materi yang diberikan.  

2) Evaluate (mengevaluasi) yaitu membuat keputusan berdasarkan kriteria yang 

standar, seperti mengecek dan mengkritik.  

a) Checking (mengecek) terjadi ketika peserta didik melacak ketidak 

konsistenan suatu proses atau hasil, menentukan proses atau hasil yang 

memiliki kekonsistenan internal atau mendeteksi keefektifan suatu 

prosedur yang sedang diterapkan.  

b) Critiquing (mengkritisi) terjadi ketika peserta didik mendeteksi ketidak 

konsistenan antara hasil dan beberapa kriteria luar atau keputusan yang 

sesuai dengan  prosedur masalah yang diberikan.  

3) Create (menciptakan) yaitu menempatkan element bersama-sama untuk 

membentuk suatu keseluruhan yang koheren atau membuat hasil yang asli, 

seperti menyusun, merencanakan dan menghasilkan.  

a) Generating (menyusun) melibatkan penemuan hipotesis berdasarkan 

kreteria yang diberikan.  

b) Planning (merencanakan) suatu cara untuk membuat rancangan untuk 

menyelesaikan suatu tugas yang diberikan.  

c) Producing (menghasilkan) membuat sebuah produk. Pada producing, 

peserta didik diberikan deskripsi dari suatu hasil dan harus menciptakan 

produk yang sesuai dengan diskripsi yang diberikan.
20

  

 

c. Karakterisitik Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Tujuh karakteristik dari proses berpikir tingkat tinggi, yaitu: melibatkan 

penilaian dan interpretasi, mengkonstruksi formulasi baru, mencari makna, 

kompleks, bersifat nonalgoritmik, berakhir pada pemecahan dengan berbagai 

strategi dan perlunya kemandirian dan penuh semangat. Menurut pendapat ini, 

berpikir tingkat tinggi terkait dengan kemampuan mengambil keputusan dan 

mengkonstruksiformulasi masalah, bersifat nonalgoritmik dan berakhir dengan 

berbagai solusi dan kriteria.
21

 

B. Materi 

Tekanan dalam fluida 

                                                           
20

 Nurina Ayuningtyas, Endah Budi Rahaju, “Proses Penyelesaian Soal Higher Order Thinking 

Materi Aljabar Siswa SMP Ditinjau Berdasarkan Kemampuan Matematika Siswa” Jurnal Pendidikan 

Matematika Vol. 2 No. 2 (2013), h. 3. 
21

 Pardjono, Wardaya, “Peningkatkan Kemampuan Analisis, Sintesis Dan Evaluasi Melalui 

Pembelajaran Problem Solving” Cakrawala Pendidikan, No. 3 (November 2009), h. 260. 
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High-heels atau sepatu hak tinggi merupakan salah satu akasesoris untuk 

menambah kecantikan seorang wanita. Dibalik kecantikannya, ternyata sepatu 

tersebut memiliki dampak buruk bagi kesehatan, ketika emakaian terlalu sering. 

 

Contoh betapa sakitnya pemakaian 

sepatu hak tinggi. Berapa tekanan yang  

dihasilkan ketika besarnya gaya yang  

diberikan oleh kaki seorang model sebesar  

45 N, dengan diameter high-heels 2 cm?  

Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu!.  

 

 

 

Tekanan hidrostatik 

Tekanan di dalam fluida tak bergerak sebanding dengan kedalaman dan massa 

jenis fluida. 

Ph = 𝜌.𝑔. ℎ 

Keterangan: 

Ph = tekanan hidrostatik (N/m
2
) 

𝜌 = massa jenis fluida (kg/m
3
) 

g = gravitasi 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

Tekanan dalam fluida 

adalah gaya dibagi luas 

penampang. 

Keterangan: 

P = tekanan (N/m
2
) 

F = gaya (N) 

A = luas penampang (m) 
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h = kedalaman (m) 

Jika diketahui tekanan udara (Po)  

 Ph = Po + 𝜌.𝑔. ℎ 

Hukum Pascal 

Ketika Yuda disuruh ibu pergi ke warung  

untuk membeli es cincau yang dibungkus  

dengan plastik. Sesampainya ditengah  

perjalanan kantong plastiknya ternyata bocor,  

sehingga es pun habis.  

Bisakah kamu membantu Yuda menjelaskan  

peristiwa tersebut! Diskusikan dengan teman  

sekelompokmu! 

Pompa hidrolik merupakan salah satu contoh penerapan hukum Pascal.              

Ayo sebutkan lagi contoh penerapan dari hukum Pascal itu sendiri! 

Hukum Archimedes 

Setiap benda yang dimasukkan seluruhnya atau sebagian dalam fluida diangkat ke 

atas oleh gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan.  

Wc = WU - FA 

Keterangan: 

Wc = berat benda yang tercelup zat cair (N) 

WU = berat benda di udara (N) 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴1
 

Tekanan luar yang diberikan 

fluida di dalam ruang tertutup 

disebarkan ke seluruh bagian. 

Contohnya: dongkrak 

Rumus hukum Pascal: 
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FA = gaya tekan ke atas (N) 

Ada tiga keadaan benda apabila tercelup dalam fluida, diantaranya: 

    Terapung  

Benda tercelup sebagian, karena volum benda yang 

tercelup (Vt) lebih kecil daripada volum benda total 

(Vb), maka syarat benda mengapung adalah: 𝜌b < 𝜌f. 

Artinya massa jenis benda lebih kecil dibandingkan 

massa jenis fluida.  

    Tenggelam 

Benda berada di dasar tempat, karena volum benda 

yang tercelup (Vt) sama dengan volum benda total (Vb), 

maka syarat benda tenggelam adalah: 𝜌b > 𝜌f. Artinya 

massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis 

fluida.  

Melayang  

Benda tercelup seluruhnya, karena volum benda yang 

tercelup (Vt) sama dengan volum benda total (Vb), 

maka syarat benda tenggelam adalah: 𝜌b = 𝜌f. Artinya 



24 

massa jenis benda sama dengan dibandingkan massa 

jenis fluida.  

Tegangan permukaan 

Merupakan gaya persatuan panjang yang  

bekerja pada permukaan yang tegak lurus  

terhadap kawat 

 

 

Kapilaritas 

Merupakan gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler.  

ℎ =
2 𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝜃

𝜌 𝑔 𝑟
 

Keterangan: 

h = kenaikan atau penurunan zat cair (m) 

𝜃 = sudut 

𝜌 = massa jenis zat cair (kg/m3) 

𝛾 = tegangan permukaan (N/m) 

r = jari-jari (m)
22

 

 

 

 

C. Penelitian Yang Relevan 

                                                           
22

 Giancoli, Fisika Edisi Kelima Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 326-350. 

.𝛾 =
𝐹

𝑙
 

Keterangan: 

.𝛾  = tegangan permukaan 

(N/m) 

F = gaya tekan (N) 

l = panjang (m) 
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Beberapa penelitian yang relevan dengan model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu: 

1. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi model 

pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) dapat meningkat. 

Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata nilai siswa, dari 42,12 

menjadi 65,76 pada siklus 1, dan meningkat kembali menjadi 70,3. 
23

 

2. Hasil analisis dan pembahasan diperoleh perbedaan rerata marginal nilai 

prestasi belajar matematika dengan metode pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) lebih tinggi, dibandingkan dengan mind 

mapping. Sehingga metode pembelajaran Conceptual Understanding 

Procedures (CUPs) lebih baik, dibandingkan dengan metode mind mapping. 
24

 

3. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jika pembelajaran yang berorientasi 

pada student center yang didukung dengan PhET dapat digunakan peserta didik 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan pengaruh 

pembeajaran GIBP terhadap kemampuan berfikir tingkat tinggi peserta didik 

lebih baik dibandingkan dengan model konvensional.
25
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4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dengan gaya belajar tipe investigasi berada dalam kategori sedang 

dengan nilai rata-rata 50%.
26

 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik pada ranah kognitif taksonomi Bloom revisi C4 (menganalisis), 

C5 (mengevaluasi), dan C6 (mencipta) setelah dilatih melalui model 

pembelajaran inkuiri mendapatkan rata-rata penilaian dengan kategori baik. 

Ketuntasan klasikal dalam melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

sebesar 83% melebihi kriteria minimal (>65%).
27

 

 

D. Kerangka Berpikir 

Langkah  yang  dilakukan  peneliti  adalah  membentuk  dua kelas  yaitu  

kelas  eksperimen  yang  diajar  dengan  menggunakan  model  pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) dan  kelas  kontrol  menggunakan  

dengan  model  konvensional.  Adapun  kerangka  berpikir  dari  penelitian  ini  

dijelaskan  pada  gambar  alur  berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Berpikir 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, 

maka perlu diuji kebenarannnya.
28

  

1. Hipotesis Statistik 

Ho : 𝜇𝐴 = 𝜇𝐵  tidak ada perbedaan nilai kemampuan berpikir tingkat 

tinggi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Ha : 𝜇𝐴 ≠ 𝜇𝐵  ada perbedaan nilai kemampuan berpikir tingkat tinggi 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

2. Hipotesis Penelitian 

Merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang 

dikaji.
29

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang 

signifikan antara model CUPs (Conceptual Understanding Procedures) dan 

model konvensional terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 
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