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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

a. Superitem 

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015) Superitem adalah model 

pembelajaran yang berupa penyelesaian masalah dengan cara 

memberikan tugas kepada siswa secara bertingkat dan bertahap dari 

yang sederhana hingga yang kompleks tingkatannya. Sedangkan 

menurut Firdaus (2009) pembelajaran menggunakan tugas bentuk 

superitem adalah pembelajaran yang dimulai dari tugas yang 

sederhana meningkat pada yang lebih kompleks dengan 

memperhatikan tahap SOLO siswa. Jadi dari pendapat diatas bisa kita 

ambil kesimpulan bahwa model Superitem ialah model pembelajaran 

dimana guru memberikan tugas dengan memperhatikan tahap 

taksonomi SOLO  peserta didiknya. 

Taksonomi SOLO adalah klasifikasi respon nyata siswa tentang 

struktur hasil belajar yang dapat dilihat hasilnya. Dalam taksonomi ini 

terdapat 5 tahap pemahaman yakni: 

1.) Prastruktural 

Tingkat prastruktural adalah tingkat dimana siswa hanya 

memiliki sedikit sekali informasi yang bahkan tidak saling 

berhubungan, sehingga tidak menjadikannya sebuah konsep dan 

tidak bermakna apapun.Dalam tingkat ini siswa belum mampu 

mengoraganisasikan konsepsi awal sehingga respon siswa terhadap 

tugas tidak konsisten dan cenderung subjektif.Jika kita analogikan 

dalam membuat roti maka bahan roti tidak tepat dan belum bisa 

untuk membuat roti. Pada tahap ini siswa belum bisa mengerjakan 

Pengaruh Pembelajaran Superitem…, Ardiansyah Ainur Fahmi, FKIP, UMP, 2017



6 
 

 

tugas yang diberikan secara tepat artinya siswa tidak memiliki 

ketrampilan dalam menyelesaikan tugas dan siswa tidak tahu apa 

yang harus ia kerjakan. 

2.) Unistruktural 

Pada tingkat ini informasi mengenai tugas sudah di dapati oleh 

siswa dan merespon dengan sederhana pertanyaan yang diberikan 

akan tetapi respon yang diberikan oleh siswa belum bisa dipahami. 

Siswa pada tingkatan ini mencoba menjawab pertanyaan secara 

terbatas dan tanggapan siswa hanya berfokus pada satu aspek yang 

relevan. 

3.) Multistruktural 

Pada tingkat ini siswa sudah memahami beberapa komponen 

namun hal ini masih bersifat terpisah satu sama lain sehingga 

belum membentuk komprehensif. Banyak hubungan yang dapat 

mereka buat, namun hubungan-hubungan tersebut belum tepat. 

4.) Relasional 

Pada tingkat ini siswa dapat menghubungkan antara fakta 

dengan teori serta tindakan dan tujuan.Siswa dapat menunjukkan 

pemahaman beberapa komponen dari satu kesatuan konsep dan 

mampu memberi keterkaitan yang jelas terhadap beberapa konsep 

yang ada. 

5.) Abstrak Diperluas 

Pada tingkat ini siswa telah mampu mengoneksikan konsep-

konsep yang ada bahkan sampai konsep diluar itu.Dapat membuat 

generalisasi serta dapat melakukan sebuah perumpamaan pada 

situasi tertentu. Dapat dikatakan siswa pada tahap ini sudah 

menguasai soal dengan sangat baik dengan merealisasikan ke 

konsep-konsep yang ada. 

Tujuan dari taksonomi SOLO adalah untuk menggambarkan 

bagaimana kinerja seorang pembelajar tumbuh dalam kerumitan ketika 
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menangani dan menguasai tugas. Oleh karena itu, dapat digunakan 

untuk mengevaluasi hasil pembelajaran sehingga tingkat kemampuan 

siswa dapat diidentifikasi.  

Menurut Biggs dan Collis (1982) berdasarkan kualitas respon 

anak, tahap SOLO anak diklasifikasikan dalam empat tahap atau level. 

Keempat tahap tersebut ialah uninstruktural, multistruktural, relasional 

dan abstrak. Demikian pula dituturkan olehMargayanti (2015) bahwa 

superitem berbasis taksonomi SOLO adalah superitem dengan empat 

pertanyaan pada setiap situasi (stem) untuk mengukur empat level 

penalaran yang berkaitan dengan situasi tersebut. Level prastruktural 

tidak termasuk dalam salah satu item dalam superitem berbasis 

taksonomi SOLO karena dalam matematika sulit untuk membuat soal 

yang merefleksikan level tersebut. 

Dari uraian di atas kita bisa membawanya ke dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan dengan tingkatan-tingkatan sebagai berikut: 

a.) Pertanyaan Uninstruktural  

Pertanyaan dengan kriteria menggunakan sebuah informasi 

langsung dari stem (teks soal). 

b.) Pertanyaan Multistruktural  

Pertanyaan dengan menggunakan dua buah informasi atau 

lebih dan terpisah yang termuat dalam stem. Semua 

informasi yang diperlukan dapat langsung digunakan untuk 

menyelesaikan  stem tersebut. 

c.) Pertanyaan Relasional  

Pertanyaan dengan kriteria menggunakan suatu 

pemahaman dari dua informasi atau lebih yang termuat 

dalam  stem. Dalam kasus ini tersedia data yang harus 

digunakan untuk menentukan informasi sebelum dapat 

digunakan untuk memperoleh penyelesaian akhir.  

d.) Pertanyaan Abstrak diperluas  
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Pertanyaan dengan kriteria menggunakan prinsip umum 

yang abstrak atau hipotesis yang diturunkan dari informasi 

dalam stem. 

Berikut ini contoh butir tes bentuk superitem dengan 

tingkat kesulitan yang berbeda. Soal disusun sedemikian rupa 

sehingga setiap butir tes memuat serangkaian informasi dan 

kemudian diikuti oleh empat pertanyaan yang sesuai dengan 

taksonomi SOLO 

  Contoh dari Collis, Romberg dan Jurdak (Firdaus 

,2009): 

 

Gambar 2.1 contoh butir tes soal Superitem. 

   

 

   Pertanyaan: 

(1.) Jika keluar bilangan 14, bilangan berapa yang masuk? 

(2.) Jika dimasukkan bilangan 5, bilangan berapa yang akan 

keluar? 

(3.) Jika keluar bilangan 41, bilangan berapa yang masuk? 

(4.) Jika x adalah bilangan yang keluar dan y adalah 

bilangan yang masuk, nyatakan y dalam x. 

Berdasarkan contoh superitem di atas, terkandung maksud agar 

siswa mampu memahami hubungan antar konsep secara bertahap 

dari yang sederhana sampai meningkat pada yang lebih 

kompleks.Selain daripada itu, guru melakukan kegiatan diagnostik 

terhadap respon siswa, sehingga dapat dengan segera menentukan 

Mesin di samping ini akan 

mengubah tiap bilangan yang masuk 

menjadi  tiga kali lipat ditambah 2. 

Jadi bila dimasukkan bilangan 4 

akan keluar bilangan 14 
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langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Kelebihan model ini ialah memberikan kesempatankepada 

siswa untuk memahami persoalan secara bertahap sesuai 

kesiapannya dan guru dapat memberikan bantuan yang tepat 

kepada siswa berdasarkan respon dari siswa. 

Berikut sintak dalam pembelajaran Superitem menurut Shoimin 

(2014) : 

Tabel 2.1 Sintak model pembelajaran Superitem 

No. Tahap  Kegiatan 

1. Siswa diberikan ilustrasi 

konsep konkret dan dengan 
menggunakan analogi 

Guru memberikan ilustrasi 

konsep atau proses yang 
konkret yaitu dengan data 

nyata, kemudian secara 

bertahap siswa dibimbing 

untuk menyusun analoginya 

dalam konsep atau proses 

yang sedang dibahas. 

2. Siswa diberikan latihan 

soal bertingkat 

Guru memberikan latihan 

soal yang memuat konsep 

atau proses dari yang 

sederhana meningkat ke 

kompleks. 

3. Siswa diberikan soal tes 

bentuk Superitem 

Guru memberikan tes 

Superitem 

4. Integrasi Latihan soal dapat 

disesuaikan dengan taksiran 

terdekat pada taksonomi 

SOLO siswa, misalnya soal 

latihan dapat dimulai dari 

tahap uninstruktural sampai 

ke tahap relasional, 

kemudian untuk beberapa 

konsep secara bertahap 

siswa dibimbing ke tahap 

abstrak diperpanjang. 

5. Hipotesis Guru mengambil kesimpulan 

dari pembelajaran 

Superitem. 
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b. Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep dalam matematika penting karena pemahaman 

konsep merupakan pondasi awal dalam belajar matematika. Dalam 

belajar matematika perlu adanya penekanan terhadap kemampuan 

pemahaman konsep ini dan perlu adanya perhatian khusus dalam 

penyampainnya. Dari pemahaman konsep ini siswa memiliki bekal 

dasar yang baik dalam memcapai kemampuan dasar yang lain seperti 

penalaran, kemampuan, koneksi dan pemecahan masalah. Menurut 

Lestari dan Yudhanegara (2015) kemampuan pemahaman matematis 

adalah kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika..  

Menurut Duffin & Simpson (2000) pemahaman konsep dapat diartikan 

sebagai kemampuan siswa untuk 1.) menjelaskan konsep, dapat 

diartikan siswa mampu mengungkapkan kembali apa yang telah 

dikomunikasikan kepadanya, 2.) menggunakan konsep pada berbagai 

situasi yang berbeda, contohnya dalam kehidupan sehari-hari jika 

seorang siswa berniat untuk memberi temannya hadiah ulang tahun 

berupa celengan kaleng yang telah dilapisi suatu bahan kain, 

kalengnya telah tersedia di rumah tetapi bahan kainnya harus ia beli 

terlebih dahulu. Siswa harus memikirkan berapa meter kain yang harus 

di beli? Berapa uang yang harus dimilki untuk membeli bahan kain? 

dan untuk memikirkan berapa bahan kain yang harus dibelinya maka 

siswa tersebut telah mengetahui konsep  luas permukaan kaleng yang 

akan dilapisinya serta konsep aritmatika sosial, 3.) mengembangkan 

beberapa akibat dari adanya suatu konsep, siswa, dapat diartikan 

bahwa siswa paham terhadap suatu konsep akibatnya siswa 

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah dengan 

benar. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa pemahaman konsep ialah suatu 

kemampuan dasar di dalam matematika dengan proses menjelaskan, 

mengaplikasikan dan  mengembangkan dalam suatu masalah. 
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Pemahaman matematika lebih bermakna jika dibangun oleh siswa 

sendiri. Adapun indikator pemahaman konsep dalam kurikulum 2006 

(Wardhani, 2008)yaitu : 

1.) Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2.) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

( sesuai dengan konsepnya). 

3.) Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. 

4.) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

5.) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu 

konsep. 

6.) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

7.) Mengaplikasikan konsep atau algortima pemecahan 

masalah. 

Kemudian menurut Lestari & Yudhanegara (2015) disebutkan 

bahwa indikator pemahaman konsep meliputi : 

1.) Menyatakan ulang sebuah konsep yang telah dipelajari. 

2.) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep 

matematika. 

3.) Menerapkan konsep secara algoritma. 

4.) Memberikan contoh atau kontra contoh dari konsep yang 

dipelajari. 

5.) Menyajikan konsep dalam berbagai representasi. 

6.) Mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal 

atau eksternal. 

Berdasarkan uraian di atas indikator yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari 
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2.) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu 

3.) Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep 

4.) Menggunakan prosedur atau operasi tertentu 

5.) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah 

 

B. Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriani(2016) dengan judul 

“Efektivitas Pembelajaran Superitem dengan Scaffolding Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP Negeri 4 

Purwokerto ”  dimana siswa pada kelompok eksperimen dengan 

menggunakan pembelajaran Superitem dengan Scaffolding telah mencapai 

KKM individual dan klasikal. Pada kelompok eksperimen dari 34 siswa 

mendapatkan nilai rata-rata 77,79, yang terdiri dari 26 siswa mencapai 

KKM individual dan 8 siswa tidak mencapai KKM individual , dan 

mencapai ketuntasan klasikal 76,47%  yang berarti lebih dari 75% siswa 

telah mencapai ketuntasan klasikal. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran Superitem dengan Scaffolding dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Dan penelitian lain yakni penelitian yang dilakukan oleh Yulian 

(2009) dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Superitem Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Analisis dalam Pembelajaran Matematika di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bandung” menghasilkan kesimpulan 

bahwa kemampuan analisis siswa dalam pembelajaran matematika pada 

kelompok tinggi dengan menggunakan model pembelajaran Superitem 

lebih baik daripada siswa yang belajar dengan pembelajaran biasa. Hal ini 

dapat terlihat dari perbedaan rata-rata nilai gain ternormalisasi kelas 

kontrol dengan kelas eksperimenpada kelompok tinggi yaitu 0,4623 dan 
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0,8980. Dari nilai tersebut dapat dilihat perbedaan peningkatan 

kemampuan analisis dalam pembelajaran matematika pada kelompok 

eksperimen termasiuk kategori tinggi karena g ≥ 0,7, sedangkan untuk 

kelompok control rata-rata gain ternormalisasi termasuk kategori sedang 

karena berada pada kisaran antara 0,3 < g < 0,7. Kemampuan analisis 

siswa dalam pembelajaran matematika pada kelompok sedang dengan 

menggunakan model pembelajaran Superitem  lebih baik dari yang 

menggunakan model pembelajaran biasa. Perbedaan rata-rata nilai gain 

ternormalisasi kelas kontrol dan eksperimen adalah 0,6139 dan 0,6749. 

Dari nilai tersebut dapat dilihat perbedaan peningkatannya dan rata-rata 

gain ternormalisasi termasuk kategori sedang karena berada pada kisaran 

antara 0,3< g < 0,7. Kemampuan analisis siswa dalam pembelajaran 

matematika pada kelompok rendah dengan menggunakan model 

pembelajaran Superitem  lebih baik dari yang menggunakan model 

pembelajaran biasa. Perbedaan rata-rata nilai gain ternormalisasi kelas 

kontrol dan eksperimen adalah 0,6339 dan 0,7307. Dari nilai tersebut 

dapat dilihat perbedaan peningkatannya dan rata-rata gain ternormalisasi 

termasuk kategori tinggi untuk kelas eksperimen karena g ≥ 0,7 sedangkan 

kelas kontrol kategori sedang yang berada pada kisaran antara 0,3 < g < 

0,7.Belum pernah dilakukan sebelumnya penelitian mengenai model 

pembelajaran Superitem yang diterapkan di dalam kelas untuk melihat 

pengaruhnya pada kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 

Jadi dari 2 penelitian di atas peneliti memiliki asumsi bahwa model 

pembelajaran Superitem dapat berpengaruh dalam pemahaman konsep 

siswa. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pada pengalaman peneliti sebelumnya diketahui bahwa matematika 

merupakan momok bagi para siswa, hal ini di karenakan kurangnya 

kemampuan siswa akan pemahaman terhadap matematika itu sendiri 
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khususnya pemahaman konsep, padahal jika dikaji ulang pemahaman 

konsep bukan hanya bermanfaat bagi matematika saja, akan tetapi juga 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu carayang dapat 

ditempuh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan 

inovasi pendekatan atau model pembelajaran. 

 Pembelajaran Superitem dinilai mampu untuk membantu kemampuan 

pemahaman konsep karena dalam pembelajaran ini siswa dibimbing untuk 

mengerjakan stem (butir soal) diikuti 4 pertanyaan yang sesuai dengan 

tingkatan taksonomi SOLO untuk mengidentifikasi kemampuan siswa. 

Soal-soal bertingkat akan memberi peluang kepada siswa dalam 

memahami konsep suatu materi secara bertahap dari yang sederhana 

sampai ke yang kompleks. 

. Jadi, dalam pembelajaran Superitem akandikaitkan dengan indikator-

indikator pemahaman konsep matematis maka peneliti yakin dapat 

memberikan pengaruh bagi pemahaman konsep matematis siswa dan 

dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Dari masalah yang dirumuskan di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran Superitem 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

Pengaruh Pembelajaran Superitem…, Ardiansyah Ainur Fahmi, FKIP, UMP, 2017




