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Abstrak-Limas merupakan salah satu kajian ilmu yang berkaitan dengan 

geometri ruang di sekolah tingkat menengah pertama. Hasil observasi di 

SMP Negeri 3 Magetan, dalam pembelajaran matematika khususnya pada 

materi limas masih banyak ditemukan kesalahan. Salah satu penyebab utama 

terjadinya kesalahan adalah tingkat pemahaman siswa dalam langkah 

pemecahan masalah yang masih tergolong rendah. Kecerdasan visual-spasial 

yang dimiliki siswa sangat berpengaruh dalam menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan materi limas karena melibatkan representasi gambar 

didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

karakteristik pemahaman siswa dalam memecahkan masalah limas ditinjau 

dari kecerdasan visual-spasial. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan hasil tes dan wawancara. Teknik analisis data terdiri dari 

tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta 

verifikasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) Siswa dengan kecerdasan visual-spasial 

tinggi dalam memecahkan masalah memiliki karakteristik pemahaman 

meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, 

menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Siswa kategori tinggi 

mampu mengerjakan setiap langkah pemecahan masalah dalam soal dengan 7 

karakteristik pemahaman. (2) Siswa dengan kecerdasan visual-spasial sedang 

dalam memecahkan masalah memiliki karakteristik pemahaman meliputi 

menafsirkan, mengklasifikaskan, merangkum, menyimpulkan, 

membandingkan, dan menjelaskan. Siswa kategori sedang mampu 

mengerjakan setiap langkah pemecahan masalah dalam soal namun hanya 

dapat mampu mengkontruksi 6 karakteristik pemahaman. (3) Siswa dengan 

kecerdasan visual-spasial rendah dalam memecahkan masalah memiliki 

karakteristik pemahaman meliputi mengklasifikasikan, merangkum, 

membandingkan dan menjelaskan. Siswa kategori rendah kurang mampu 

mengerjakan setiap langkah pemecahan masalah dalam soal hal ini terlihat 

dimana siswa hanya dapat mengkontruksi 4 karakteristik pemahaman. 

Kata kunci: pemahaman, memecahkan masalah, limas, kecerdasan visual-

spasial 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan alat yang sangat penting baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam 

menghadapi kemajuan IPTEK. Pembelajaran matematika perlu dibekalkan kepada setiap peserta didik dari 

tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Cockroft dalam [1], mengemukakan bahwa matematika perlu 

diajarkan kepada siswa karena selalu digunakan dalam segi kehidupan, semua bidang studi memerlukan 

keterampilan matematika yang sesuai, merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan logis. Selain itu 

matematika dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara, meningkatkan kemampuan 

berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan, serta memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan 

masalah yang menantang. Berbagai alasan perlunya sekolah mengajarkan matematika kepada siswa membuat 

pembelajaran matematika harus lebih diperhatikan. 
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Berdasarkan [2] tentang standar isi menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berfikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Salah satu materi yang diajarkan 

dalam matematika adalah geometri. Geometri sebagai salah satu cabang ilmu matematika yang memuat 

konsep-konsep abstrak yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang dan ruang [3]. Kajian geometri 

bersifat abstrak dan berkaitan dengan bangun-bangun dua dimensi maupun dimensi tiga, diantaranya 

kubus, balok, prisma, dan limas. Sehingga mempelajari geometri menuntut anak untuk menciptakan 

konsep-konsep yang ada dalam pikirannya dalam menentukan posisi dan ukuran suatu obyek dalam ruang. 

Kemampuan menangkap dunia ruang secara tepat, serta suka menghubungkan matematika dengan dunia 

fisik atau dunia nyata merupakan karakteristik siswa yang memiliki kecerdasan visual-spasial. 

Menurut [4], kecerdasan visual-spasial merupakan kemampuan mempersepsi dunia visual-spasial 

secara akurat dan mentransformasikan persepsi dunia visual-spasial tersebut dalam berbagai bentuk. 

Kecerdasan visual-spasial meliputi kemampuan membayangkan, mempresentasikan ide secara visual atau 

spasial, dan mengorientasikan diri secara tepat dalam  matriks  spasial  termasuk kepekaan pada garis, 

bentuk ruang, warna, dan hubungan antar unsur tersebut [5]. Kecerdasan visual-spasial membangkitkan 

kapasitas untuk berpikir dalam tiga cara dimensi. Anak yang memiliki kecerdasan visual-spasial baik, anak 

tersebut akan mudah belajar ilmu ukur ruang. Ia sangat mudah mengingat gambar, dan memiliki imajinasi 

yang kuat. Anak yang memiliki kecerdasan visual-spasial juga memiliki cara belajar visualisasi 

berdasarkan penglihatan, sehingga dia akan dengan mudah belajar dari gambar-gambar, grafik dalam 

warna-warni yang menarik didalam geometri ruang [5]. Kajian ilmu yang berkaitan dengan geometri ruang 

di sekolah tingkat menengah pertama salah satunya materi limas. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 3 Magetan, dalam pembelajaran matematika khususnya 

pada materi limas masih banyak ditemukan kesalahan. Hal ini ditunjukan dari hasil tugas siswa sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

GAMBAR 1. HASIL JAWABAN SISWA 

Pada gambar di atas terlihat bahwa pada soal diketahui alas limas berbentuk persegi panjang berukuran 

24 cm x 12 cm dan tinggi limas 8 cm, namun siswa tersebut menganggap bahwa tinggi limas sama artinya 

dengan tinggi sisi tegak bangun segitiga. Menurut penjelasan guru, hal itu terjadi karena beberapa faktor, 

diantaranya adalah keterampilan memecahkan masalah, pola pikir siswa, serta struktur pengetahuan yang 

dimiliki oleh siswa tersebut. Bagi sebagian besar anak berkesulitan belajar, pemecahan masalah merupakan 

bagian yang sulit dalam pelajaran matematika.   

Menurut Lerner dalam [1] ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, yaitu (1) 

adanya ganggunan dalam hubungan keruangan, (2) abnormalitas persepsi visual, (3) asosiasi visual-motor, 

(4) perseverasi, (5) kesulitan mengenal dan memahami simbol, (6) gangguan penghayatan tubuh, (7) 

kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan (8) performance IQ jauh lebih rendah daripada skor Verbal IQ. 

Anak yang memiliki abnormalitas persepsi visual akan mengalami kesulitan untuk melihat berbagai obyek 

dalam hubungannya dengan kelompok dan sering tidak mampu membedakan bentuk-bentuk geometri.  

Kompetensi dasar yang dicapai dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi limas 

diantaranya adalah siswa memahami pengertian dan sifat-sifat dari limas, membuat jaring-jaring limas 

serta dapat menghitung luas permukaan dan volume limas. Lebih lanjut penjelasan guru, siswa sering 

mengalami kesulitan karena kurang dapat membedakan antara prisma dengan limas. Selain itu, 

kemampuan siswa yang kurang dapat memahami masalah pada soal menjadi penyebab utama terjadinya 

kesalahan dalam mengerjakan soal. Dalam memecahkan masalah luas permukaan dan volume limas siswa 

harus mampu memahami permasalahan apa saja yang diketahui, apa yang ditanyakan, rumus-rumus yang 

digunakan serta langkah-langkah yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut Utari [6] 

mengemukakan bahwa pemecahan masalah matematik mempunyai dua makna yaitu: (1) pemecahan 

masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan kembali dalam menemukan kembali dan 

memahami materi konsep dan prinsip matematika. (2) pemecahan masalah sebagai suatu kegiatan yang 

terdiri atas mengidentifikasikan data untuk memecahkan masalah, membuat model matematika dari suatu 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, memilih dan menetapkan strategi untuk menyelesaikan masalah, 

menginterpretasikan hasil sesuai dengan permasalahan asal, menetapkan matematika secara bermakna. 
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Sedangkan menurut [7] menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses penerimaan 

tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah, sehingga aspek penting dari makna masalah 

adalah adanya penyelesaian yang diperoleh tidak dapat hanya dikerjakan dengan prosedur rutin, tetapi 

perlu penalaran yang luas dan rumit.  

Dalam langkah pemecahan masalah, pemahaman sangat diperlukan untuk mengaplikasikan 

pengetahuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Proses belajar mengajar harus memungkinkan 

siswa untuk mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri secara mendalam yang didasarkan pada apa yang 

mereka telah ketahui sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Hudoyo dalam [8] yang menyatakan: “ Tujuan 

mengajar adalah agar pengetahuan yang disampaikan dapat dipahami peserta didik”. Dalam mempelajari 

matematika, siswa harus memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaiakan soal-

soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dunia nyata dan mampu mengembangkan 

kemampuan lain yang menjadi tujuan dari pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan visual-spasial yang dimiliki siswa 

dapat mempengaruhi pemahaman siswa dalam memecahkan masalah matematika khususnya pada materi 

limas. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu diadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

pemahaman siswa dalam memecahkan masalah pada materi limas ditinjau dari kecerdasan visual-spasial. 

Peneliti memberi judul penelitiannya yaitu “Karakteristik Pemahaman Siswa SMP dalam Memecahkan 

Masalah Matematika pada Materi Limas ditinjau dari Kecerdasan Visual-Spasial“. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif jenis studi kasus. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. Pengambilan data penelitian dilaksanakan di 

SMP N 3 Magetan. Siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Magetan tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 33 

siswa diberkan tes kecerdasan visual-spasial. Hasil tes kecerdasan visual-spasial tersebut akan dijadikan 

pedoman dalam pengambilan tiga subjek penelitian. Setelah diperoleh tiga siswa sebagai subjek 

penelitian, siswa-siswa tersebut diberikan tes tulis dan wawancara untuk memperoleh informasi tentang 

karakteristik pemahaman masing-masing subjek penelitian dalam memecahkan masalah matematika.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Peneliti melakukan observasi sebagai langkah awal untuk mengumpulkan data secara langsung, 

melihat secara rinci permasalahan apa saja yang terjadi dilapangan.  

2. Metode Tes  

Tes digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman siswa dalam memecahkan 

masalah matematika berkaitan dengan limas. Dalam penelitian ini tes disusun oleh peneliti sendiri, 

dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan guru matematika dan dosen pembimbing sehingga 

didapatkan kesesuaian dengan materi yang akan diujikan. 

3. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah subjek penelitian mengerjakan soal tes tulis yang diberikan. 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari subjek penelitian tentang karakteristik 

pemahaman yang muncul ketika mereka mengerjakan soal tes tulis. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Miles dan Huberman [9] yang 

disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut: 

 

 
 

GAMBAR 2. TEKNIK ANALISIS DATA MENURUT MILES & HUBERMAN 

Pengumpualn Data 

(data collection) 

Reduksi data 

(data reduction) 

Penarikan kesimpulan 

(conclusions drawing/verifying) 

Penyajian data 

(data display) 
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1. Reduksi Data 

Kegiatan yang dilakukan saat reduksi data adalah sebagai berikut : 

a. Membaca kembali catatan dan informasi yang didapat pada saat kegiatan penelitian. 

b. Menganalisis hasil wawancara yang berupa perkataan dari subjek penelitian, termasuk ekspresi 

dan mimik subjek saat wawancara berlangsung. 

c. Menyederhanakan data atau informasi yang diperoleh dari hasil tes subjek penelitian dan dari hasil 

wawancara 

2. Display data 

Melakukan pendeskripsian karakteristik pemahaman subjek penelitian dalam memecahkan 

masalah matematika pada materi limas. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Membuat kesimpulan dari data penelitian dan membuktikan kembali benar atau tidaknya 

kesimpulan yang dibuat atau sesuai atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataan.  

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dengan metode. 

Setelah data-data dari subjek didapatkan peneliti, maka penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan 

harus sesuai data yang relevan dan valid. Berikut indikator karakteristik pemahaman pada setiap langkah 

pemecahan masalah sebagai acuan dalam analisis data. 
TABEL 1. KAREKTERISTIK PEMAHAMAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA 

PADA MATERI LIMAS 

Karakteristik Pemahaman Deskriptor 

Langkah 1: Memahami Masalah 
Merangkum Mengungkapkan kembali informasi yang diterima baik secara lisan maupun tulisan 

Menafsirkan Mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain. 

Mencontohkan Proses mengilustrasikan suatu masalah 

Langkah 2: Merencanakan Pemecahan Masalah 
Menyimpulkan Membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang diterimanya. 

Menjelaskan Dapat membuat dan mengunakan model sebab-akibat dalam sebuah sistem. 

Menafsirkan Mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain 

Langkah 3: Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah 
Menjelaskan Dapat membuat dan mengunakan model sebab-akibat dalam sebuah sistem. 

Mengklasifikasikan Mengelompokan sesuatu berdasarkan kategori. 

Langkah 4: Memeriksa Kembali 
Membandingkan Proses mencocokkan penyelesaian dengan permasalan awal 

Menyimpulkan Membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang diterimanya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti mengambil 3 subjek dari kelas VIII D yang terdiri dari 1 siswa dengan kategori kecerdasan 

visual-spasial tinggi, 1 siswa dengan kategori kecerdasan visual-spasila sedang dan 1 siswa dengan 

kategori kecerdasan visual spasil rendah. 

Hasil identifikasi karakteristik pemahaman dalam memecahkan masalah matematika pada materi limas 

pada masing-masing subjek yang disajikan dalam deskripsi berikut. 

1. Subjek 1 kategori kecerdasan vsual-spasial tinggi 

  

GAMBAR 2. HASIL JAWABAN SUBJEK 1 UNTUK SOAL NOMOR 1 & 2 

a) Memahami Masalah 

Subjek mampu melakukan pemahaman masalah dengan cara menuliskan apa saja yang 

diketahui dan ditanyakan yang termasuk dalam karakteristik merangkum, subjek juga dapat 

mengilustrasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk gambar yang termasuk dalam karakteristik 

mencontohkan, selan itu subjek juga dapat memberikan informasi/ keterangan  pada gambar yang 

dibuatnya yang termasuk dalam karakteristik menafsirkan. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah 

Subjek dalam perencanaan pemecahan masalah mampu memberikan penjelasan lebih lanjut hal 

ini terlihat subjek dapat memutuskan rumus yang digunakan dalam menyelesaian soal yang termasuk 
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dalam karakteristik menyimpulkan, subjek juga dapat mencari hal yang harus ditemukan terlebih 

dahulu untuk dapat memecahkan masalah yang termasuk dalam karakteristik menjelaskan. Selain itu, 

subjek dapat menuliskan rumus dengan lebih singkat yang termasuk dalam karakteristik menafsirkan. 

c) Melaksanakan Pemecahan Masalah 

Subjek mampu melaksanakan rencana pemecahan masalah hal ini terlihat subjek dapat mencari 

luas alas dan luas segitiga dengan tepat yang termasuk dalam karakteristik pemahaman menjelaskan, 

selain itu subjek juga dapat menentukan luas permukaan limas dan volume limas dengan tepat sesuai 

kategori yang termasuk dalam aspek pemahaman mengklasifikasikan. 

d) Memeriksa Kembali 

Subjek dalam langkah memeriksa kembali dapat memperoleh jawaban yang tepat yang 

termasuk  karakteristik pemahaman membandingkan, selain itu dapat membuat kesimpulan dari apa 

yang ditanyakan yang termasuk dalam karakteristik pemahaman menyimpulkan. 

2. Subjek 2 Kategori Kecerdasan Visual-Spasial Sedang 

 
 

GAMBAR 2. HASIL JAWABAN SUBJEK 2 UNTUK SOAL NOMOR 1 & 2 

a) Memahami Masalah 

Subjek dalam melakukan pemahaman masalah hanya mampu menuliskan apa saja yang 

diketahui dan ditanyakan yang termasuk dalam karakteristik merangkum dan tidak memenuhi 

karaktetistik mencontohkan dan menafsirkan. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah 

Subjek dalam perencanaan pemecahan masalah mampu memberikan penjelasan lebih lanjut hal 

ini terlihat subjek dapat memutuskan rumus yang digunakan dalam menyelesaian soal yang termasuk 

dalam karakteristik menyimpulkan, subjek juga dapat mencari hal yang    harus ditemukan terlebih 

dahulu untuk dapat memecahkan masalah yang termasuk dalam karakteristik menjelaskan. Selain itu, 

subjek dapat menuliskan rumus dengan lebih singkat yang termasuk dalam karakteristik menafsirkan. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah 

Subjek mampu melaksanakan rencana pemecahan masalah hal ini terlihat subjek dapat mencari 

luas alas dan luas sisi tegak dengan tepat yang termasuk dalam karakteristik pemahaman 

menjelaskan, selain itu subjek juga dapat menentukan volume limas dengan tepat sesuai kategori 

yang termasuk dalam karakteristik pemahaman mengklasifikasikan. 

d) Memeriksa Kembali 

Subjek dalam langkah memeriksa kembali dapat memperoleh jawaban yang tepat yang 

termasuk karakteristik pemahaman membandingkan dan tidak memenuhi karakteristik 

menyimpulkan. 

3. Subjek 3 Kategori Kecerdasan Visual-Spasial Rendah 

 

 

 

GAMBAR 6. HASIL JAWABAN SUBJEK 3 SOAL NOMOR 1 & 2 

 

 



 ISBN. 978-602-73403-1-2 

MP 554 

 

a) Memahami Masalah 

Subjek dalam melakukan pemahaman masalah hanya mampu menuliskan apa saja yang 

diketahui dan ditanyakan yang termasuk dalam karakteristik merangkum dan tidak memenuhi 

karaktetistik mencontohkan dan menafsirkan. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah 

Subjek dalam perencanaan pemecahan masalah dapat memutuskan rumus yang digunakan 

dalam menyelesaian soal yang termasuk dalam karakteristik menyimpulkan dan tidak memenuhi 

karakteristik menjelaskan dan menafsirkan. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah 

Subjek dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah tidak dapat mencari luas alas dan sisi 

tegak secara terperinci sehingga tidak  termasuk dalam karakteristik pemahaman menjelaskan, selain 

itu subjek dapat menentukan volume limas dengan tepat sesuai kategori yang termasuk dalam 

karakteristik pemahaman mengklasifikasikan. 

d) Memeriksa Kembali  

Subjek dalam langkah memeriksa kembali dapat memperoleh jawaban yang tepat yang 

termasuk karakteristik pemahaman membandingkan dan  tidak memenuhi karakteristik 

menyimpulkan. 

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan dari hasil tes tulis maupun wawancara, peneliti 

akan meyajikan hasil dari analisis data tes dan wawancara pada tabel sebagai berikut: 
TABEL 2. KARAKTERISTIK PEMAHAMAN SISWA SMP DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA PADA 

MATERI LIMAS DITINJAU DARI KECERDASAN VISUAL-SPASIAL 

Langkah Pemecahan 

Masalah 

Karakteristik Pemahaman 

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Memahami Masalah 

Merangkum 
Mencontohkan 

Menafsirkan 

Merangkum 
- 

- 

Merangkum 
- 

- 

Merencanakan Pemecahan 

Masalah 

Menyimpulkan 

Menjelaskan 

Menafsirkan 

Menyimpulkan 

Menjelaskan 

Menafsirkan 

Menyimpulkan 

- 

- 

Melaksanakan Rencana 

Pemecahan Masalah 

Menjelaskan 

Mengklasifikasikan 

- 

Menjelaskan 

Mengklasifikasikan 

- 

Mengklasifikasikan 

- 

- 

Memeriksa Kembali 
Membandingkan 

Menyimpulkan 

Membandingkan 

- 

Membandingkan 

- 

Dari Tabel 2. di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik pemahaman siswa SMP dalam memecahkan 

masalah matematika pada materi limas ditinjau dari kecerdasan visual-spasial dalam langkah memahami 

masalah adalah sebagai berikut: 

Subjek ke-1 dengan kategori tinggi dalam memahami masalah dari hasil tes tulis dan wawancara 

memiliki kecenderungan menggunakan 3 (tiga) karakteristik pemahaman yaitu merangkum dengan 

deskriptor dapat mengungkapkan kembali informasi yang diterimanya dengan baik secara lisan maupun 

tulisan; mencontohkan dengan deskriptor mampu mengilustrasikan suatu masalah dan menafsirkan dengan 

deskriptor dapat mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain. Berarti dapat disimpulkan bahwa 

dalam memahami masalah subjek ke-1 kategori tinggi memiliki pemahaman mengungkapkan kembali 

informasi pada soal dan menjabarkannya ke dalam bentuk kalimat matematika; mampu membuat ilustrasi 

untuk menggambarkan soal yang akan dikerjakan; serta mampu memberikan informasi/keterangan pada 

gambar yang dibuatnya. 

Subjek ke-2 dengan kategori sedang dan subjek ke-3 dengan kategori rendah dalam memahami 

masalah dari hasil tes tulis dan wawancara memiliki kecenderungan dalam menggunakan 1 (satu) 

karakteristik pemahaman yaitu merangkum dengan deskriptor, yaitu mampu mengungkapkan kembali 

informasi yang diterimanya baik secara lisan maupun tulisan. Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam 

memahami masalah subjek ke-2 dengan kategori sedang dan subjek ke-3 dengan kategori rendah memiliki 

karakteristik pemahaman mengungkapkan kembali informasi pada soal dan menjabarkan  ke bentuk 

matematika. 

Karakteristik pemahaman siswa SMP dalam memecahkan masalah limas ditinjau dari kecerdasan 

visual-spasial dalam merencanakan pemecahan masalah adalah sebagai berikut: 

Subjek ke-1 dengan kategori tinggi dan subjek ke-2 dengan kategori sedang dalam merencanakan 

rencana pemecaham masalah dari hasil tes tulis dan wawancara memiliki kecenderungan menggunakan 3 

(tiga) karakteristik pemahaman yaitu menyimpulkan dengan deskriptor dapat membuat kesimpulan yang 

logis dari informasi yang diterimanya; menjelaskan dengan deskriptor dapat membuat dan menggunakan 

model sebab-akibat dalam sebuah sistem dan menafsirkan dengan deskriptor dapat mengubah informasi 
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dari satu bentuk ke bentuk lain. Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam merencanakan rencana pemecahan 

masalah subjek ke-1 kategori tinggi dan subjek ke-2 kategori sedang memiliki pemahaman membuat 

kesimpulan yang logis dari informasi yang diterimanya; dapat membuat dan menggunakan model sebab-

akibat dalam sebuah sistem serta dapat mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain. 

Subjek ke-3 dengan kategori rendah dalam merencanakan pemecahan masalah dari hasil tes tulis dan 

wawancara memiliki kecenderungan dalam menggunakan 1 (satu) karakteristik pemahaman yaitu 

menyimpulkan dengan deskriptor membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang diterimanya. 

Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam merencanakan rencana pemecahan masalah subjek ke-3 dengan 

kategori rendah memiliki karakteristik pemahaman dapat membuat kesimpulan yang logis dari informasi 

yang diterimanya. 

Karakteristik pemahaman siswa SMP dalam memecahkan masalah limas ditinjau dari kecerdasan 

visual-spasial dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah adalah sebagai berikut: 
Subjek ke-1 dengan kategori tinggi dan subjek ke-2 dengan kategori sedang dalam melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dari hasil tes tulis dan wawancara memiliki kecenderungan menggunakan 2 
(dua) karakteristik pemahaman yaitu menjelaskan dengan deskriptor dapat membuat dan menggunakan 
model sebab-akibat dalam sebuah sistem dan karakteristik pemahaman mengklasifikasikan dengan 
deskriptor mengelompokkan sesuatu berdasarkan kategori. Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam 
melaksanakan rencana pemecahan masalah subjek ke-1 kategori tinggi dan subjek ke-2 kategori sedang 
memiliki pemahaman dapat membuat dan menggunakan model sebab-akibat dalam sebuah sistem serta 
dapat mengelompokkan sesuatu berdasarkan kategori. 

Subjek ke-3 dengan kategori rendah dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah dari hasil tes 

tulis dan wawancara memiliki kecenderungan dalam menggunakan 1 (satu) karakteristik pemahaman yaitu 

mengklasifikasikan dengan deskriptor dapat mengelompokkan sesuatu berdasarkan kategori. Berarti dapat 

disimpulkan bahwa dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah subjek ke-3 dengan kategori rendah 

memiliki karakteristik pemahaman dapat mengelompokkan sesuatu berdasarkan kategori. 

Sedangkan karakteristik pemahaman siswa SMP dalam memecahkan masalah limas ditinjau dari 

kecerdasan visual-spasial dalam memeriksa kembali adalah sebagai berikut: 

Subjek ke-1 dengan kategori tinggi dalam memeriksa kembali dari hasil tes tulis dan wawancara 

memiliki kecenderungan menggunakan 2 (dua) karakteristik pemahaman yaitu membandingkan dengan 

deskriptor proses mencocokkan penyelesaian dengan permasalahan awal dengan tepat dan menyimpulkan 

dengan deskriptor membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang diterimanya. Berarti dapat 

disimpulkan bahwa dalam memeriksa kembali subjek ke-1 kategori tinggi memiliki pemahaman dapat 

mencocokan penyelesaian dengan permasalahan awal dan dapat membuat kesimpulan yang logis dari 

informasi yang diterimanya. 

Subjek ke-2 dengan kategori sedang dan subjek ke-3 dengan kategori rendah dalam memeriksa kembali 

dari hasil tes tulis dan wawancara memiliki kecenderungan dalam menggunakan 1 (satu) karakteristik 

pemahaman yaitu membandingkan dengan deskriptor proses mencocokkan penyelesaian dengan 

permasalahan awal. Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam memeriksa kembali subjek ke-2 dengan 

kategori sedang dan subjek ke-3 dengan kategori rendah memiliki karakteristik pemahaman 

membandingkan dengan deskriptor proses mencocokkan penyelesaian dengan permasalahan awal. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa karakteristik pemahaman siswa dengan tingkat 

kecerdasan visual-spasial tinggi, sedang dan rendah untuk setiap langkah-langkah pemecahan masalah 

mengalami perbedaan. Hal ini sejalan dengan [10], bahwa siswa dengan tingkat kecerdasan visual-spasial 

tinggi dapat memberikan penjelasan secara luas dalam penyelesaian soal dengan tepat dan benar, 

selanjutnya siswa dengan tingkat kecerdasan visual-spasial sedang dapat memberikan penjelasan secara 

singkat dalam penyelesaian soal tetapi masih kurang tepat dan siswa dengan kategori rendah tidak dapat 

memberikan penjelasan secara luas dalam penyelesaian soal dengan tepat. Berdasarkan pembahasan dan 

penelitian yang dilakukan Frastio menunjukan bahwa tingkat kecerdasan visual-spasial yang dimiliki siswa 

akan mempengaruhi karakteristik pemahaman dalam langkah pemecahan masalah. Selain itu, kajian 

pustaka pada BAB II dalam penelitian ini yang membahas hubungan antara pemahaman menurut Anderson 

dan Krathwohl dan langkah pemecahan masalah menurut Polya dapat buktikan yaitu dalam memahami 

masalah terdapat karakteristik pemahaman merangkum, mencontohkan dan menaksirkan; dalam 

merencanakan langkah pemecahan masalah terdapat karakteristik pemahaman menyimpulkan, menjelaskan 

dan menafsirkan; dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah terdapat karakteristik pemahaman 

menjelaskan dan mengklasifikasikan; dan dalam memeriksa kembali terdapat karakteristik pemahaman 

membandingkan dan menyimpulkan. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa karakteristik pemahaman siswa SMP dalam memecahkan masalah matematika pada 

materi limas ditinjau dari kecerdasan visual-spasial di SMP Negeri 3 Magetan adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik pemahaman siswa dengan kategori kecerdasan visual-spasial tinggi dalam memecahkan 

masalah matematika pada materi limas memiliki karakteristik pemahaman meliputi menafsirkan, 

mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. 

Subyek kategori tinggi mampu mengerjakan setiap langkah pemecahan masalah dalam soal sesuai 

dengan 7 karakteristik pemahaman. 

2. Karakteristik pemahaman siswa dengan kategori kecerdasan visual-spasial sedang dalam memecahkan 

masalah matematika pada materi limas memiliki karakteristik pemahaman meliputi menafsirkan, 

mengklasifikaskan, merangkum, menjelaskan, membandingkan, dan menjelaskan. Subyek kategori 

sedang cukup mampu mengerjakan setiap langkah pemecahan masalah dalam soal namun hanya dapat 

mengkontruksi 6 karakteristik pemahaman. 

3. Karakteristik pemahaman siswa dengan kategori kecerdasan visual-spasial sedang dalam memecahkan 

masalah matematika pada materi limas memiliki karakteristik pemahaman dalam proses pemahaman 

meliputi mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan dan membandingkan. Subyek kategori 

rendah kurang mampu mengerjakan setiap langkah pemecahan masalah dalam soal hal ini terlihat 

dimana subyek hanya dapat mengkontruksi 4 karakteristik pemahaman. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagaimana yang telah disimpulkan diatas, peneliti 

menyarankan bagi siswa dengan kecerdasan visual-spasial tinggi, hendaknya selalu meningkatkan 

kualitas pemahaman pada bidang matematika. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, sebaiknya 

siswa selalu berlatih memecahkan soal dengan berbagai bentuk dan tingkat kesukaran yang berbeda-beda. 

Bagi siswa dengan kecerdasan visual-spasial sedang, hendaknya lebih meningkatkan pemahaman pada 

bidang matematika. Untuk meningkatkan pemahan tersebut, sebaiknya siswa sering berlatih memecahkan 

soal dan perlu adanya bimbingan agar lebih terarah sehingga dapat mengembangkan kecakapannya dalam 

mengerjakan. Sedangkan bagi siswa dengan kecerdasan visual-spasial rendah, hendaknya lebih diberi 

perhatian agar dapat berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran, sering diberi latihan soal dan meminta 

bantuan guru mata pelajaran matematika untuk dapat dibimbing lebih intensif dalam memahami materi 

pada bidang matematika. 
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