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KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DALAM MENYELESAIKAN 
SOAL CERITA BANGUN RUANG DITINJAU DARI  IQ SISWA 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kemampuan pemecahan masalah 
siswa dalam menyelesaikan soal cerita bangun ruang ditinjau dari IQ siswa. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 
VIII C SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi hasil ulangan dan 
wawancara. Keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Teknik 
pengambilan subyek berdasarkan tingkat IQ siswa sehingga diperoleh 6 subyek kelas 
VIII C dengan kategori IQ rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan analisis data dan 
pembahasan diperoleh : (1) Memahami masalah : siswa dengan kemampuan IQ 
rendah tidak dapat memahami masalah pada semua nomor. Siswa dengan 
kemampuan IQ sedang dapat memahami masalah pada semua nomor. Siswa dengan 
kemampuan IQ tinggi dapat memahami masalah pada 3 nomor. (2) Membuat 
perencanaan : siswa dengan kemampuan IQ rendah dapat merencanakan masalah 
pada  2 nomor. Siswa dengan kemampuan IQ sedang dapat merencanakan masalah 
pada 3 nomor. Siswa dengan kemampuan IQ tinggi dapat merencanakan pemecahan 
masalah pada 3 nomor. (3) Melaksanakan : siswa dengan kemampuan IQ rendah 
tidak dapat melaksanakan rencana pemecahan, tetapi ada siswa yang dapat 
melaksanakan pada 3 masalah. Siswa dengan kemampuan IQ sedang dapat 
melaksanakan 3 masalah. Siswa dengan kemampuan IQ tinggi dapat melaksanakan 
rencana pada 2 nomor. (4) Melihat kembali : siswa dengan kemampuan IQ rendah 
tidak dapat melihat kembali jawaban. Siswa dengan kemampuan IQ sedang dapat 
melihat kembali pada 2 nomor soal. Siswa dengan kemampuan IQ tinggi 
dapatmelihat kembali pada 3 nomor soal. 

Kata kunci : Pemecahan Masalah, Polya, Bangun Ruang, IQ 

 

Abstract 

This study aims to describe the students' problem solving abilities in solving the 
problem of geometric stories in terms of student IQ. This type of research is 
qualitative descriptive. The subjects of this study were class VIII C at SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta academic year 2018/2019. The data collection methods 
used are documentation of the results of the tests and interviews. The validity of the 
data used is the triangulation technique. Subject taking techniques are based on 
students' IQ levels so that 6 subjects of class VIII C are obtained with low, medium, 
and high IQ categories. Based on data analysis and discussion obtained: (1) 
Understanding the problem: students with low IQ abilities cannot understand the 
problem in all numbers but there are students who can understand the questions in all 
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numbers. Students with moderate IQ abilities can understand problems in all 
numbers. Students with high IQ abilities can understand problems in 3 numbers. (2) 
Planning: students with low IQ abilities can plan problems in 2 numbers. Students 
with moderate IQ abilities can plan problems in 3 numbers. Students with high IQ 
abilities can plan problem solving on 3 numbers. (3) Implement: students with low 
IQ abilities cannot carry out the solution plan, but there are students who can carry 
out the 3 problems. Students with moderate IQ abilities can implement 3 problems. 
Students with high IQ abilities can carry out plans on 2 numbers. (4) Looking back: 
students with low IQ abilities cannot look back on answers but there are students 
who can look back. Students with IQ abilities are being able to look back at the 2 
number questions. Students with high IQ abilities can look back at the 3 question 
numbers. 
 
Keywords:  Problem Solving, Polya, Building Space, IQ 
 
1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang mendasari perkembangan 

teknologi modern serta mempunyai peranan penting dalam memajukan daya 

pikir manusia. Abdurrahman (2003: 279) menyatakan matematika adalah bahasa 

simbolis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, 

yang memudahkan manusia berfikir dalam memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari. Sedangkan Shadiq (2014: 13) menyatakan bahwa matematika adalah 

ilmu yang membahas pola atau keteraturan. Pembelajaran matematika di kelas 

tidak seharusnya selalu menggunakan penalaran induktif namun sebaiknya juga 

memanfaatkan penalaran induktif pada awal proses pembelajaran. Belajar 

matematika harus dilakukan secara bertahap. Amir & Risnawati (2016: 8) 

menyatakan pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir siswa yang 

dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Mempelajari matematika 

juga dapat melatih siswa berfikir kreatif, kritis serta dapat memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Kemampuan  siswa  dalam  menyelesaikan  soal  matematika dalam  

bentuk  cerita  terdapat beberapa  langkah yaitu  kemampuan  siswa dalam 

memahami  soal, kemampuan membuat  model  matematika,  dan  perhitungan.  
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Jika  siswa  melakukan kesalahan pada langkah pertama,  maka  akan  

menyebabkan  kesalahan pada  langkah  selanjutnya  dan  mengakibatkan  

rendahnya  hasil  yang  diperoleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

dalam bentuk cerita.  

Pemecahan masalah dalam matematika dapat berupa soal cerita, salah 

satunya adalah materi bangun ruang yang merupakan materi semester genap 

kelas VIII SMP. Proses pemecahan masalah matematika dapat dilihat melalui 

tahapan yang sistematis. Salah satu proses pemecahan masalah menurut polya 

(1973:17) adalah (1) memahami masalah (Understanding the problem), (2) 

merencanakan pemecahan masalah (devising a plan), (3) melaksanakan rencana 

pemecahan masalah (carrying out the plan), (4) memeriksa kembali solusi yang 

diperoleh (looking back). Hartono (2014:3) pemecahan  masalah merupakan 

bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting. Hal ini dikarenakan 

siswa akan memperoleh pengalaman dengan menggunakan pengetahuan serta 

ketrampilan yang dimiliki untuk menyelesaikan soal yang tidak rutin. 

Pemecahan masalah akan menjadi hal yang menentukan keberhasilan 

pendidikan matematika, sehingga pengintegrasian pemecahan masalah (problem 

solving) selama proses pembelajaran berlangsung menjadi suatu keharusan. 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita bangun ruang yaitu faktor eksternal dan internal siswa, 

faktor internal salah satunya merupakan Intellegence Quotient (IQ) siswa. 

Wechsler berpendapat bahwa IQ adalah suatu nilai yang hanya dapat ditentukan 

secara kira-kira dan sementara karena selalu terjadi perubahan-perubahan akibat 

faktor individual dan situasional. Nilai rata-rata IQ seseorang dapat berubah, 

perubahan ini dipengaruhi oleh adanya peran pengalaman dari sekolah dan 

pengaruh lingkungan terhadap perkembangan intelegensi. IQ siswa dalam 

penelitian ini dapat digolongkan menjadi 3 yaitu siswa dengan IQ tinggi, rata-

rata , dan rendah. IQ siswa berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan siswa 

menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu guru matematika di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta ternyata masih banyak siswa yang mengalami 
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kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Siswa cenderung terburu-

buru dalam dalam membaca soal sehingga berdampak pada kemampuan 

pemecahan masalah siswa, jawaban siswa tidak sesuai dengan apa yang 

ditanyakan pada soal, langkah pengerjaan tidak sistematis, dan tidak 

menyimpulkan jawaban. Tingkat IQ siswa tidak menjamin siswa mampu 

memahami dan menyelesaikan masalah, karena masih banyak siswa dengan IQ 

tinggi tetapi tidak mampu memahami dan menyelesaikan masalah serta hasil 

belajarnya berada di bawah anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Siswa 

dengan IQ rata-rata atau di bawah rata-rata lebih mudah memahami dan 

menyelesaikan masalah dan mendapatkan hasil lebih baik dibanding dengan 

siswa yang memiliki IQ tinggi karena dipengaruhi oleh semangat belajar dan 

kemauan siswa dalam memahami masalah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

IQ tidak menjadi tolak ukur kecerdasan seseorang. IQ siswa dapat menjadi 

sumber informasi bagi guru untuk memilih pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita bangun 

ruang ditinjau dari IQ siswa. 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mengambil 6 subjek di 

kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 surakarta pada tanggal 3 Mei 2019. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

hasil ulangan dan wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

dalam menyelesaikan soal cerita bangun ruang berdasarkan langkah Polya 

ditinjau dari IQ (Intellegence Quotient). Berdasarkan hasil ulangan harian siswa 

pada materi bangun ruang, dilakukan analisis kemampuan siswa dalam 
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pemecahan masalah. Hal yang perlu dianalisis adalah kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam memahami, merencanakan, melaksanakan dan melihat 

kembali dengan pertimbangan kemampuan IQ siswa. Selain itu untuk 

membandingkan hasil yang diperoleh dapat dilakukan wawancara dengan 

subyek yang telah ditentukan. Subjek yang dipilih berdasarkan kemampuan IQ 

rendah, sedang dan tinggi.  

Berikut adalah deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita bangun ruang ditinjau dari IQ siswa. 

Tabel 1 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Subyek Memahami Merencanakan Melaksanakan Melihat kembali 

1 2 3 4 1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

R1 V V V V - V V - - V V V V V V V 
R2 - - - - V V - - - - - - - - - - 
S1 - V - - V V - - - V V - V V - - 
S2 V V V V V V V - V V V V V V V V 
T1 V V V - V V V - - V V - V V - - 
T2 V V V - V V V - V V - - V V V - 

 

3.1 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dengan IQ Rendah 

Siswa R1 dengan kemampuan IQ rendah sudah dapat memahami dengan baik 
di semua nomor, Kemampuan memahami ini dilihat dari kemampuan siswa 
dalam menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan soal. Pada soal nomor 
satu siswa menuliskan sisi, lebar, kedalaman dan volume kolam saat 1 jam terisi, 
serta menuliskan waktu pada bagian ditanya. Soal nomor dua siswa menuliskan 
volume, panjang AB. Siswa menuliskan tinggi piramida pada bagian yang 
ditanyakan. Soal nomor tiga siswa menuliskan panjang, lebar, tinggi kemudian 
menuliskan luas permukaan pada yang ditanyakan. Soal nomor empat siswa 
menuliskan panjang, lebar, tinggi dan menuliskan volume pada bagian ditanya. 
Kemampuan merencanakan penyelesaian siswa R1 sudah baik. Siswa membuat 
perencanaan dengan menuliskan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah, Kemampuan melaksanakan rencana dilakukan dengan perhitungan 
yang dilakukan oleh siswa yang mengoperasikan angka berdasarkan rumus. 
Kemampuan melihat kembali jawaban dilihat dari jawaban siswa saat dilakukan 
penyelesaian yang menyatakan siswa tersebut sudah melakukan pengecekan 
jawaban. Selain itu siswa R2 belum dapat memahami masalah pada semua 
nomor. Siswa membuat perencanaan dengan menuliskan rumus yang digunakan 
untuk menyelesaikan masalah tetapi siswa belum dapat melaksanakan dan 
memeriksa kembali jawaban. 
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Berikut ini contoh hasil pekerjaan siswa IQ rendah dalam 

menyelesaikan soal cerita bangun ruang. 

 
Gambar 1. Contoh Hasil Pekerjaan Siswa IQ Rendah 

Untuk mendukung hasil pekerjaan siswa, berikut contoh kutipan wawancara 

dengan siswa IQ rendah. 

P : “Dari soal yang kamu baca tadi apa saja yang diketahui 
dalam soal?” 

R1 : “Sisi 12 m, lebar 6m, kedalaman 2m, waktu 1 jam memenuhi 
48 m³.” 

P : “Apa yang ditanyakan? 
R1 : “ Waktu untuk memenuhi kolam.” 

P : “ Bagaimana kamu merencanakan penyelesaian soal nomor 
satu?” 

R1 : “ Mencari volume kolam” 

P : “Rumus apa yang kamu pakai untuk menjawab 
soal nomor 1 ?” 

R1 : “ Volume balok, V = p x l x t” 

P :”Apakah yang kamu tuliskan sudah sesuai?” 

R1 : “ ini maksudnya yang s itu sisi panjangnya.” 

P : “Bagaimana kamu menyelesaiakan rencana pemecahan 
masalah pada soal tersebut?” 

R1 : “ V = 12 x 6 x 2 = 144, terus dibagi 48 “ 

P : “ Kenapa dibagi 48?” 

R1 : “Mencari waktu.” 

P  :“Apakah kamu sudah mengecek kembali jawaban 
nomor 1 yang kamu tuliskan?”  
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R1  : “ Sudah.” 
Berdasarkan Gambar 1 dan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa IQ rendah dalam memahami, 

merencanakan, melaksanakan dan melihat kembali siswa R1 sudah tercapai, 

tetapi siswa R2 belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah pada 

semua nomor. Siswa R1 dengan IQ rendah mampu menyelesaikan soal sesuai 

dengan semua aspek mulai memahami, merencanakan, melaksanakan dan 

memeriksa kembali jawaban. Siswa R2 dengan IQ rendah hanya mampu 

menyelesaikan soal pada satu aspek yaitu merencanakan. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Rohmatin (2012) yang menyebutkan bahwa subyek 

dengan IQ di bawah normal mengalami kesulitan untuk memahami masalah 

yang disajikan sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian yang ia berikan. 

Kemampuan memahami masalah juga menjadi permasalahan pada siswa R2 

dengan kemampuan IQ rendah, dimana siswa tidak dapat memahami pada 

semua nomor soal.  

 

3.2 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dengan IQ Sedang 
Siswa S1 dengan kemampuan IQ sedang dapat memahami dengan baik hanya 

pada 1 soal, Kemampuan memahami ini dilihat dari kemampuan siswa dalam 

menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan soal. Pada soal nomor satu 

siswa sudah menuliskan apa yang diketahui yaitu panjang sisi, lebar, 

kedalaman dan volume kolam saat 1 jam terisi, serta menuliskan waktu pada 

bagian ditanya. Soal nomor dua siswa menuliskan alas persegi, dan AB. 

Siswa menuliskan tinggi piramida pada bagian yang ditanyakan. Soal nomor 

tiga siswa menuliskan panjang, lebar, tinggi tetapi tidak menuliskan pada 

bagian yang ditanyakan. Soal nomor empat siswa tidak mengerjakan. 

Kemampuan merencanakan penyelesaian siswa S1 sudah baik. Siswa 

membuat perencanaan dengan menuliskan rumus yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, Kemampuan melaksanakan rencana dilakukan 

dengan perhitungan yang dilakukan oleh siswa yang mengoperasikan angka 

berdasarkan rumus, tetapi siswa hanya dapat melaksanakan perencanaan pada 

1 soal. Kemampuan melihat kembali jawaban dilihat dari jawaban siswa saat 

dilakukan penyelesaian yang menyatakan siswa tersebut sudah melakukan 

pengecekan jawaban. Selain itu siswa S2 sudah mampu memahami masalah 

pada semua nomor,merencanakan soal pada 3 nomor tetapi hanya dapat 

melaksanakan rencana pada 2 nomor.siswa sudah dapat melihat kembali 

jawaban pada semua nomor. 

Berikut ini contoh hasil pekerjaan siswa IQ sedang dalam menyelesaikan 

soal cerita bangun ruang. 
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Gambar 2. Contoh Hasil Pekerjaan Siswa IQ sedang 

Untuk mendukung hasil pekerjaan siswa, berikut contoh kutipan wawancara 

dengan siswa IQ sedang. 

P : “Dari soal yang kamu baca tadi apa saja yang diketahui 

dalam soal?” 

S2 : “Sisi 12 m, lebar 6m, kedalaman 2m, waktu 1 jam memenuhi 

48 m³.” 

P : “Apa yang ditanyakan? 

S2 : “ Waktu.” 

P : “ Bagaimana kamu merencanakan penyelesaian soal nomor 

satu?” 

S2 : “Volume balok = p x l x t” 

P : “Setelah itu mencari apa?” 

S2 : “waktu.” 

P : “ Cara mencari waktu bagaimana?” 

S2 : “ Volume balok dibagi 48m³.” 

P : “Bagaimana kamu menyelesaiakan rencana pemecahan 

masalah pada soal tersebut?” 

S2 : “ V = 12 x 6 x 2 = 144 “ 

P : “ Kemudian mencari apalagi?” 

S2 : “Mencari waktu.” 

P : “ Bagaimana caranya?” 

S2 :” 144 dibagi 48 jadi 3 jam.” 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu tuliskan?” 
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S2 : “ Yakin.” 

P : “Kenapa yakin? Sudah di periksa kembali jawaban yang 

kamu tuliskan?” 

S2 : “Sudah.” 

Berdasarkan Gambar 2 dan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa IQ sedang dalam memahami, 

merencanakan, melaksanakan dan melihat kembali siswa S2 sudah tercapai. 

Selain itu siswa S1 hanya mampu mencapai dua indikator pemecahan 

masalah. siswa S1 melakukan kesalahan pada indikator merencanakan yaitu 

dalam menentukan rumus sehingga mengakibatkan tidak mampu 

melaksanakan rencana pemecahannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Rohmatin (2012) IQ normal pada tahap membuat rencana ia belum 

memahami situasi sehingga ia belum mengetahui secara detail proses 

menjawabnya. Sukoriyanto, dkk (2016) meskipun siswa sudah memahami 

masalahnya, tetapi mereka menemukan kesulitan dalam menentukan apa 

rumusnya harus digunakan dalam perencanaan penyelesaian masalah.  

 

3.3 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dengan IQ Tinggi 
 
Siswa T1 dan T2 dengan kemampuan IQ tinggi dapat memahami dengan baik 

pada 3 soal, Kemampuan memahami ini dilihat dari kemampuan siswa dalam 

menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan soal. Pada soal nomor satu 

siswa T1 maupun T2 sudah menuliskan apa yang diketahui yaitu panjang, 

lebar, kedalaman dan volume kolam saat 1 jam terisi, serta menuliskan waktu 

pada bagian ditanya. Soal nomor dua siswa T1 dan T2 menuliskan volume 

dan panjang AB. Siswa menuliskan tinggi piramida pada bagian yang 

ditanyakan. Soal nomor tiga  kedua siswa sudah menuliskan panjang, lebar, 

tinggi kemudian menuliskan luas permukaan pada yang ditanyakan. Soal 

nomor empat hanya siswa T2 yang menuliskan pada bagian diketahui dan 

ditanya, tetapi T2 tidak memberikan keterangan apa yang diketahui dalam 

soal. Kemampuan merencanakan penyelesaian siswa T1 dan T2 sudah baik. 

Siswa membuat perencanaan dengan menuliskan rumus yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah, Kemampuan melaksanakan rencana dilakukan 

dengan perhitungan yang dilakukan oleh siswa yang mengoperasikan angka 

berdasarkan rumus. Kemampuan melihat kembali jawaban dilihat dari 

jawaban siswa saat dilakukan penyelesaian yang menyatakan siswa tersebut 

sudah melakukan pengecekan jawaban. 

Berikut ini contoh hasil pekerjaan siswa IQ tinggi dalam menyelesaikan 

soal cerita bangun ruang. 
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Gambar 3. Contoh Hasil Pekerjaan Siswa IQ tinggi 

Untuk mendukung hasil pekerjaan siswa, berikut contoh kutipan 

wawancara dengan siswa IQ tinggi. 

P : “Dari soal yang kamu baca tadi apa saja yang diketahui 

dalam soal?” 

T2 : “Panjang isi 12 m, lebar 6m, kedalaman 2m, waktu 1 jam 

dapat  memenuhi 48 m³.” 

P : “Apa yang ditanyakan? 

T2 : “ Waktu untuk memenuhi kolam.” 

P :”Bagaimana kamu merencanakan penyelesaian soal pada 

nomor 1?” 

T2 :” Mencari volume balok dulu.” 

P :” Bagaimana rumusnya?” 

T2 :” v = p x l x t.” 

P :” Langkah selanjutnya?” 

T2 : “ mencari waktu, volume dibagi 48m³.” 

P : “Bagaimana kamu menyelesaiakan rencana pemecahan 

masalah pada soal tersebut?” 

T2 : “ Tinggal dikali saja 12 x 6 x 2 = 144, kemudian mencari 

waktu, 144 dibagi 48 = 3 jam “ 

P : “ Kenapa dibagi 48?” 

T2 : “tadi sudah diketahui waktu dalam satu jam dapat mengisi 

48m³.” 

P  : “Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban 

yang kamu tuliskan?”  

T2  : “ Sudah.”  
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P : “Kenapa yakin dengan jawaban yang kamu tuliskan?” 

T2 : “ Sudah saya cek “ 

Berdasarkan Gambar 3 dan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa IQ tinggi dalam memahami, 

merencanakan, melaksanakan dan melihat kembali T1 dan T2 sudah terpenuhi. 

Menurut penelitian Lee (2017) mayoritas siswa dalam kelompok prestasi tinggi 

sudah mempresentasikan kinerja di atas rata-rata dalam pretest. Sedangkan 

menurut wahyumiarti, dkk (2015) siswa yang memiliki IQ tinggi mempunyai 

aspek kemampuan komunikasi matematis tertulis yaitu mampu memberikan 

solusi yang tepat dan mampu memberikan pendapat dan disertai alasan. 

Sedangkan pada aspek lisan, siswa memberikan informasi dengan bahasanya 

sendiri, siswa tidak memberikan saran yang diperlukan untuk melengkapi soal, 

namun siswa mampu merespon pendapat dengan memberikan argumen yang 

jelas dan membuat kesimpulan yang benar dengan penyampaian yang tegas. 

Siswa dengan IQ tinggi banyak melakukan kesalahan pada indikator 

melaksanakan rencana, kesalahan tersebut lebih dominan pada kesalahan 

menghitung dan bukan merupakan kesalahan konsep pada indikator sebelumnya. 

Kesalahan melaksanakan juga banyak ditemukan pada penelitian Putra, dkk 

(2018) yang menyatakan 58,29% siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah.  Selain dalam melaksanakan rencana 

pemecahan, kesalahan yang dilakukan oleh siswa dengan kemampuan IQ tinggi 

adalah lupa melihat kembali jawaban. Kesalahan memeriksa kembali jawaban 

juga banyak ditemui pada penelitian Yuwono, dkk ( 2018) dari 6 subyek hanya 3 

subyek yang menyelesaikan tahapan memeriksa kembali yaitu S1, S2 dan S3 

namun pada soal nomor 3 siswa tersebut belum mencapai tahapan memeriksa 

kembali karena tidak menuliskan pada lembar jawaban. 

4 PENUTUP 

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

a. Memahami masalah: Siswa dengan kemampuan IQ rendah subyek R2 tidak 

dapat memahami permasalahan dengan baik, tetapi subyek R1 mampu 

memahami dengan baik di semua nomor. Siswa dengan kemampuan IQ sedang 

subyek S1 hanya dapat memahami permasalahan pada soal cerita prisma. Selain 

itu, subyek S2 sudah mampu memahami semua masalah. Siswa dengan 

kemampuan IQ tinggi subjek sudah dapat memahami masalah pada soal cerita 

balok, prisma, dan limas.  
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b. Merencanakan pemecahan: Siswa dengan kemampuan IQ rendah subyek R2 

sudah dapat merencanakan  masalah pada soal cerita balok dan prisma 

sedangkan subyek R1 dapat merencanakan  masalah pada soal prisma dan  

limas. Kedua siswa dengan   kemampuan IQ sedang dan tinggi  sudah dapat 

merencanakan pemecahan masalah pada soal cerita balok, prisma, dan limas.  

c. Melaksanakan: Siswa dengan kemampuan IQ rendah subyek R2 belum dapat 

melaksanakan rencana, subyek R1 dapat melaksanakan rencana pemecahan 

masalah pada soal prisma dan limas. Siswa dengan kemampuan IQ sedang 

subyek S1 hanya mampu melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

cerita prisma, subyek S2 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

semua nomor. Siswa dengan kemampuan IQ tinggi subyek T1 mampu 

melaksanakan rencana pemecahan pada soal cerita prisma dan limas sedangkan 

subyek T2 pada soal cerita balok dan prisma. 

d. Memeriksa kembali: Siswa dengan kemampuan IQ rendah subyek R2 tidak 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh, subyek R1 sudah memeriksa 

kembali jawaban yang diperoleh. Siswa dengan kemampuan  IQ sedang subyek 

S1 sudah dapat memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Selain itu, subjek 

S2 sudah memeriksa kembali jawaban. Kedua subyek dengan kemampuan IQ 

tinggi sudah memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. 
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