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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang tersusun secara terstruktur, 

logis dan sistematis, sehingga dengan mempelajari matematika seorang siswa 

akan terbiasa untuk dapat berpikir secara terstruktur, logis dan sistematis. Belajar 

matematika haruslah diajarkan secara bertahap dan terintegrasi agar dapat diserap 

dengan baik, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana serta konkret hingga ke hal-

hal yang bersifat abstrak dan kompleks.  

Dalam Permendiknas No 23 tahun 2006 terdapat tujuan tentang mata 

pelajaran matematika di sekolah yaitu: 1.) memahami konsep matematika, 2.) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 3.) memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, 4.) mengkomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah, dan 5.) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan. Sepanjang perjalanannya proses pembelajaran matematika tidak 

sepenuhnya mengalami mencapai tujuan-tujuan di atas, melainkan terdapat 

berbagai kendala yang harus diselesaikan, khususnya dalam memahami konsep 

suatu materi pembelajaran matematika. Konsep matematika yang kompleks cukup 

sulit bahkan tidak bisa dipahami jika pemahaman konsep yang sederhana belum 

memadai.Kemampuan pemahaman konsep merupakan komponen mendasar 

dalam pembelajaran matematika. Pemahaman konsep matematik juga merupakan 

landasan penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun 

persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan memahami 

konsep menjadi landasan berfikir yang dapat di turunkan menjadi sebuah teorema 

maupun rumus. Perlu adanya ketrampilan dalam penggunaan konsep agar dapat di 

aplikasikan dalam situasi-situasi tertentu.
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Dengan mencermati juga bahwa di SMP Ma’arif NU 1 Ajibarang memiliki 

kualitas guru yang cukup tinggi ( seluruh guru matematika merupakan sarjana), 

memiliki alat peraga matematika dan buku-buku yang cukup serta lingkungan 

sekolah yang mendukung, maka dapat dipahami bahwa rendahnya hasil belajar 

matematika yang diperoleh siswa disebabkan karena belum diterapkannya model 

pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa secara mandiri, dan dapat 

membangun kemampuan dan pengetahuan secara bertahap dengan memanfaatkan 

lingkungan belajar sebagai media pengajaran untuk meningkatkan pemahaman 

konsep matematika terutama pada pokok bahasan segi empat. 

Mengingat masalah di atas, sehingga diperlukan pembelajaran yang efektif 

dan efisien untuk menciptakan pengalaman belajar yang baik. Namun perlu 

diingat bahwa tidak ada satupun pembelajaran yang sesuai untuk semua kondisi 

dan situasi yang berbeda, walaupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama. 

Terdapat pembelajaran yang dapat membantu proses belajar matematika 

khususnya dalam hal pemahaman konsep matematis. Pembelajaran ini di kenal 

dengan nama Superitem.Pembelajaran Superitem adalah sebuah teknis pemberian 

tugas kepada siswa oleh guru, yang dimulai dari tugas sederhana meningkat pada 

yang lebih kompleks dengan memperhatikan taksonomi SOLO(Structure of 

Observed Learning Outcome) siswa. Dalam pembelajaran tersebut digunakan 

soal-soal bentuk superitem yang dapat memicu kemampuan pemahaman konsep 

siswa. Hasil studi Biggs dan Collis (Alagumalai, 2006) tentang hasil belajar 

dengan tes yang disusun dengan bentuk superitem, dalam temuannya 

dikemukakan bahwa pada tiap tahap atau level kognitif terdapat struktur respon 

yang sama dan makin meningkat dari yang sederhana sampai abstrak. Struktur 

tersebut dinamakan Taksonomi SOLO.Tahap SOLO anak diklasifikasikan pada 

empat tahap atau level.Keempat tahap tersebut adalah uninstruktural, 

multistruktural, relasional dan abstrak. Model Superitem memiliki sintaks  

bertahap dan terstuktur dimana model seperti ini secara teoritis mampu 
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mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematika yang di ajarkan 

secara bertahap pula.  

Pembelajaran matematika dengan menggunakan tugas bentuk superitem dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami persoalan matematika 

secara bertahap sesuai kesiapannya, dan guru dapat memberikan bantuan yang 

tepat kepada siswa berdasarkan respon dari siswa. Selain itu, soal bentuk 

superitem lebih menantang serta mendorong keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Diharapkan dengan model pembelajaran Superitem dapat 

membantu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dalam suatu 

pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga bahwa pembelajaran Superitem 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa, sehingga peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pembelajaran Superitem Terhadap 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas VII SMP Ma’arif NU 1 Ajibarang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:Apakah pembelajaran Superitem berpengaruh 

dalam kemampuan pemahaman konsep matematis siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Superitem terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Membantu siswa dalam menggali potensi untuk lebih memahami konsep 

matematika. 
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2. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan guru dalam 

menentukan model pembelajaran di kelas. 

3. Bagi sekolah 

Mendapatkan perangkat pembelajaran yang dapat dijadikan referensi bagi 

guru sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. 

4. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian, serta 

dapat belajar dari mitra peneliti dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas, sehingga diharapkan berdampak baik bagi peneliti sebagai calon 

guru matematika. 
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