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Abstrak—Evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu proses 

pembelajaranyang antara lain bergunasebagai bahan rekomendasi dalam rangka 

perbaikan aktifitas pebelajaran. Melalui evaluasi yang baik, akan didapatkan 

informasi yang akurat terkait tujuan evaluasi tersebut. Evaluasi yang baik salah 

satunya ditentukan oleh instrumen evaluasi yang valid. Dalam hal evaluasi hasil 

belajar, instrumen evaluasi tersebut juga harus dirancang sedemikian rupa 

sehinggahasilnya dapat secara akurat mendeskripsikan kemampuan siswa pada 

domain tertentu. Sehubungan dengan domain evaluasi pembelajaran, kemampuan 

penalaran matematis siswa merupakan salah satu domain penting dalam ranah 

kognitif yang harus dikembangkan. Dengan kemampuan penalaran yang baik, siswa 

dapat menjadi problem solver yang handal. Karena itu sangat penting bagi guru untuk 

dapat mengetahuibagaimanakah level kemampuan penalaran matematis yang telah 

dimiliki siswa. Informasi yang akurat mengenai level kemampuan penalaran 

matematis siswa akan sangat bermanfaat dalam menentukan apakah kemampuan 

penalaran matematis siswa perlu ditingkatkan atau diperbaiki, dari mana perbaikan 

kemampuan penalaran matematis siswa harus dimulai, dan sejauh mana usaha 

perbaikan kemampuan penalaran matematis siswa yang dilakukan telah membuahkan 

hasil. Superitem berbasis taksonomi SOLO adalah suatu instrumen penilaian alternatif 

yang sangat sesuai diterapkan untuk mengukur level kemampuan penalaran matematis 

siswa. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana cara 

mengembangkan superitem berbasis taksonomi SOLO yang mampu merefleksikan 

level kemampuan penalaran matematis siswa. 

Kata kunci: Penalaran Matematis, Superitem, Taksonomi SOLO 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran yang bekualitas dicapai bukan tanpa proses. Proses tersebut juga seringnya terjadi bukan 
dalam waktu singkat dan siklus yang pendek. Hal itu meliputi serangkaian usaha perbaikan dalam berbagai 
aspek yang terjadi secara berulang dan terus menerus.Usaha perbaikan tersebut dapat terjadi pada aspek 
yang terkait langsung dengan pembelajaran maupun tidak.Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa setiap 
usaha perbaikan pasti didasari suatu informasi mengenai mengapa hal itu perlu dilakukan. Berkaitan 
dengan hal tersebut, salah satu bahan informasi penting dalam rangka perbaikan proses pembelajaran dapat 
diperoleh melalui evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut yang nantinya akan jadi bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. 

Lebih jauh lagi,  ada dua keputusan yang dapat diambil setelah evaluasi. Keputusan yang pertama 
adalah untuk menentukan apakah siswa lulus atau gagal dan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan 
pada pembelajaran yang akan datang. Keputusan kedua adalah mengenai kesimpulan tentang belajar yang 
berbasis pada seberapa baik siswa jika dibandingkan dengan siswa lain atau jika dibandingkan dengan 
suatu kriteria mutlak[1]. Kedua keputusan tersebut tidak akan valid tanpa adanya intrumen evaluasi yang 
baik dan hal itu akan berakibat pada kesalahan pengambilan keputusan. Tentu hal yang demikian tidak 
diharapkan terjadi, oleh karena itu instrumen evaluasi pembelajaran harus disusun dengan baik sehingga 
hasil evaluasi dapat secara akurat mendeskripsikan kemampuan siswa pada domain pembelajaran tertentu. 

Berkaitan dengan domain pembelajaran, kemampuan penalaran matematis merupakan salah satu 
domain dalam ranah kognitif yang sangat penting dikembangkan pada pembelajaran matematika. Dengan 
kemampuan penalaran yang baik, siswa akan memliki kecakapan dalam penyelesaian masalah di dunia 
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nyata[2]. Dalam rangka mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa, perlu adanya evaluasi 
terhadap kemampuan penalaran tersebut. Dengan adanya evaluasi dapat diketahui capaian kemampuan 
penalaran yang dimiliki siswa sebagai akibat dari pembelajaran yang telah dilakukan. Hal itu berguna 
sebagai informasi penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk itu diperlukan 
suatu instrumen penilaian yang dapat secara akurat mendeskripsikan capaian kemampuan penalaran yang 
dimiliki siswa. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat suatu instrumen evaluasi alternatif yangsangat 
sesuai untuk mengukur level kemampuan penalaran siswa, yaitu superitem yang berbasis taksonomi SOLO 
[3]. 

II. PEMBAHASAN 

A. Taksonomi SOLO 

Taksonomi SOLO dikembangkan olehBiggs&Coills pada tahun 1970-1980an. Taksonomi ini 
digunakan untuk mengobservasi capaian hasil belajar dalam ranah kognitif. Adapun definisi dari SOLO 
sendiri adalah struktur respon yang diberikan terhadap tugas yang spesifik[1]. Struktur tersebut terdiri dari 
lima level yang tersusun secara hirarkis dari yang terendah yaitu prestructural, structural, multistructural, 
relational dan extendedabstract[1].Secara lebih lengkap deskripsi dari karakteristik siswa yang memiliki 
hasil belajar pada masing-masing level pada taksonomi SOLO adalah sebagai berikut[4]. 

1 Prestructural: Pada level ini siswa cenderung mengunakan informasi yang tidak benar dan tidak 

relevan dalam menyelesaikan masalah. Level prestructural disebut juga sebagai tahap pra-belajar. 

Siswa tidak memiliki pemahaman yang cukup pada pengetahuan yang digunakan untuk membangun 

struktur pemahaman. 

2 Unistructural: Pada level ini siswa telah mamiliki informasi yang benar dan relevan dengan masalah 

tetapi masih sangat terbatas. Siswa hanya memahami sebuah konsep tunggal dan tidak memiliki 

pengetahuan untuk menghubungkanya dengan konsep yang lain. 

3 Multistructural: Pada level multistructural siswa telah memiliki informasi yang benar dan relevan 

dengan masalah juga mampu membangun koneksi dasar dengan pengetahuan lain yang relevan. 

Walaupun demikian siswa belum memahami adanya hubungan antar konsep. 

4 Relational: Level ini menunjukan adanya pemahaman menyeluruh yang berupa integrasi antar 

pengetahuan dan konsep yang relevan. Siswa dapat melihat bagaimana beberapa konsep yang berbeda 

secara bersama-sama membangun makna yang lebih luas dan kompleks. 

5 Extendedabstract: Level ini adalah level paling tinggi dari semua level dalam taksonomi 

SOLO.Extendedabstract menggambarkan pemahamn konsep yang lebih luas dari integrasi konsep itu 

sendiri. Hal itu merujuk pada pemahaman konsep secara menyeluruh baik hubungan maupun struktur 

konsep-konsep yang relevan dan menerapkanya pada konteks yang lebih luas. 
Kelima level tersebut menunjukan tingkat kompleksitas dan kedalaman pemahaman siswa terhadap 

suatu masalah tertentu. Namun demikian level pada taksonomi SOLO bukan digunakan untuk menunjukan 
tingkatan perkembangan kognitif melainkan lebih kepada kualitas hasil belajar siswa[1]. Jadi harus 

dibedakan antara pengertian tahap perkembangan kognitif dan level kualitas belajar. Dengan kata lain, 

hasil identifikasi terhadap capaian hasil belajar berdasarkan taksonomi SOLO bukan digunakan untuk 
memberi label kepada siswa melainkan digunakan untuk mendeskripsikan kualitas hasil belajar 
berdasarkan jawaban yang diberikan siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut.“SOLO level are 
equivqlent to attainment test result; they describe a particular performance at a particular time. They are 
not meant as a labels to tag student[1]”Artinya level SOLO ekuivalen dengan hasil tes, kelima level 
tersebut mendeskripsikan performa tertentu pada wakt tertentu, dan bukan untuk memberi label pada 
siswa. 

B. Superitem berbasis taksonomi SOLO 

Superitem adalah “A set of test items about a common situation or stem[3]”. Artinya superitem adalah 
satu set (kumpulan) item pertanyaan mengenai situasi umum atau stem.  Dengan kata lain superitem adalah 
satu set soal yang terdiri dari satu stem dengan beberapa item pertanyaan yang terkait dengan stem 
tersebut. Stem terdiri dari informasi umum yang akan dirujuk sebagai pedoman dalam menjawab item-item 
pada superitem. 

Jawaban siswa dari instrumen berbentuk superitem sangat mungkin mengandung korelasi error yang 
tinggi. Hal itu terjadi antara lain ketika jawaban dari suatu item tergantung pada jawaban dari item yang 
lain. Sehingga akan sangat mugkin bahwa jawaban yang salah bukan dkarenakan siswa tidak mampu 
menjawab, melainkan karena kesalahan pada saat menjawab item lain yang digunakan sebagai dasar 
menjawab item tersebut. Oleh karena itu penyusunan superitem harus hati-hati, sehinga jawaban untuk 
masing-masing item tidak bergantng pada item yanglain tapi hanya bergantung pada stem.  
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Pertanyaanya adalah, apakah bisa suatu superitem di konstruksi sehigga akan merefleksikan level 
kemampuan penalaran siswa secara akurat? Berhubungan dengan pertanyaan tersebut Romberg dkk, 
mengembangkan suatu instrumen evaluasi yang berupa superitem dengan empat item yang merefleksikan 
level kemampuan penalaran yang tersusun secara hirarkis dari rendah ke tinggi. Keempat item tersebut 
disusun berdasarkan empat level pada taksonomi SOLO yaitu unistructural, multistructural, relational dan 
extendedabstract. Instrumen tersebut yang kemudian dikenal dengan superitem berbasis taksonomi SOLO. 
Atau dengan kata lain bahwa superitem berbasis taksonomi SOLO adalah superitem dengan empat 
pertanyaan pada setiap situasi (stem) untuk mengukur empatlevel penalaran yang berkaitan dengan situasi 
tersebut[1].Level prestructural tidak termasuk dalam salah satu item dalam superitem berbasis taksonomi 
SOLO karena dalam matematika sulit untuk membuat soal yang merefleksikan  level tersebut [1].  

C. Penalaran Matematis 

Penalaran adalah suatu pemikiran logis terhadap justifikasi dalam penarikan kesimpulan. Hal ini sesuai 
dengan pendapat menyatakan bahwa bahwa “Reasoning is the process of drawing conclutions[5]”. Sejalan 
dengan itu,pendapat lain menyatakan bahwa penlaran adalah penggunaan logika untuk menjelaskan dan 
membenarkan solusi dari suatu masalah atau sebagai peghubungdari sesuatu yang diketahui menuju 
sesuatu yang belum diketahui[6]. Adapun definisi yang lebih lengkap yaitu “reasoning is the cognitive 
processes by which people start with information and come to conclusions that go beyond that 
information[7]” Artinya penalaran adalah proses kognitif dimana seseorang memulainya dengan informasi 
menuju pada kesimpulan atas informasi tersebut. 

Terkait dengan penalaran, dikenal pula istilah  adaptive reasoning (penalaran adaptif) yang memiliki 
definisi  agak berbeda dengan beberapa pendapat diatas. Penalaran adaptif merujuk pada kapasitas untuk 
berpikir logis tentang hubungan antar konsep dan situasi[7]. Penalaran Adaptif merupakan satu dari lima 
kompetensi matematika yang harus dimiliki siswa.Dengan demikian penalaran dipandang sebagai salah 
satu kompetensi penting dalam matematika. Hal itu juga dinyatakan dalam NCTM bahwa penalaran dan 
pembuktian merupakan salah satu standar proses dar lima standar yang ada[8].Pendapat lain yang 
menyatakan pentingnya penalaran dalam matematika yaitu “Reasoning is the glue that holds mathematics 
together[9]”. Pendapat tersebut menyatakan pentingnya penalaran dalam matematika yang berfungsi 
sebagai perekat semua keterampilan matematika yang lain. 

Penalaran dalam matematika, dikenal juga istilah penalaran matematis yang artinya “ the processes that 
are involved and the skills and thinking about problems and strategies that they use”[10], artinya suatu 
proses-proses, keterampilan dan berpikir tentang masalah dan strategi yang digunakan. Lebih jauh lagi 
Ministry of Education Singapore menyatakan bahwa penalaran matematis merujuk pada kemampuan untuk 
menganalisis situasi matematika dan membangun argumen logis[11]. Hal itu adalah kebiasaan pikiran yang 
dapat dikembangkan melalui penerapan matematika diluar konteks. Penalaran matematis dapat juga 
diartikan sebagai kebiasaan berpikir jernih dan memeriksa kembali ide apa yang baru saja diketahui, 
rentetan deduksi dan membuat matematika masuk akal[12]. 

Pendapat lain mengenai penalaran matematis menyatakan bahwa penalaran matematis meliputi 
mengobservasi pola, berpikir tentang pola dan membuat pembenaran mengapa pola tersebut berlaku pada 
lebih dari satu contoh[13]. Pendapat yang senada menyebutkan bahwa penalaran matematis meliputi 
penalaran tentang pola[14]. Sedangkan Russel menyebutkan penalaran matematis adalah pada intinya 
tentang pengembangan, pembenaran, dan menggunakan generalisasi matematika[15]. Berdasarkan 
pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan beberapa indikator kemampuan penalaran matematis yaitu 
menuliskan dan mengevaluasi argumen, menemukan dan menggunakan  pola, menarik kesimpulan yang 
benar, dan membuat generalisasi. 

D. Pengembangan Superitem Berbasis Taksonomi SOLO Untuk Mengukur Kemampuan Penalaran 
matematis 

Pengembangan instrumen evaluasi bertujuan untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel 
sehingga hasil dari evaluasi benar-benar merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.  Demikian juga 
dalam megembangkan superitem berbasis taksonomi SOLO untuk mengukur keampuan penalaran 
matematis. Adapun langkah-langkah mengembangkan Superitem berbasis taksonomi SOLO untuk 
mengukur kemampuan penalaran matematis siswa adalah sebagai berikut 

1. Menentukan lingkup materi pembelajaran yang akan dievaluasi 

 Lingkup materi pembelajaran yang akan dijadikan objek evaluasi sangat penting ditentukan, sehingga 

informasi yang didapat dari hasil evaluasi akan lebih terfokus pada lingkup materi tersebut. Hal itu 

berkaitan dengan kemampuan penalaran matematis siswa bisa saja berbeda tergantung dari 

kompleksitas materi yang dipelajari. Perbedaan capaian tersebut tentu akan membutuhkan penanganan 
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yang berbeda pula, sehingga dengan ditentukanya lingkup materi pembelajaran yang akan dievaluasi, 

segala keputusan yang diambil akan lebih efektif.  

2. Menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi 

 Kisi-kisi sangat diperlukan dalam mengembangkan setiap instrumen evaluasi sebagai bahan panduan 

dalam menyusun instrumen agar lebih terarah dan memastikan proporsionalisme jumlah dan bobot 

soal dengan indikator pencapaian kompetensi dasar terkait lingkup materi yang akan dievaluasi.  

Dalam hal ini, penyusunan kisi-kisi perlu memperhatikan proporsionalisme distribusi setiap indikator 

penalaran matematis dan proporsionalisme distribusi indikator pencapaian kompetensi dasar pada 

lingkup materi yang dijadikan objek evaluasi.Jika tidak ada alasan khusus, jumlah item untuk 

mengukur kedua indikator tersebut dibuat proporsional.  

3. Menyusun Superitem 

 Dalam menyusun superitem berbasis taksonomi SOLO, terdiri dari dua bagian yaitu menyusun stem 

dan menyusun item yang merefleksikan level kemampuan penalaran berdasarkan taksonomi SOLO. 

Stem terdiri dari situasi berupa paragraf, kalimat maupun tabel dan grafik yang mengandung informasi  

untuk menjawab semua item [3]. Sedangkan item harus berupa pertanyaan yang merefleksikan level 

pada taksonomi SOLO.Masing-masing item pada taksonomi SOLO disusun berdasarkan kriteria 

tertentu sehingga jawaban yang benar pada masing-masng level pertanyaan dapat merefleksikan 

kemampuan penalaran siswa pada level tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut kriteria item pada 

masing-masing level sebagai berikut[3]. 

a. Unistructural: Soal yang memerlukan jawaban yang secara langsung dapat dilihat pada stem atau 

hanya memerlukan satu satu aspek pengetahuan dan tidak ada hubungan dengan ide/konsep lain. 

b. Multistructural:Soal yang memrlukan jawaban menggunakan beberapa aspek pengetahuan tapi 

tidak ada hubungan diantaranya ataupun dengan ide/konsep lain. 

c. Relational:Soal yang memerlukan jawaban berupa hasil integrasi ide / pemahaman menyeluruh 

d. ExtendedAbstact:Soal yang memerlukan jawaban berupa hasil generalisasi, aplikasi diluar 

konteks soal atau  hipotesis. 

4. Menentukan validitas isi 

 Validitas isi dilakukan dengan expert judgment dari 3 orang ahli untuk menilai kelayakan dengan face 

validity dan logical validity. Face validity atau validtas muka meliputi penilaian kevalidan dari segi 

ketepatan ukuran dan jenis huruf yang digunakan, kejelasan ilustrasi gambar yang digunakan, 

kesesuaian kalimat yang digunakan dengan kaidah bahasa indonesia, kekomunikatifan kalimat yang 

digunakan dan lain sebagainya. Sedangkan logical validityatau validitas logis meliputi kesesuaian soal 

dengan lingkup materi, kesesuaian soal dengan indikator penalaran matematis dan kesesuaian soal 

dengan  level penalaran pada taksonomi SOLO. 

5. Menentukan validitas konstruk 

 Validitas konstruk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang telah dirancang dapat 

mengukur konstruk teoritis yang ada atau memiliki sifat bahwa instrumen tersebut memang sesuai 

untuk mengukur apa yang hendak diukur [16]. Dalam hal ini Uji validitas konstruk dilakukan dengan 

tujuan memperoleh instrumen yang mampu mengukur ketercapaian level kemampuan penalaran siswa 

berdasarkan taksonomi SOLO.  Karena level pada taksonomi SOLO bersifat hirarkis, maka instrumen 

yang valid akan memiliki pola jawaban yang hirarkis pula. Adapun teori pola respon yang diberikan 

terhadap superitem berdasarkan taksonomi SOLO disebut guttman true-types[3].guttman true-types 

terdiri dari lima pola jawaban yang diharapkan untuk masing-masing superitem yang ditunjukan pada 

tabel 1. 

 TABEL 1. GUTTMAN TRUE-TYPES 

Pola respon 
Level respon SOLO 

U M R E 

1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 

3 1 1 0 0 

4 1 1 1 0 

5 1 1 1 1 

Ket:  

0: jawaban Salah 

1: jawaban Benar 
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Berdasarkan tebel guttman true-type  maka jawaban yang tidak sesuai dengan pola tersebut 

selanjutnya disebut error. Untuk membuktikan apakah instrumen yang telah disusun sesuai dengan 

guttman true-Type maka digunakan koefisien reproduksibilitas (r) yang dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 

    
                    

              
[3] 

Nilai r berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika tidak terdapat jawaban error maka nilai r adalah 1 dan 

jika semua pola jawaban error maka nilai r adalah 0.   Superitem dikatakan valid jika r>0,85 [3]. 

Berdasarkan uraian diatas uji validitas konstruk dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Mengujicobakan instrumen yang telah disusun dalam sampel kecil (±30) 

b. Menghitung nilai r untk setiap set superitem 

c. Merevisi/menganti superitem yang memiliki nilai r ≤ 0,85 

d. Mengujicobakan superitem hasil revisi sampai didapat r > 0,85 

6. Estimasi reliabilitas 

Estimasi reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang disusun reliabel atau dengan 

kata lain dapat digunakan pada waktu dan situasi yang berbeda.  Untuk itu dari berbagai rumus estimasi 

reliabilitas yang ada, digunakan rumus Kuder-Richardson 20 (KR-20) dengan alasan bahwa rumus 

tersebut memang digunakan untuk skor dikotomi dengan tingkat kesulitan soal yang tidak sama [17]. 
Adapun rumus estimasi reliabilitas dengan KR-20 adalah sebagai berikut.  

 
Estimasi reliabilitas dilakukan untuk masing-masing superitem dengan kriteria bahwa suatu instrumen 
dikatakan reliabel jika memiliki nilai KR-20 lebih dari 0,9 [17]  Jika ada superitem yang  memiliki nilai 
KR-20 kurang dari 0,9 maka superitem tersebut harus direvisi atau diganti 

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan diperoleh superitem berbasis taksonomi SOLO yang valid 
dan reliabel untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa. Untuk lebih jelasnya berikut adalah 
contoh superitem berbasis taksonomi SOLO yang dignakan untuk mengukur kemampuan penalaran 
matematis pada materi Aljabar untuk siswa SMP kelas VII. 

Contoh superitem berbasis taksonomi SOLO 

1. Perhatikan gambar berikut. Ani dan Budi bermain dengan balok logam dan timbangan seperti gambar 

berikut. 

 

 
U : Budi berpendapat bahwa berat satu balok logam lebih dari 4 kg. Menurutmu apakah pendapat 

Budi benar? Tuliskan alasanya 

M :  Ketika Ani datang, dia mengatakan bahwa berat 3 buah blok logam tersebut sama dengan 8 kg. 

Menurutmu apakah pendapat Ani benar? Tuliskan alasanya 

R  : Berapakah berat satu buah balok logam?  
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E  :  Jika berat tiga balok logam kurang dari x dan berat 5 balok logam lebih dari y, maka tuliskan 

himpunan semua berat yang mungkin dari sebuah balok logam? 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN. 

A. Simpulan 

Superitem berbasis taksonomi SOLO adalah suatu instrumen alternatif yang dapat digunakan untuk 
mengukur kemampuan penalaran matematis siswa dalam empat level yang hirarkis. Keempat level tersebut 
adalah unistructural, multistructural, relational dan extended abstract. Melalui keempat level tersebut guru 
maupun pihak terkait akan mendapatkan informasi yang cukup mengenai kemampuan penalaran matematis 
yang dicapai siswa. Informasi tersebut antara lain apakah kemampuan penalaran matematis siswa telah 
mencapai level yang diharapkan, apakah kemampuan penalaran matematis siswa masih perlu ditingkatkan, 
darimana perbaikan kemampuan penalaran matematis siswa perlu dilakukan, bagaimana posisi 
kemampuan penalaran matematis antar siswa, seberapa banyak usaha perbaikan kemampuan penalaran 
matematis siswa perlu dilakukan dan lain sebagainya. Informasi-informasi tersebut akan sangat berguna 
dalam menunjang efektifitas keputusan yang akan diambil terkait hasil evaluasi. 

B. Saran 

Taksonomi SOLO tidak hanya dapat digunakan untuk mengobservasi capaian hasil belajar 
padapenalaran matematis, tetapi pada semua domain dalam ranah kognitif. Sehingga masih terbuka 
kesempatan yangsagat luas bagi pihak yang akan mengembangkan superitem berbasis taksonomi SOLO 
dalam ranah kognitif yang lain seperti kemampuan pemecahan masalah, koneksi, representasi dan lain 
sebagainya. 
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