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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

  

A. Paparan Data 

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Kecerdasan Visual Spasial 

Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Bangun Ruang di SMPN 2 Durenan”  ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kecerdasan visual spasial siswa 

dalam menyelesaikan masalah bangun ruang di SMP Negeri 2 Durenan 

Kabupaten Trenggalek dan guna untuk mengetahui tingkat kecerdasan visual 

spasial dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan 

kemampuan akademik khususnya pada materi bangun ruang. Penelitian ini 

menggunakan instrumen tes dan wawancara yang mencangkup materi bangun 

ruang. 

Adapun proses pelaksanaan penelitian sebagai berikut. Penelitian dilakukan 

pada, Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018  peneliti meminta surat 

permohonan ijin penelitian kepada pihak Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Tulungagung. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 7 Januari  2019  peneliti 

ke SMPN 2 Durenan Trenggalek untuk  mengajukan  surat  permohonan  ijin  

penelitian  kepada  pihak  TU  SMPN 2 Durenan Trenggalek, ketepatan waktu itu 

di dalam ruangan juga ada bapak Syahrul  Syafi’i, M.Pd  selaku Waka kurikulum 

SMPN 2 Durenan Trenggalek.  Kami berbincang sebentar, saya menyampaikan  

tujuan  saya  yaitu  ingin  melaksanakan  penelitian  dan  saya  juga menjelaskan  

sistematika  dalam  penelitian  saya  ini  kepada  beliau.  Akhirnya  beliau 
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memberikan  izin  kepada  saya  untuk  melakukan  penelitian  di  sekolah  ini.  

Beliau menyarankan  untuk  menemui  salah  satu  guru  matematika  pengampu  

kelas  yang dituju untuk melakukan penelitian yaitu kelas IX. 

Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019  peneliti menemui salah satu guru  

pengampu  mata  pelajaran  matematika  kelas  IX  yaitu  Pak Joko Murjito, S.Pd . 

Peneliti  menemui  beliau  untuk  mengumpulkan  informasi  mengenai  

bagaimana kemampuan  matematis  siswa  kelas  IX  termasuk  pula  kecerdasan 

visual spasialnya dalam menyelesaikan soal pada materi bangun ruang. Secara 

umum Pak Joko menjelaskan bahwa  kemampuan  matematis  siswa  kelas  IX  

beragam,  tetapi  sebagian  siswa memiliki kemampuan yang masih sedang dalam 

menyelesaikan soal bangun ruang. 

Pada  kesempatan  ini  pula  peneliti  menyampaikan  maksud  untuk  

melakukan penelitian  tentang  kecerdasan visual spasial  siswa  dalam  

menyelesaikan  soal matematika materi bangun ruang di kelas IX. Pak Joko 

menyambut dengan baik dan bersedia membantu apabila  dibutuhkan selama 

proses penelitian. Dalam hal ini pak Joko menyarankan untuk melakukan 

penelitian dengan subjek penelitian siswa kelas IX-A karena kemampuan 

siswanya yang beragam. Dalam pembicaraan kali ini peneliti memberikan 

gambaran tentang proses penelitiannya. Peneliti menyampaikan bahwa  peneliti  

meminta nilai matematika siswa kepada Pak Joko untuk menentukan siswa yang 

memiliki kemampuan matematika tinggi, sedang, dan  rendah  dan  akan  

digunakan  sebagai  subjek  penelitian.  Setelah  itu  subjek penelitian diteliti 

dengan diberi soal tes dan juga akan diwawancarai oleh peneliti. 
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Dari  hasil  pembicaraan  tersebut  Pak Joko menyerahkan  keputusan  

kepada peneliti  kapan  mengambil  waktu  melaksanakan  penelitian.  Beliau  

menunjukkan jadwal pelajaran matematika dalam satu minggu  kelas IX-A  yaitu  

hari  Senin jam ke 6-7 (10.40  –  12.00),  hari  Selasa jam ke 3-4 (08.20  –  09.40). 

Untuk  selanjutnya  mengenai  kapan  peneliti  akan  melaksanakan penelitian 

diserahkan kepada peneliti. 

 Senin tanggal 14 Januari 2019  peneliti  datang  untuk melaksanakan 

penelitian.  Pada  hari  ini  diadakan  tes  tulis  untuk  melihat  kecerdasan visual 

spasial siswa.  Materi  yang  di  ujikan  yaitu  materi  bangun  ruang  berupa  balok  

dan  kubus. Soal terdiri dari 2 soal uraian. Sebelum  pelaksanaan  penelitian  tes  

tertulis  peneliti memberikan  review  materi bangun ruang materi  kubus. Hal 

tersebut bertujuan agar siswa lebih menguasai materi tes dikarenakan materi 

tersebut adalah materi yang sudah diberikan sebelumnya dengan  selang  waktu  

lumayan  lama  dari  waktu  penelitian  dan  juga  anjuran  dari  Pak Joko selaku  

pamong  peneliti  dalam  penelitian  ini.  Review  materi  dimulai  dengan peneliti  

memberikan  salam  dan  menjelaskan  tujuan  kehadiran  peneliti,  lalu  

dilanjutkan dengan  menyampaikan  materi  berupa  volume, luas  permukaan 

balok dan kubus. Review    pembelajaran  ini  berlangsung selama 5 menit.  

Setelah  review  materi selesai, maka tes tulis segera dilaksanakan. Tes ini diikuti 

oleh 23 siswa.   

Dalam  pelaksanaannya,  tes  tertulis  berlangsung  selama  40  menit,  

dimulai pukul  10.40 WIB  dan  berakhir  pada  pukul  12.00  WIB.  Pelaksanan  

tes  tertulis  ini diamati langsung oleh peneliti dan dibantu oleh teman sejawat dari 
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peneliti. Pada saat awal  pelaksanaan  tes  tertulis,  peneliti  mengingatkan  kepada  

siswa  bahwa  hasil  dari tes tersebut akan digunakan untuk mengetahui 

kecerdasan visual spasial siswa. Peneliti  juga menyampaikan  kepada  siswa  

bahwa  hasil  tes  tersebut  tidak  akan  mempengaruhi  nilai matematika  di  

sekolah.  Oleh  karena  itu,  siswa  diharapkan  mengerjakan  soal  dengan 

sungguh-sungguh secara mandiri. 

Secara umum, pelaksanaan tes tertulis berjalan dengan baik. Sebagian besar 

siswa mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh dan mandiri. Namun, ada 

beberapa siswa yang berusaha  bekerjasama  dengan  siswa  lain.  Akan  tetapi,  

peneliti  sebagai  pengawas  tes langsung mengingatkan agar mereka bekerja 

secara mandiri. Setelah tes berakhir peneliti memberitahukan  bahwa  akan  

diadakan  wawancara  kepada  beberapa  siswa  yang  telah terpilih menjadi 

subjek penelitian. 

Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, wawancara dilaksanakan 

keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 pada jam 

pelajaran ke 3-4 yaitu jam (08.20  –  09.40).  Pelaksanaan  wawancara  

dilaksanakan  di kelas.  Untuk  memudahkan peneliti memahami data dari hasil 

wawancara, maka peneliti menggunakan alat perekam untuk  menyimpan  hasil  

wawancara  dan  untuk  menyimpan  kejadian  selain suara,  maka peneliti 

menggunakan catatan. 

Dalam pemilihan subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX-A SMPN 2 

Durenan Trenggalek. Dalam kelas IX-A ada 23 siswa yang terdiri dari  10 siswa 

laki-laki dan 13 siswa perempuan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 
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peneliti, kelas IX- A adalah kelas Heterogen. Dikatakan heterogen dikarenakan 

pada kelas tersebut ada siswa yang memiliki kemampuan tinggi, kemampuan 

sedang dan kemampuan rendah. Pengelompokan siswa tersebut didasarkan pada 

hasil nilai siswa dan berdasarkan pendapat pak joko selaku guru matematikanya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 siswa untuk menjadi subjek penelitian 

yang terdiri dari 2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, 

dan 2 siswa berkemampuan rendah. pemilihan 2 siswa untuk mewakili tiap 

tingkatan kemampuan siswa didasarkan pada hasil musyawarah bersama guru 

mata pelajaran matematika kelas IX dan pertimbangan dari transkip nilai siswa. 

Adapun siswa yang menjadi subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 Data Siswa Kelas IX A Beserta Nilai UH, UTS, Keakifan dan 

Kualifikasi Kemampuan Matematis 

No Kode Siswa UH 1 UH 2 UTS Keaktifan Kualifikasi 

1. ARF 30 30 50  KMR 

2. ASV 60 35 50 + KMR 

3. DSP 50 30 55  KMR 

4. DLI 50 25 30 +++ KMS 

5. DMS 50 60 50  KMS 

6. FLH 35 40 45 + KMR 

7. FAS 65 80 55 ++++ KMT 

8. FAP 60 40 50  KMR 

9. FPO 50 25 48 + KMR 

10. IQS 67 80 84 ++++ KMT 

11. ISN 60 35 54 ++ KMS 

12. MAR 60 30 60 ++++ KMT 

13. MSA 50 75 48 + KMS 

14. MAA 62 40 54 + KMS 

15 MRA 25 55 48  KMR 

16. MSY 35 40 25 ++ KMR 

17. MIZ 35  40  KMR 

18. MIA  45 25 48 + KMR 

19. MMA 25 30 55  KMR 

20. NSA 50 75 48  KMS 
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21. NAT 65 77 60 +++ KMS 

22. NDA 50 40 54 + KMS 

23. PWN 50 30 48 + KMS 

Keterangan : 

KMT : Kemampuan Matematika Tinggi 

KMS : Kemampuan Matematika Sedang 

KMR : Kemampuan Matematika Rendah 

Penarikan kualifikasi siswa dalam 3 katagori yakni tinggi, sedang dan 

rendah diambil berdasarkan nilai hasi UH1, UH 2, UTS, keaktifan siswa, dan 

berdasarkan pertimbangan dari guru mata pelajaran matematika kelas IX A 

dengan saran bahwa kemampuan siswa tidak hanya diukur berdasarkan nilai akan 

tetapi juga diukur melalui keaktifan siswa. 

Tabel 4.4 Daftar Subjek Penelitian 

No Nama Siswa Kode 

Siswa 

Tingkat Kemampuan Siswa 

1 Ilmia Qoni’atus Sabrina IQS Tinggi 

2 Fany Arum Sari FAS Tinggi 

3 Nova Ayuning Tyas NAT Sedang 

4 Mery Andika Artalian MAA Sedang 

5 Mukhamad Sahru Yulian MSY Rendah 

6 Muhammad Ivan Ardiansyah MIA Rendah 

 

Sesuai dengan fokus penelitian pada bab I, maka hal yang dijabarkan pada 

penelitian ini adalah kecerdasan visual spasial siswa dalam meyelesaikan masalah 

bangun ruang yang meliputi kemampuan dalam pengkonsepan, kemampuan 

pengimajinasian, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pencarian pola. 

Dimana masing-masing subjek penelitian di ambil dari kelompok tinggi, 

kelompok sedang, kelompok rendah. 

Setelah peneliti memberikan tes tertulis kepada seluruh siswa kelas IX-A 

dan memilih subjek penelitian, peneliti kemudian melakukan wawancara satu deni 
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satu subjek penelitian secara bergantian. Setelah melakukan wawancara, data dari 

hasil tes tertulis dan wawancara tersebut dianalisis. Analisis hasil tes dan 

wawancara dianalisis berdasarkan indikator pada bab II sehingga dapat 

menggambarkan kecerdasan visual spasial siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Data yang didaapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kecerdasan visual spasial siswa berkemampuan tinggi 

Pada tingkatan ini siswa yang menjadi subjek sebagai berikut: 

a. Soal Nomor 1 

Pada soal nomor 1 diminta untuk mencari volume keseluruhan, jika volume 

setiap kubus satuan adalah 1 cm
3 

dan gambar sebagai berikut. 

 

1) Subjek IQS 

Berikut ini akan dipaparkan analisis kecerdasan visual spasial subyek IQS 

dalam menyelesaikan masalah matematika materi bangun ruang pada soal nomor 

1, berdasarkan jawaban tes dan wawancara yang dianalisis sesuai karakteristik dan 

langkah-langkah indikator kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, 

pengkonsepan, pemecahan masalah. 
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Gambar 4.1 Jawaban Soal Nomor 1 IQS 

 

Dari hasil pekerjaan IQS pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa IQS 

menerapkan pengimajinasian yaitu mampu menggunakan bantuan gambar dalam 

menyelesaikan permasalahan dan mampu menggambarkan penyelesaian masalah 

dengan benar selain itu IQS mampu menyebutkan dengan benar konsep-konsep 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan, mampu menghubungkan 

antara data yang diketahui dengan konsep yang telah dimiliki, mampu 

menyebutkan dengan benar konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahn 

yang diberikan, hal ini menunjukkan bahwa IQS memahami pengkonsepan, serta 

pemecahan masalah yaitu mampu mencetuskan banyak ide, banyak penyelesaian 

masalah/ banyak pertanyaan dengan lancar tetapi terlihat dari jawabannya IQS 

kurang begitu detail ia tidak melihat msalah dari sudut pandang yang berbeda. 

Analisis tes ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan IQS. 

P : Setelah membaca soal dan melihat gambar, bagaimana menurutmu 

gambaran kedepannya dalam menyelesaikan masalah tersebut? 

IQS : Dari soal tersebut itu diketahui bahwa kubus itu terdiri dari kubus-kubus 

satuan dan setiap kubus satuan memiliki volume 1 cm
3
. jika yang ditanya 

volume kubus keseluruhan, maka dari itu saya akan mencari sisi volume 

kecil sehingga nanti tinggal menghitung sisinya untuk menjawab volume 

keseluruhan kak. 

P : Pengetahuan / konsep apa (yang sudah kamu pelajari) yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

IQS  : kalau rumus yang akan digunakan itu, untuk mencari volume saya harus 

tau luas alas kubus atau persegi itu sisi x sisi dan harus mencari tingginya 

kak untuk menyelesaikan volume keseluruhan. 

PiS1SIQS 

PmS1SIQS 

PkS1SIQS 

PkS1SIQS dan 

PiS1SIQS 



50 
 

 
 

P  : Bagaimana kamu menggunakan konsep serta gambaran kedepannya 

tersebut untuk menyelesaikan masalah? 

IQS : Karena disitu ada gambar dan setelah saya hitung rusuk kubus kecil 

tersebut hanya 1 cm maka saya lebih mudah kak dalam mencari luas alas 

dan tinggi, saya tinggal menghitung rusuk tersebut, maka saya sudah 

menemukan volume kubus keseluruannya. 

 

Dari petikan wawancara tersebut, membuktikan bahwa IQS memang benar 

sesuai dengan analisi soal diatas bahwa IQS ini memenuhi karakteristik 

kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, pengkonsepan, dan pemecahan 

masalah, hal ini sudah dibuktikan IQS berdasarkan analisi tes dan wawancara 

bahwa dia memenuhi indikator kecerdasan visual spasial yang diukur, akan tetapi 

ada satu langkah yang belum dilakukan oleh IQS dan ini masuk pada karakteristik 

pemecahan masalah yang indikator yang diukurnya yaitu siswa mampu melihat 

masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda.  

P : Apa semua informasi yang telah kamu temukan, sesuai dengan prosedur 

dan sistematis? beri alasannya! 

IQS : InsyaAllah kalau prosedurnya sudah kak, tapi ini saya ada yang lupa 

belum memberikan satuan pada luas alas, seharusnya itu satuannya cm
2
, 

saya suka kurang sistematis kak, suka lupa soalnya keburu-buru hehe 

P : Kalau yang tentang ini, awalnya itu kamu mencari kubus keseluruhan 

dengan menggunakan kubus satuan, setelah itu kamu menemukan volume 

kubus keseluruhan itu adalah beberapa volume satuan. Menurut kamu 

apakah sesuai prosedur dan sistematis jika kita langsung mengatakan 

bahwa volume kubus keseluruan itu 216 cm
3
? 

IQS : hehe iya juga kak, kan awalnya tadi menggunakan satuan kubus. jadi 

volume kubus keseluruhan adalah 216 kubus satuan, baru dikarenakan 

satuan volumenya cm
3
, maka volume kubus keseluruhan adalah 216 cm

3
.  

P : Nah betul, jika dalam kecerdasan visual spasial kamu dapat dikatakan 

dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan harus 

lebih detail dan teliti lagi kalau mengerjakan. 

IQS : Iya kak, siaph. sudah faham sekarang. memang saya tidak terbiasa detail 

dan teliti, asalkan menemukan jawaban langsung saya rasa benar, padahal 

matematika harus rinci dan detail. 

 

Dari cuplikan wawancara diatas, dapat disimpullan bahwa IQS tidak  

memenuhi karakteristik pemecahan masalah yang indikator yang diukurnya yaitu 
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siswa mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda 

dikarenakan tidak terbiasanya IQS dalam mengerjakan soal matematika dengan 

detail dan amat terperinci, tetapi hal ini tidak berakibat fatal dikarenakan prosedur 

yang dia lakukan sudah sesuai dengan langkah dan jawabannya pun benar.  

Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengerjakan soal nomor satu IQS mampu memenuhi semua karakteristik 

dan indikator yang diukur dalam kecerdasan visual spasial kecuali satu indikator 

tentang pemecahan masalah, tetapi hal ini  IQS dapat dikatakan memiliki 

kecerdasan visual spasial.  

2) Subjek FAS 

Berikut ini akan dipaparkan analisis kecerdasan visual spasial subyek FAS 

dalam menyelesaikan masalah matematika materi bangun ruang pada soal nomor 

1, berdasarkan jawaban tes dan wawancara yang dianalisis sesuai karakteristik dan 

langkah-langkah indikator kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, 

pengkonsepan, pemecahan masalah. 

 

Gambar 4.2 Jawaban Soal Nomor 1 FAS 

 

Dari hasil pekerjaan FAS pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa FAS 

menerapkan pengimajinasian yaitu mampu menggunakan bantuan gambar dalam 

menyelesaikan permasalahan dan mampu menggambarkan penyelesaian masalah 

PkS1SFAS 

 

PkS1SFAS dan 

PiS1SFAS 

 

PmS1SFAS 

PiS1SFAS 
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dengan benar selain itu FAS mampu menyebutkan dengan benar konsep-konsep 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan, mampu menghubungkan 

antara data yang diketahui dengan konsep yang telah dimiliki, mampu 

menyebutkan dengan benar konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahn 

yang diberikan, hal ini menunjukkan bahwa FAS memahami pengkonsepan, serta 

pemecahan masalah yaitu mampu mencetuskan banyak ide, banyak penyelesaian 

masalah/ banyak pertanyaan dengan lancar tetapi terlihat dari jawabannya FAS 

kurang begitu detail ia tidak melihat msalah dari sudut pandang yang berbeda. 

Analisis tes ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan FAS. 

P : Setelah membaca soal dan melihat gambar, bagaimana menurutmu 

gambaran kedepannya dalam menyelesaikan masalah tersebut? 

FAS : Saya tau bu, bahwa gambar tersebut merupakan kunci dari jawabannya. 

Jadi dengan diketahui volume kubus kecil tersebut 1 cm
3
, maka saya bisa 

mencari volume kubus keseluruhan bu. Yaitu dengan saya mencari panjang 

rusuk dari volume kubus kecil terlebih dahulu. 

P : Pengetahuan / konsep apa (yang sudah kamu pelajari) yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

FAS :Karena ini diketahui kumpulan volume kecil dan yang ditanya keseluruhan 

volume dan disitu sudah tergambar dengan jelas, saya menggunakan rumus 

volume kubus yaitu luas alas dikali tinggi bu. 

P : Bagaimana kamu menggunakan konsep serta gambaran kedepannya 

tersebut untuk menyelesaikan masalah? 

FAS : Pertama saya mencari rusuk dari kubus kecil tersebut, setelah saya tahu 

bahwa rusuknya 1 cm, maka dengan mudah saya mencari luas alasnya 

yaitu dengan menghitung rusuk-rusuknya bu, dan saya juga bisa mencari 

tingginya dengan menghitung rusuknya juga. Dari situ saya bisa 

menemukan volume keseluruhan bu. 

 

Dari petikan wawancara tersebut, terlihat bahwa FAS merasa mudah dengan 

menyelesaikan soal nomor 1, dia sudah mengetahui proses dan jalan keluarnya 

untuk menyelesaikan soal tersebut, hal ini membuktikan bahwa FAS memang 

benar sesuai dengan analisi soal diatas bahwa FAS ini memenuhi karakteristik 

kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, pengkonsepan, dan pemecahan 
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masalah, hal ini sudah dibuktikan FAS berdasarkan analisi tes dan wawancara 

bahwa dia memenuhi indikator kecerdasan visual spasial yang diukur, dan akan 

tetapi ada satu langkah yang belum dilakukan oleh FAS dan ini masuk pada 

karakteristik pemecahan masalah yang indikator yang diukurnya yaitu siswa 

mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda.  

P : Apa semua informasi yang telah kamu temukan, sesuai dengan prosedur 

dan sistematis? beri alasannya! 

FAS : Belum bu, saya lupa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya tapi 

saya langsung menjawabnya hehe. 

P :Kenapa tidak menuliskannya dengan lengkap? 

FAS :Karena terbiasa bu, kalau pas mengerjakan soal saya menuliskan diketahui 

dan ditanya atau tidak menuliskannya, hal itu tidak  merubah nilai saya bu. 

P :Mengerjakan soal matematika itu seharusnya penting menuliskan secara 

sistematis, apalagi ini soal uraian. Meskipun tidak menambah nilai kamu, 

tapi menjawab secara sistematis akan lebih memudahkan saat mengerjakan 

dan insyaAllah bisa mengurangi ketidaktelitian.   

P : Kalau yang tentang ini, awalnya itu kamu mencari kubus keseluruhan 

dengan menggunakan kubus satuan, setelah itu kamu menemukan volume 

kubus keseluruhan itu adalah beberapa volume satuan. Menurut kamu 

apakah sesuai prosedur dan sistematis jika kita langsung mengatakan 

bahwa volume kubus keseluruhan itu 216 cm
3
? 

FAS :Sesuai bu, apa iya saya harus menuliskan volume kubus keseluruhan adalah 

216 kubus satuan, baru dikarenakan satuan volumenya cm
3
, maka volume 

kubus keseluruhan adalah 216 cm
3
.  

P :Seharusnya iya, sesuai dengan prosedur dan sistematis prosesnya ya 

seperti itu, sehingga lebih jelas asalnya dari mana. Hal ini jika dalam 

kecerdasan visual spasial kamu dapat dikatakan dapat melihat masalah 

dari sudut pandang yang berbeda-beda jadi harus lebih detail dan teliti lagi 

kalau mengerjakan. 

FAS : Iya bu, kedepannya saya akan berusaha menyelesaikan soal dengan detail 

dan sistematis. 

 

Dari cuplikan wawancara diatas, dapat disimpulan bahwa FAS tidak 

terbiasa menuliskan secara detail dan sistematis hal ini dikarena tidak terbiasa, 

selain itu FAS tidak  memenuhi karakteristik pemecahan masalah yang indikator 

yang diukurnya yaitu siswa mampu melihat masalah dari sudut pandang yang 

berbeda-beda dikarenakan tidak terbiasanya FAS dalam mengerjakan soal 
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matematika dengan detail dan amat terperinci, tetapi hal ini tidak berakibat fatal 

dikarenakan prosedur yang dia lakukan sudah sesuai dengan langkah dan 

jawabannya pun benar.  

Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengerjakan soal nomor satu FAS mampu memenuhi semua karakteristik 

dan indikator yang diukur dalam kecerdasan visual spasial kecuali satu indikator 

tentang pemecahan masalah, tetapi hal ini  FAS dapat dikatakan memiliki 

kecerdasan visual spasial.  

b. Soal Nomor 2 

Pada soal nomor 2 diminta untuk menentukan dan menggambar banyaknya 

kubus ke- 4, jika sudah diketahui kubus ke- 1, 2, 3 seperti gambar dibawah ini. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.  

 

 

1) Subjek IQS 

 

Gambar 4.3 Jawaban Soal Nomor 2 IQS 

1 8 27 

PiS2SIQS 

 

PpS2SIQS 
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Berdasarkan pekerjaan IQS pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa  IQS 

mampu menggunakan imajinasinya untuk mengamati pola yang ada pada ketiga 

kubus tersebut, hal ini terlihat dari kata-kata yang dijelaskan dijawabannya, bahwa 

IQS menemukan pola tersebut yaitu dengan mengamati jika kubus 1= 1, kubus 2 

= 8, dan kubus 3=27, dari hal itu diketahui bahwa setiap kubus satu ke kubus 

berikutnya adalah naik satu tingkatan. Dan dapat diketahui bahwa IQS 

menemukan pola dengan rumus v= s
3
. Hal tersebut didukung dengan wawancara 

yang peneliti lakukan dengan subjek. 

P : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban itu (soal nomor 

2)? 

IQS : Awalnya saya mengamati dari ketiga kubus tersebut, saya mencoba 

melihat apa perbedaannya antara dari gambar dan angka yang ditunjukkan 

dibawah gambar tersebut. Dari situ saya menemukan adanya pola bahwa 

angkanya urut 1, 2, 3 dilihat dari sisi samping kubus. Kemudian saya mulai 

mengangan-angan rumus apa yang tepat untuk pola tersebut, dan 

Alhamdulillah setelah sekian kali saya mencari-cari saya menemukan 

bahwa rumus s
3
 adalah paling tepat untuk pola tersebut. 

P : Apa kesimpulan dari jawaban yang telah kamu temukan? 

IQS : Menurut saya, untuk mencari pola angka pada kubus tersebut adalah 

dapat menggunakan rumus s
3
, dan untuk model gambarnya bahwa gambar 

kubus tersebut naik satu tingkat dari kubus kekubus berikutnya. 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa IQS mampu 

menentukan pola dalam menyelesaikan masalah dan mampu menggunakan 

bantuan gambar dalam menyelesaikan masalah, hal ini masuk dalam indikator 

yang diukur dalam kecerdasan visual spasial. Dari analisis soal dan wawancara 

tersebut dapat disimpulkan bahwa IQ memenuhi kategori dan indikator yang 

diukur dalam kecerdasan visual spasial. 
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2) Subjek FAS 

 

Gambar 4.4 Jawaban Soal Nomor 2 FAS 

Berdasarkan pekerjaan FAS pada gambar 4.4 terlihat bahwa FAS tidak 

menuliskan cara untuk  mendapatkan jawabannya, FAS hanya menuliskan 

jawaban dari banyak kubus berikutnya adalah 64 dan FAS menggambarkan kubus 

ke-4 dengan bagus dan rapi sesuai jumlahnya. Dari sini dapat dilihat bahwa 

memang benar banyak dan gambar pola kubus ke-4, tetapi belum dapat diketahui 

bagaimana FAS mendapatkan jawaban tersebut, hal tersebut dapat diketahui dari 

hasil wawancara peneliti dengan subjek. 

P : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban itu (soal nomor 

2)? 

FAS : Dari pengamatan saya gambar dan jumlah kubus yang ditunjukkan oleh 

angka dibawahnya tersebut berkaitan dan memiliki pola, setelah saya 

amatti ternyata sisi kubus dengan kubus berikutnya memiliki pola yaitu 1, 4, 

9.   

P : Apa kesimpulan dari jawaban yang telah kamu temukan? 

FAS : Kesimpulannya untuk mengetahui banyak dan gambar kubus berikutnya 

yaitu memiliki pola 1, 4, 9, maka selanjutnya adalah 16, 23 dst.  

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui ternyata FAS menemukan 

jawabannya dengan mengetahui polanya sesuai dengan yang FAS jelaskan 

tersebut, dari sini dapat dilihat bahwa FAS mampu menentukan pola dalam 

menyelesaikan masalah dan mampu menggunakan bantuan gambar dalam 

PPS2SFAS 

PpS2SFAS 
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menyelesaikan masalah, hal ini masuk dalam indikator yang diukur dalam 

kecerdasan visual spasial. Dari analisis soal dan wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa FAS memenuhi kategori dan indikator yang diukur dalam 

kecerdasan visual spasial. 

2. Kecerdasan visual spasial siswa berkemampuan sedang 

Pada tingkatan ini siswa yang menjadi subjek sebagai berikut: 

a. Soal Nomor 1 

Pada soal nomor 1 diminta untuk mencari volume keseluruhan, jika volume 

setiap kubus satuan adalah 1 cm
3 

dan gambar sebagai berikut. 

 

1) Subjek NAT 

Berikut ini akan dipaparkan analisis kecerdasan visual spasial subyek NAT 

dalam menyelesaikan masalah matematika materi bangun ruang pada soal nomor 

1, berdasarkan jawaban tes dan wawancara yang dianalisis sesuai karakteristik dan 

langkah-langkah indikator kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, 

pengkonsepan, pemecahan masalah. 

 

 

Gambar 4.5 Jawaban Soal Nomor 1 NAT 

PmS1SNAT 

PkS1SNAT 

PkS1SNAT dan 

PiS1SNAT 

PiS1SNAT 
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Berdasarkan hasil pekerjaan NAT pada gambar 4.5 dapat diketahui bahwa 

NAT  mampu menggunakan bantuan gambar dalam menyelesaikan permasalahan 

akan tetapi NAT tidak sistematis dalam mengerjakannnya, NAT tidak 

memberikan satuan pada jawabannya. NAT mampu menyebutkan dengan benar 

konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan dan mampu 

menggambarkan penyelesaian masalah dengan benar tetapi setelah dilihat 

dibawahnya disitu NAT menuliskan LB padahal yang ditanyakan adalah VB dan 

NAT  juga salah dalam menuliskan konsepnya, sehingga NAT dikatakan masih 

belum mampu menyebutkan dengan benar konsep-konsep yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diberikan tentang mencari volume keseluruhan. NAT mampu 

menghubungkan antara data yang diketahui dengan konsep yang telah dimiliki  

terlihat dari jawabannya bahwa NAT menuliskan bahwa tingginya 6. hal ini 

menunjukkan bahwa NAT memahami beberapa pengkonsepan, serta pemecahan 

masalah yaitu mampu mencetuskan banyak ide, banyak penyelesaian masalah/ 

banyak pertanyaan dengan lancar terlihat dihasil akhirnya 216 cm
3
, tetapi ada 

yang terlihat dari jawabannya NAT kurang begitu detail ia tidak melihat masalah 

dari sudut pandang yang berbeda. Analisis tes ini diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan NAT. 

P : Setelah membaca soal dan melihat gambar, bagaimana menurutmu 

gambaran kedepannya dalam menyelesaikan masalah tersebut? 

NAT : Pertama saya mencari rusuk dikubus kecil, ketemu rusuknya 1 cm, ya 

sudah tinggal mencari luasnya. 

P : Pengetahuan / konsep apa (yang sudah kamu pelajari) yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

NAT : Untuk mencari rusuk tadi pakek rumus v = r
3
, selanjutnya saya mencari 

luas alas = sisi x sisi, dan luas kubus besar = 2 luas alas x tinggi. 

P      : Setelah mencari luas kubus besar apa langkah selanjutnya? 

NAT : Sudah selesai bu.. 
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P : Terus nama jawaban terakhirnya kan disuruh mencari volume kubus 

keseluruhan? 

NAT : Loohhh iya ta bu,,wahhh ternyata saya salah memahami soal bu, saya kira 

mencari luas kubus besar, trus saya tadi nyawut rumusnya bu. 

P : Nahh.. itu kurang jeli dalam memahami soal menjadi salah penafsiran. 

Soal itu kalau belum paham apa yang diketahui, ditanya maka harus dibaca 

berulang- ulang sampai paham. Baru mengerjkan. 

NAT  : Hehe, nggeh bu 

P    : Bagaimana kamu menggunakan konsep serta gambaran kedepannya 

tersebut untuk menyelesaikan masalah? 

NAT : Seharusnya setelah saya mengetahui rusuk tadi kemudian mencari luas 

alas, langsung mencari volume keseluruhan bu.. 

P : Rumus mencari volume keseluruhan apa? 

NAT : Luas alas x tinggi 

 

Dari analisis soal dan wawancara tersebut, membuktikan bahwa NAT 

memenuhi karakteristik kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, 

pengkonsepan, dan pemecahan masalah, tetapi saat mengerjakan ada  

kesalahpahamman NAT dalam memahami soal sehingga pengerjaannya salah dan 

menimbulkan tidak tercapainya salah satu indikator, akan tetapi dari langkah yang 

dilakukan oleh NAT ini tidak berakibat fatal, karena sebenarnya NAT memahami 

kesalahannya dan mampu menjelaskan kebenarannya dalam wawancara, akan 

tetapi ada lagi langkah yang belum dikuasai yaitu masuk pada karakteristik 

pemecahan masalah yang indikator yang diukurnya yaitu siswa mampu melihat 

masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda.  

P : Apa semua informasi yang telah kamu temukan, sesuai dengan prosedur 

dan sistematis? beri alasannya! 

NAT : Belum, lupa rusuknya belum saya kasih satuan cm 

P : Kalau yang tentang ini, awalnya itu kamu mencari kubus keseluruhan 

dengan menggunakan kubus satuan, setelah itu kamu salah paham sehingga 

mencari luas keseluruhan, dari menemukan luas kubus keseluruhan itu 

adalah dari beberapa volume satuan. Menurut kamu apakah sesuai 

prosedur dan sistematis jika kita langsung mengatakan bahwa luas kubus 

keseluruan itu 216 cm
3
? 
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NAT : Tidak bu, seharusnya pakek dari volume satuan kan intinya dari situ, 

kemudian karena aslinya cm
3
 maka baru diganti. dan disini saya juga salah 

menulis satuan luas yaitu cm
3
 padahal cm

2 

P : Nah betul, jika dalam kecerdasan visual spasial kamu dapat dikatakan 

dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan harus 

lebih detail dan teliti lagi kalau mengerjakan. 

NAT : Iya maaf. 

 

Dari cuplikan tersebut, dapat disimpullan bahwa NAT tidak  memenuhi 

karakteristik pemecahan masalah yang indikator yang diukurnya yaitu siswa 

mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda dikarenakan tidak 

terbiasanya NAT dalam mengerjakan soal matematika dengan detail dan amat 

terperinci, tetapi hal ini tidak berakibat fatal dikarenakan prosedur yang dia 

lakukan sudah sesuai dengan langkah dan jawabannya pun benar.  

Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengerjakan soal nomor satu NAT sebenarnya mampu memenuhi semua 

karakteristik dan indikator yang diukur dalam kecerdasan visual spasial kecuali 

satu indikator tentang pemecahan masalah, tetapi hal ini  NAT dapat dikatakan 

memiliki kecerdasan visual spasial. 

2) Subjek MAA  

Berikut ini akan dipaparkan analisis kecerdasan visual spasial subyek MAA 

dalam menyelesaikan masalah matematika materi bangun ruang pada soal nomor 

1, berdasarkan jawaban tes dan wawancara yang dianalisis sesuai karakteristik dan 

langkah-langkah indikator kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, 

pengkonsepan, pemecahan masalah. 
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Gambar 4.6 Jawaban Soal Nomor 1 MAA 

Dari hasil pekerjaan MAA pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa MAA 

menerapkan pengimajinasian yaitu mampu menggunakan bantuan gambar dalam 

menyelesaikan permasalahan dan mampu menggambarkan penyelesaian masalah 

dengan benar tetapi kurang sistematis, yaitu tidak memberikan satuan rusuk dan 

luas alas yang MAA cari, selain itu MAA mampu menyebutkan dengan benar 

konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan, disini MAA 

memang mampu menghubungkan antara data yang diketahui dengan konsep yang 

telah dimiliki tetapi salah penafsiran MAA menuliskan tinggi 6
2
, dan MAA juga 

mampu menyebutkan dengan benar konsep-konsep yang berkaitan dengan 

permasalahn yang diberikan akan tetapi ada kesalahpahaman MAA sehingga 

pekerjaannya menjadi salah, MAA menuliskan bahwa tinggi 6
2
 sehingga jawaban 

akhirnya menjadi 1256 cm
3
 dan hal ini meski prosesnya benar tetapi salah dalam 

penafsiran maka jawabannya pun menjadi salah, dari sini dapat dikatakan bahwa 

MAA memahami sebagian pengkonsepan, serta pemecahan masalah yaitu mampu 

mencetuskan banyak ide, banyak penyelesaian masalah/ banyak pertanyaan 

dengan lancar tetapi ada kekurangan yang lain, terlihat dari jawabannya MAA 

PkS1SMAA 

PmS1SMAA 

PkS1SMAA dan 

PiS1SMAA 
PiS1SMAA 
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kurang begitu detail ia tidak melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. 

Analisis tes ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan MAA. 

P  : Setelah membaca soal dan melihat gambar, bagaimana menurutmu 

gambaran kedepannya dalam menyelesaikan masalah tersebut? 

MAA : Awalnya saya langsung terbayang untuk mencari volume keseluruhan saya 

bisa menggunakan luas alas dan tinggi dan karena yang diketahui volume 

kecil maka dari situ saya langsung mencari rusuk volume kecil. 

P : Pengetahuan / konsep apa (yang sudah kamu pelajari) yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

MAA : Volume kubus keseluruhan luas alas x tinggi, rumus luas alas = sisi x sisi, 

mencari rusuk r
3
. 

P : Bagaimana kamu menggunakan konsep serta gambaran kedepannya 

tersebut untuk menyelesaikan masalah? 

MAA : Karena rusuk sudah diketahui maka tinggal masukkan masukkan ke rumus 

dengan melihat gambar tentunya. 

P : Disini tertuliskan tinggi 6
2 

, berarti dapat dikatakan bahwa tingginya 36 

cm. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? 

MAA: Saya hitung kubusnya kecil tersebut kearah keatas jumlahnya 6, tapi saya 

menulisnya 6
2
 sehingga tingginya 36. Saya salah paham bu, salah 

penafsiran, seharusnya tingginya tetap 6, bukan 6
2
.  

P     : loohh kog jadi berubah fikiran kenapa? 

MAA : Sebenarnya saya faham kalau tingginya 6, tapi pas mengerjakan tiba-tiba 

terbesit volume keseluruhan saya terkecoh sehingga saya kuadratnya 

jadinya. Padahal awalnya saya sudah benar. Maaf bu, saya khilaf saat ini. 

P : Iya tidak apa-apa, yang terpenting sudah faham kesalahannya dan dapat 

membenahhinya. Lain kali jangan sampai terkecoh dan ceroboh lagi.  

Dari analisis soal dan wawancara tersebut, membuktikan bahwa MAA 

sebenarnya memenuhi karakteristik kecerdasan visual spasial yaitu 

pengimajinasian, pengkonsepan, dan pemecahan masalah, hanya saja ada hal-hal 

yang membuatnya terkecoh dan ceroboh saat mengerjakan, padahal MAA 

sebenarnya paham akan semua prosedurnya. Dari kecerobohan yang dilakukan 

oleh MAA ini tidak berakibat fatal, karena sebenarnya MAA memahami 

kesalahannya dan mampu menjelaskan kebenarannya dalam wawancara, akan 

tetapi ada lagi langkah yang belum dikuasai yaitu masuk pada karakteristik 
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pemecahan masalah yang indikator yang diukurnya yaitu siswa mampu melihat 

masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda.  

P     : Apa semua informasi yang telah kamu temukan, sesuai dengan prosedur 

dan sistematis? beri alasannya! 

MAA : Belum, lupa memberikan satuan hehe 

P : Kalau yang tentang ini, awalnya itu kamu mencari kubus keseluruhan 

dengan menggunakan kubus satuan, setelah itu kamu menemukan volume 

kubus keseluruhan itu adalah beberapa volume satuan. Menurut kamu 

apakah sesuai prosedur dan sistematis jika kita langsung mengatakan 

bahwa volume kubus keseluruan itu 1256 cm
3
? 

MAA : Ohh iya bu, pakek dari volume satuan kan intinya dari situ, kemudian 

karena aslinya cm
3
 maka baru diganti. dan disini saya juga salah menulis 

satuan luas yaitu cm
3
 padahal cm

2 

P : Nah betul, jika dalam kecerdasan visual spasial kamu dapat dikatakan 

dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan harus 

lebih detail dan teliti lagi kalau mengerjakan. 

MAA : Iya bu. 

 

Dari cuplikan tersebut, dapat disimpullan bahwa MAA tidak  memenuhi 

karakteristik pemecahan masalah yang indikator yang diukurnya yaitu siswa 

mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda dikarenakan tidak 

terbiasanya MAA dalam mengerjakan soal matematika dengan detail dan amat 

terperinci, tetapi hal ini tidak berakibat fatal dikarenakan prosedur yang dia 

lakukan sudah sesuai dengan langkah dan jawabannya pun benar.  

Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengerjakan soal nomor satu MAA sebenarnya mampu memenuhi semua 

karakteristik dan indikator yang diukur dalam kecerdasan visual spasial kecuali 

beberapa indikator tetapi dilihat dari wawancaranya sebenarnya MAA faham, dari 

hal ini  maka MAA dapat dikatakan memiliki kecerdasan visual spasial. 
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b. Soal Nomor 2 

Pada soal nomor 2 diminta untuk menentukan dan menggambar banyaknya 

kubus ke- 4, jika sudah diketahui kubus ke- 1, 2, 3 seperti gambar dibawah ini. 

 

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Subjek NAT 

 

Gambar 4.7 Jawaban Soal Nomor 2 NAT 

Berdasarkan pekerjaan NAT pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa  NAT 

mampu menentukan pola dalam menyelesaikan soal nomor 2, hal ini terlihat dari 

jawaban NAT yaitu menuliskan 4x4x4, berarti disini NAT mampu mengamati 

gambar dan banyaknya kubus yang tertulis dibawahnya sehingga NAT mampu 

menemukan banyaknya kubus berikutnya dan sekaligus mampu mewujudkannya 

dalam bentuk gambar sesuai yang diminta. Untuk lebuh jelasnya, berikut 

didukung dengan wawancara peneliti dengan NAT. 

P : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban itu (soal nomor 

2)? 

1 8 2

7 

PpS2SNAT 

PiS2SNAT 
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NAT : Setelah saya amatti ketiga kubus tersebut serta banyaknya kubus yang 

dituliskan dibawahnya itu tidak terlepas dari soal nomor 1, yaitu gambar 

kubus dan volume keseluruhan. Dan setelah saya coba ketiga kubus tersebut 

memang benar bahwa angkanya menunjukkan jumlah volume keseluruhan, 

yaitu dengan rumus luas alas x tinggi. 

P : Apa kesimpulan dari jawaban yang telah kamu temukan? 

NAT : Kesimpulannya yaitu, antara gambar dan banyaknya kubus tersebut 

adalah gambar dan volume keseluruhannya, jadi untuk mencari pola 

berikutnya tinggal mencari volume keseluruhan pola ke-n. 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa NAT mampu 

menentukan pola dalam menyelesaikan masalah dan mampu menggunakan 

bantuan gambar dalam menyelesaikan masalah, hal ini masuk dalam indikator 

yang diukur dalam kecerdasan visual spasial. Dari analisis soal dan wawancara 

tersebut dapat disimpulkan bahwa NAT memenuhi kategori dan indikator yang 

diukur dalam kecerdasan visual spasial. 

2) Subjek MAA 

 

.Gambar 4.8 Jawaban Soal Nomor 2 MAA 

Berdasarkan pekerjaan MAA pada gambar 4.8 dapat diketahui bahwa  MAA 

mampu mengamati dengan jelas berbedaan serta pola pada ketiga kubus tersebut, 

hal ini terlihat dari jawaban MAA yaitu menuliskan 16x4 untuk pola kubus yang 

PiS2SMAA 

PpS2SMAA 
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ke-4, berarti MAA mampu nentukan pola dalam soal nomor 2 tersebut. Untuk 

lebih jelasnya, berikut wawancara peneliti dengan MAA. 

P : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban itu (soal nomor 

2)? 

MAA : Untuk mendapatkan jawabannya tersebut awalnya saya berfikir bahwa 

ketiga kubus ini berpola dan polanya dapat dilihat dari angka dibawahnya, 

kemudian saya menulis pola 1,2,3 pada kubus tersebut dan saya akan 

mencari pola keempat. Saya mencoba menghitung satu sisinya pada kubus 

tersebut karena jumlahnya berbeda, setelah saya lama mengamti ternyata 

pola tersebut adalah pola ke-n x jumlah kubus kecil disalah satu sisinya. 

Makannya saya menemukan jawabannya 64 untuk pola ke-4. 

P : Apa kesimpulan dari jawaban yang telah kamu temukan? 

MAA : Jadi rumus pada soal nomer 2 adalah pola ke-n x jumlah kubus kecil 

disalah satu sisinya 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa MAA mampu 

menentukan pola dalam menyelesaikan masalah dan mampu menggunakan 

bantuan gambar dalam menyelesaikan masalah, hal ini masuk dalam indikator 

yang diukur dalam kecerdasan visual spasial. Dari analisis soal dan wawancara 

tersebut dapat disimpulkan bahwa MAA memenuhi kategori dan indikator yang 

diukur dalam kecerdasan visual spasial. 

3. Kecerdasan visual spasial siswa berkemampuan rendah 

Pada tingkatan ini siswa yang menjadi subjek sebagai berikut: 

a. Soal Nomor 1 

Pada soal nomor 1 diminta untuk mencari volume keseluruhan, jika volume 

setiap kubus satuan adalah 1 cm
3 

dan gambar sebagai berikut. 
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1) Subjek MSY 

Berikut ini akan dipaparkan analisis kecerdasan visual spasial subyek MSY 

dalam menyelesaikan masalah matematika materi bangun ruang pada soal nomor 

1, berdasarkan jawaban tes dan wawancara yang dianalisis sesuai karakteristik dan 

langkah-langkah indikator kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, 

pengkonsepan, pemecahan masalah. 

  

 

 Gambar 4.9 Jawaban Soal Nomor 1 MSY 

Berdasarkan hasil pekerjaan MSY pada gambar 4.9 dapat diketahui bahwa 

MSY memenuhi  karakteristik  dan indikator yang diukur dalam kecerdasan visual 

spasial, hal ini terlihat dari pekerjaannya bahwa MSY mampu menggunakan 

bantuan gambar dalam menyelesaikan soal tersebut yaitu dengan ditujukkan 

bahwa MSY dapat menemukan rusuk pada volume kubus kecil, kemudian MSY 

mampu menyebutkan konsep yang berkaitan serta menggambarkan permasalahan 

dengan benar terlihat dari  cara MSY menemukan luas alas, dan mampu 

menemukan tinggi hingga volume kesuluruhannya sudah diketahui. Analisis tes 

ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan MSY. 

P : Setelah membaca soal dan melihat gambar, bagaimana menurutmu 

gambaran kedepannya dalam menyelesaikan masalah tersebut? 

PkS1SMSY 

PkS1SMSY dan 

PiS1SMSY 

PmS1SMAA 

PiS1SMSY 
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MSY : Saya mencari rusuk, kemudian luas alas dan tingginya untuk menemukan 

jawaban volime keseluruhannya. 

P : Pengetahuan / konsep apa (yang sudah kamu pelajari) yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

MSY : v = r
3
 untuk mencari rusuk, mencari luas alas = sisi x sisi, dan volume 

kubus keseluruhan =  luas alas x tinggi. 

P : Bagaimana kamu menggunakan konsep serta gambaran kedepannya 

tersebut untuk menyelesaikan masalah? 

MSY : Dengan mengamati gambar untuk menemukan apa yang dibutuhkan 

kemudian memasukkan dalam rumus. 

Dari analisis soal dan wawancara tersebut, membuktikan bahwa  memenuhi 

karakteristik kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, pengkonsepan, dan 

pemecahan masalah, dan MSY mengerjakannya dengan sistematis tetapi ada salah 

satu indikator yang belum MSY belum penuhi yaitu melihat sudut pandang yang 

berbeda-beda. Untuk mengetahui alasannya MSY, berikut wawancara antara 

peneliti dengan MSY. 

P : Apa semua informasi yang telah kamu temukan, sesuai dengan prosedur 

dan sistematis? beri alasannya! 

MSY : Sudah 

P : Kalau yang tentang ini, awalnya itu kamu mencari kubus keseluruhan 

dengan menggunakan kubus satuan, setelah itu kamu menemukan volume 

kubus keseluruhan itu adalah beberapa volume satuan. Menurut kamu 

apakah sesuai prosedur dan sistematis jika kita langsung mengatakan 

bahwa volume kubus keseluruan itu 216 cm
3
? 

MSY : Ohhh iya, tapi biasanya disini tidak menjawab dengan sedetail itu bu, 

begini saja sudah benar.
 

P : Memang sudah benar tetapi secara sistematis dan prosedural itu kurang 

tepat, jika dalam kecerdasan visual spasial kamu dapat dikatakan dapat 

melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan harus lebih 

detail dan teliti lagi kalau mengerjakan. 

MSY : ohhh siaph  

 

Dari cuplikan tersebut, dapat disimpullan bahwa MSY tidak  memenuhi 

karakteristik pemecahan masalah yang indikator yang diukurnya yaitu siswa 

mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda dikarenakan tidak 

terbiasanya MSY dalam mengerjakan soal matematika dengan detail dan amat 
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terperinci, tetapi hal ini tidak berakibat fatal dikarenakan prosedur yang dia 

lakukan sudah sesuai dengan langkah dan jawabannya pun benar.  

Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengerjakan soal nomor satu MSY sebenarnya mampu memenuhi semua 

karakteristik dan indikator yang diukur dalam kecerdasan visual spasial kecuali 

satu indikator tentang pemecahan masalah, tetapi hal ini  MSY dapat dikatakan 

memiliki kecerdasan visual spasial 

2) Subjek MIA 

Berikut ini akan dipaparkan analisis kecerdasan visual spasial subyek MIA 

dalam menyelesaikan masalah matematika materi bangun ruang pada soal nomor 

1, berdasarkan jawaban tes dan wawancara yang dianalisis sesuai karakteristik dan 

langkah-langkah indikator kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, 

pengkonsepan, pemecahan masalah. 

 

 

Gambar 4.10 Jawaban Soal Nomor 1 MIA 

Berdasarkan hasil pekerjaan MIA pada gambar 4.10 dapat diketahui bahwa 

MIA memenuhi  karakteristik  dan indikator yang diukur dalam kecerdasan visual 

spasial, hal ini terlihat dari pekerjaannya bahwa MIA mampu menggunakan 

bantuan gambar dalam menyelesaikan soal tersebut yaitu dengan ditujukkan 

PkS1SMIA 

PkS1SMIA dan 

PiS1SMIA 

PiS1SMIA 

PmS1SMIA 
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bahwa MIA dapat menemukan rusuk pada volume kubus kecil, kemudian MIA 

mampu menyebutkan konsep yang berkaitan serta menggambarkan permasalahan 

dengan benar terlihat dari  cara MIA menemukan luas alas, dan mampu 

menemukan tinggi hingga volume kesuluruhannya sudah diketahui. Analisis tes 

ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan MIA. 

P  : Setelah membaca soal dan melihat gambar, bagaimana menurutmu 

gambaran kedepannya dalam menyelesaikan masalah tersebut? 

MIA : Menjabarkan volume kubus kecil yang diketahui, dengan mencari 

rusuknya. 

P : Pengetahuan / konsep apa (yang sudah kamu pelajari) yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

MIA : Butuh rumus v = r
3
 untuk mencari rusuk, mencari luas alas = sisi x sisi, 

dan volume kubus keseluruhan =  luas alas x tinggi. 

P :  Rumus v = r
3
 atau r

2
? 

MIA  : r
3 

bu, salah tulis bu hehe  

P : Bagaimana kamu menggunakan konsep serta gambaran kedepannya 

tersebut untuk menyelesaikan masalah? 

MIA  : Sudah mengetahui rusuknya ya tinggal memasukkan kerumus. 

 

Dari analisis soal dan wawancara tersebut, membuktikan bahwa  memenuhi 

karakteristik kecerdasan visual spasial yaitu pengimajinasian, pengkonsepan, dan 

pemecahan masalah, dan MIA mengerjakannya dengan sistematis meskipun ada 

yang tidak diberikan satuan, tetapi ada salah satu indikator yang belum MIA 

belum penuhi yaitu melihat sudut pandang yang berbeda-beda. Untuk mengetahui 

alasannya MIA, berikut wawancara antara peneliti dengan MIA. 

P : Apa semua informasi yang telah kamu temukan, sesuai dengan prosedur 

dan sistematis? beri alasannya! 

MIA : Sudah 

P : Kalau yang tentang ini, awalnya itu kamu mencari kubus keseluruhan 

dengan menggunakan kubus satuan, setelah itu kamu menemukan volume 

kubus keseluruhan itu adalah beberapa volume satuan. Menurut kamu 

apakah sesuai prosedur dan sistematis jika kita langsung mengatakan 

bahwa volume kubus keseluruhan itu 216 cm
3
? 

MIA  : Memang tidak sesuai tetapi biasanya langsungan bu mengerjakannya. 
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P : Memang sudah benar tetapi secara sistematis dan prosedural itu kurang 

tepat, jika dalam kecerdasan visual spasial kamu dapat dikatakan dapat 

melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan harus lebih 

detail dan teliti lagi kalau mengerjakan. 

MIA  : Nggeh bu, 

 

Dari cuplikan tersebut, dapat disimpullan bahwa MIA tidak  memenuhi 

karakteristik pemecahan masalah yang indikator yang diukurnya yaitu siswa 

mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda dikarenakan tidak 

terbiasanya MIA dalam mengerjakan soal matematika dengan detail dan amat 

terperinci, tetapi hal ini tidak berakibat fatal dikarenakan prosedur yang dia 

lakukan sudah sesuai dengan langkah dan jawabannya pun benar.  

Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengerjakan soal nomor satu MIA sebenarnya mampu memenuhi semua 

karakteristik dan indikator yang diukur dalam kecerdasan visual spasial kecuali 

satu indikator tentang pemecahan masalah, tetapi hal ini  MIA dapat dikatakan 

memiliki kecerdasan visual spasial 

b. Soal Nomor 2 

Pada soal nomor 2 diminta untuk menentukan dan menggambar banyaknya 

kubus ke- 4, jika sudah diketahui kubus ke- 1, 2, 3 seperti gambar dibawah ini. 

             

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                             

 

1 8 27 
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1) Subjek MSY 

 

Gambar 4.11 Jawaban Soal Nomor 2 MSY 

Berdasarkan pekerjaan  MSY pada gambar 4.11 terlihat bahwa  MSY tidak 

menuliskan cara ataupun pola yang digunakan untuk menggambar, tetapi dia 

mampu menggambarkan kubus tersebut dengan jumlah yang pas, meskipun 

gambarnya belum rapi, dari sini masih belum bisa dianalisis apakah MSY 

memenuhi indikator atau tidak, berikut wawancara antara peneliti dengan MSY. 

P : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban itu (soal nomor 

2)? 

MSY : Dari gambar ketiga kubus tersebut dapat dilihat bahwa pola kubus 

tersebut berurutan yaitu selalu tambah satu kubus pada setiap sisi 

kubusnya.  

P : Apa kesimpulan dari jawaban yang telah kamu temukan? 

MSY : Kesimpulannya bahwa setiap pola itu tambah satu kubus dari kubus 

sebelumnya. 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa MSY mampu 

menentukan pola dalam menyelesaikan masalah dan mampu menggunakan 

bantuan gambar dalam menyelesaikan masalah, hal ini masuk dalam indikator 

yang diukur dalam kecerdasan visual spasial. Dari analisis soal memang tidak 

terlihat tetapi setelah diwawancara dapat disimpulkan bahwa MSY memenuhi 

kategori dan indikator yang diukur dalam kecerdasan visual spasial. 

 

PiS2SMSY 
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2) Subjek MIA 

 

Gambar 4.12 Jawaban Soal Nomor 2 MIA 

Berdasarkan pekerjaan  MIA pada gambar 4.11 terlihat bahwa  MIA tidak 

menggambarkan sampai selesai dan juga tidak menuliskan cara ataupun pola yang 

digunakan untuk menggambar, dari sini masih belum bisa diketahui kecerdaan 

visual spasial MIA. Berikut wawancara antara peneliti dengan MIA. 

P : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban itu (soal nomor 

2)? 

MIA  : Saya bingung bu, saya tidak tau harus menggambar bagaimana. 

P : Apa yang membuatmu bingung dan tidak menyelesaikan gambar 

kubusnya? 

MIA: Saya belum menemukan pola dari gambar kubus tersebut. 

P : Coba amatti ketiga gambar kubus tersebut dan banyaknya kubus yang 

ditulisakan dibawahnya! 

MIA  : (MIA mulai mengamati hingga menemukan pola) 

P : Apa kesimpulan dari jawaban yang telah kamu temukan? 

MIA  : Ternyata pola 1, 4, 9, maka selanjutnya adalah 16, 23 dst. 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat sebenarnya MIA mampu 

menentukan pola dalam menyelesaikan masalah dan mampu menggunakan 

bantuan gambar dalam menyelesaikan masalah, hal ini masuk dalam indikator 

yang diukur dalam kecerdasan visual spasial, setelah mengamatinya dengan 

sungguh-sungguh. Dari analisis soal memang tidak terlihat tetapi setelah 

PiS2SMIA 
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diwawancara dapat disimpulkan bahwa MIA memenuhi kategori dan indikator 

yang diukur dalam kecerdasan visual spasial. 

B. Temuan Penelitian 

Melalui berbagai metode yang telah peneliti lakukan, akhirnya peneliti 

menemukan beberapa temuan penelitian. Berdasarkan uraian hasil penelitian 

diatas, untuk mempermudah peneliti dalam melakuakan analisis data, maka 

peneliti membuat penyajian data dalam bentuk tabel. 

1. Temuan kecerdasan visual-spasial siswa kemampuan matematika tinggi 

SMPN 2 Durenan Trenggalek. 

a. Subjek IQS 

Bedasarkan hasil analisis tes dan wawancara, maka diperoleh karakteristik 

dan indikator yang diukur untuk mengetahui kecerdasan visual spasial siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Analisis Kecerdasan Visual Spasial Siswa Pada Subjek IQS 
No Karakteristik Indikator Keterangan 

1 Pengimajinasian 

 

 Siswa mampu 

menggunakan 

bantuan gambar 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 Siswa mampu 

menggambarkan 

penyelesaian 

masalah dengan 

benar 

 Siswa mampu mengamati, 

menganalisis serta memahami suatu 

konsep yang diperoleh dari gambar, 

hal ini ditunjukkan pada gambar 4.1 

dan gambar 4.3 

 

 Siswa mampu menuliskan dengan 

benar luas alas pada kubus dengan 

bantuan gambar, hal ini ditunjukkan 

pada gambar 4.1 

2 Pengkonsepan  

 

 Siswa mampu 

menyebutkan 

dengan benar 

konsep-konsep 

yang berkaitan 

dengan 

permasalahan 

yang diberikan. 

 

 Siswa mampu menyebutkan rumus-

rumus yang pernah dipelajari yang 

berkaitan dengan soal, sehingga 

mampu membantunya dalam 

menyelesaikan soal, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.1 
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 Siswa mampu 

menghubungkan 

antara data yang 

diketahui dengan 

konsep yang 

telah dimiliki. 

 Siswa mampu menemukan tinggi 

kubus keseluruhan guna untuk 

mengetahui volume kubus 

keseluruhan, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.1 

3 Pemecahan 

Masalah 

 

 Siswa melihat 

masalah dari 

sudut pandang 

yang berbeda-

beda 

 

 

 

 

 Siswa 

mencetuskan 

banyak ide, 

banyak 

penyelesaian 

masalah/ banyak 

pertanyaan 

dengan lancar 

 Siswa belum mampu melihat sudut 

pandang yang sistematis, disini siswa 

jarang menyelesaikan soal dengan 

detail, rinci dan sistematis sehingga 

siswa tidak menuliskannya, tetapi 

meskipun begitu sebenarnya siswa 

paham, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.1 dan diperkuat dengan 

wawancara. 

 siswa mampu menemukan kubus 

keseluruhan dengan benar, melalui 

proses-proses yang ia lakukan, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.1 

4 Pencarian Pola 

 

 Siswa mampu 

menentukan pola 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 Siswa mampu mengamati, 

mengrealisasikan gambar sehingga ia 

dapat menganalisis dan menemukan 

pola yang masalah yang disajikan, hal 

ini ditunjukkan pada gambar 4.1 

 

b. Subjek FAS 

Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara, maka diperoleh karakteristik 

dan indikator yang diukur untuk mengetahui kecerdasan visual spasial siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Analisis Kecerdasan Visual Spasial Siswa Pada Subjek FAS 

No Karakteristik Indikator Keterangan 

1 Pengimajinasian 

 

 Siswa mampu 

menggunakan 

bantuan gambar 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 

 

 

 Siswa mampu mengamati, 

menganalisis serta memahami suatu 

konsep yang diperoleh dari gambar, 

diatahu bahwa gambar tersebut 

merupakan kunci dari segala kunci, hal 

ini ditunjukkan pada gambar 4.2 dan 

gambar 4.4 
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 Siswa mampu 

menggambarkan 

penyelesaian 

masalah dengan 

benar 

 Dengan bantuan gambar siswa mampu 

menemukan luas alas pada kubus 

keseluruhan, dengan bantuan volume 

kubus satuan yang dikatehui, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.2  

2 Pengkonsepan  

 

 Siswa mampu 

menyebutkan 

dengan benar 

konsep-konsep 

yang berkaitan 

dengan 

permasalahan 

yang diberikan. 

 Siswa mampu 

menghubungkan 

antara data yang 

diketahui dengan 

konsep yang 

telah dimiliki. 

 Siswa mampu mengingat kembali 

konsep pelajaran yang sudah pernah 

dipelajari guna untuk membantu 

menyelesaikan soal tersebut, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.2 

 

 

 

 Siswa mampu mencari tinggi pada 

gambar kubus yang disajikan dengan 

menghitung setiap rusuk satuan kubus, 

hal ini ditunjukkan pada gambar 4.2 

3 Pemecahan 

Masalah 

 

 Siswa melihat 

masalah dari 

sudut pandang 

yang berbeda-

beda 

 

 

 

 Siswa 

mencetuskan 

banyak ide, 

banyak 

penyelesaian 

masalah/ banyak 

pertanyaan 

dengan lancar 

 Siswa belum mampu melihat sudut 

pandang yang sistematis, disini siswa 

merasa tidak perlunya menuliskan 

secara rinci sebab hasil akhirnya tidak 

berpengaruh, yang terpenting ia dapat 

menuliskan hasil jawaban dengan 

benar, hal ini ditunjukkan pada gambar 

4.1 dan diperkuat dengan wawancara. 

 siswa mampu menyelesaikan masalah 

dengan banyak ide yang dimiliki 

sehingga mampu menemukan 

jawabanya volume keseluruhan pada 

gambar yang disajikan, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.1 

4 Pencarian Pola 

 

 Siswa mampu 

menentukan pola 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 Siswa mampu sebenarnya  mengamati, 

mengrealisasikan gambar sehingga ia 

dapat menganalisis dan menemukan 

pola yang masalah yang disajikan dari 

wawancara yang dilakukan peneliti,  

tetapi siswa tidak menuliskannya hal 

ini ditunjukkan pada gambar 4.1 dan 

wawancaranya. 
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2. Temuan kecerdasan visual-spasial siswa kemampuan matematika sedang 

SMPN 2 Durenan Trenggalek. 

a. Subjek NAT 

Bedasarkan hasil analisis tes dan wawancara, maka diperoleh karakteristik 

dan indikator yang diukur untuk mengetahui kecerdasan visual spasial siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Analisis Kecerdasan Visual Spasial Siswa Pada Subjek NAT 

No Karakteristik Indikator Keterangan 

1 Pengimajinasian 

 

 Siswa mampu 

menggunakan 

bantuan gambar 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 Siswa mampu 

menggambarkan 

penyelesaian 

masalah dengan 

benar 

 Siswa mampu mengamati, 

menganalisis serta memahami suatu 

konsep yang diperoleh dari gambar, 

hal ini ditunjukkan pada gambar 4.5 

dan gambar 4.7 

 

 Siswa mampu menuliskan dengan 

benar luas alas pada balok dengan 

bantuan gambar, hal ini ditunjukkan 

pada gambar 4.5 

2 Pengkonsepan  

 

 Siswa mampu 

menyebutkan 

dengan benar 

konsep-konsep 

yang berkaitan 

dengan 

permasalahan 

yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mampu 

menghubungkan 

antara data yang 

diketahui dengan 

konsep yang 

telah dimiliki. 

 Siswa mampu menyebutkan rumus-

rumus yang pernah dipelajari yang 

berkaitan dengan soal, tetapi siswa 

belum tepat menuliskan rumus tersebut 

dan ditambah lagi siswa tersebut tidak 

gagal fokus dengan apa yang 

ditanyakan dalam soal tersebut 

sehingga ia tidak memenuhi indikator 

ini, tetapi setelah diwawancara oleh 

peneliti ternyata ia hanya melakukan 

kecerobohan dalam mengerjakan soal, 

yang sebenarnya ia faham akan 

masalah dalam soal tersebut hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.5 dan 

wawancaranya. 

 Siswa mampu menemukan tinggi 

kubus keseluruhan guna untuk 

mengetahui volume kubus 

keseluruhan, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.5 

3 Pemecahan 

Masalah 

 

 Siswa melihat 

masalah dari 

sudut pandang 

 Siswa belum mampu melihat sudut 

pandang yang sistematis, meskipun ia 

gagal fokus dengan apa yang 
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yang berbeda-

beda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mencetuskan 

banyak ide, 

banyak 

penyelesaian 

masalah/ banyak 

pertanyaan 

dengan lancar 

seharusnya dicari tetapi jika ia terbiasa 

mengerjakan sistematis dan detail 

maka ia akan menuliskan luas volume 

dengan satuan kubus terlebih dahulu 

tapi ternyata tidak berdasarkan 

wawancara hal ini disebabkan karena 

tidak biasanya mengerjakan dengan 

terlalu detail, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.5 dan diperkuat dengan 

wawancara. 

 siswa mampu menemukan kubus 

keseluruhan dengan benar, melalui 

proses-proses yang ia lakukan, 

meskipun ia mencari luas alas 

keeluruhannya bukan volume 

keseluruhan, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.5 

4 Pencarian Pola 

 

 Siswa mampu 

menentukan pola 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 Siswa mampu mengamati, 

mengrealisasikan gambar sehingga ia 

dapat menganalisis dan menemukan 

pola yang masalah yang disajikan, pola 

tersebut didapat karena telah menelaah 

soal nomor 1, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.5 

 

b. Subjek MAA 

Bedasarkan hasil analisis tes dan wawancara, maka diperoleh karakteristik 

dan indikator yang diukur untuk mengetahui kecerdasan visual spasial siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Analisis Kecerdasan Visual Spasial Siswa Pada Subjek MAA 

No Karakteristik Indikator Keterangan 

1 Pengimajinasian 

 

 Siswa mampu 

menggunakan 

bantuan gambar 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 

 Siswa mampu 

menggambarkan 

penyelesaian 

masalah dengan 

benar 

 Siswa mampu mengamati, 

menganalisis serta memahami suatu 

konsep yang diperoleh dari gambar 

dengan membayangkan konsep 

volume kesluruhan terlebih dahulu, hal 

ini ditunjukkan pada gambar 4.6 dan 

gambar 4.8 

 Siswa mampu menuliskan dengan 

benar luas alas pada balok dengan 

bantuan gambar, hal ini ditunjukkan 

pada gambar 4.6 
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2 Pengkonsepan  

 

 Siswa mampu 

menyebutkan 

dengan benar 

konsep-konsep 

yang berkaitan 

dengan 

permasalahan 

yang diberikan. 

 

 Siswa mampu 

menghubungkan 

antara data yang 

diketahui dengan 

konsep yang 

telah dimiliki. 

 Siswa mampu menyebutkan rumus-

rumus yang pernah dipelajari yang 

berkaitan dengan soal, sehingga 

mampu membantunya dalam 

menyelesaikan soal, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.6 

 

 

 

 Siswa mampu menemukan tinggi 

kubus keseluruhan tapi ia terkecoh 

dengan kata-kata volume keseluruhan 

sehingga ia memangkatkan tingginya, 

tetapi sebenarnya ia sudah menemukan 

tingginya, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.6 

3 Pemecahan 

Masalah 

 

 Siswa melihat 

masalah dari 

sudut pandang 

yang berbeda-

beda 

 

 

 

 

 Siswa 

mencetuskan 

banyak ide, 

banyak 

penyelesaian 

masalah/ banyak 

pertanyaan 

dengan lancar 

 Siswa belum mampu melihat sudut 

pandang yang sistematis, disini siswa 

jarang menyelesaikan soal dengan 

detail, rinci dan sistematis sehingga 

siswa tidak menuliskannya, tetapi 

meskipun begitu sebenarnya siswa 

paham, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.6 dan diperkuat dengan 

wawancara. 

 siswa belum dikatakan mampu 

menemukan volume kubus 

keseluruhan dengan benar, 

dikarenakan terkecohnya ia dalam 

menentukan tinggi pada kubus 

keseluruhan maka jawaban akhirnya 

menjadi kurang tepat, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.6 

4 Pencarian Pola 

 

 Siswa mampu 

menentukan pola 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 Siswa mampu mengamati, 

mengrealisasikan gambar sehingga ia 

dapat menganalisis dan menemukan 

pola yang masalah yang disajikan, hal 

ini ditunjukkan pada gambar 4.6 
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3. Temuan kecerdasan visual-spasial siswa kemampuan matematika rendah 

SMPN 2 Durenan Trenggalek. 

a. Subjek MSY 

Bedasarkan hasil analisis tes dan wawancara, maka diperoleh karakteristik 

dan indikator yang diukur untuk mengetahui kecerdasan visual spasial siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Analisis Kecerdasan Visual Spasial Siswa Pada Subjek MSY 

No Karakteristik Indikator Keterangan 

1 Pengimajinasian 

 

 Siswa mampu 

menggunakan 

bantuan gambar 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 

 

 

 

 Siswa mampu 

menggambarkan 

penyelesaian 

masalah dengan 

benar 

 Siswa mampu mengamati, 

menganalisis serta memahami suatu 

konsep  yang diperoleh dari gambar, 

dan sebenarnya mampu menemukan 

pola dengan mengamati gambar tetapi 

ia tidak tlaten dalam mewujudkan apa 

yang ia reliasikan dalam bentuk 

gambar yang bagus dan rapi  ,  hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.9 dan 

gambar 4.11 

 Siswa mampu menuliskan dengan 

benar luas alas pada kubus dengan 

bantuan gambar, hal ini ditunjukkan 

pada gambar 4.9 

2 Pengkonsepan  

 

 Siswa mampu 

menyebutkan 

dengan benar 

konsep-konsep 

yang berkaitan 

dengan 

permasalahan 

yang diberikan. 

 Siswa mampu 

menghubungkan 

antara data yang 

diketahui dengan 

konsep yang 

telah dimiliki. 

 Siswa mampu menyebutkan rumus-

rumus yang pernah dipelajari yang 

berkaitan dengan soal, sehingga 

mampu membantunya dalam 

menyelesaikan soal, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.9 

 

 

 Siswa mampu menemukan tinggi 

kubus keseluruhan guna untuk 

mengetahui volume kubus 

keseluruhan, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.9 

3 Pemecahan 

Masalah 

 

 Siswa melihat 

masalah dari 

sudut pandang 

yang berbeda-

beda 

 

 Siswa belum mampu melihat sudut 

pandang yang sistematis, disini siswa 

jarang menyelesaikan soal dengan 

detail, rinci dan sistematis sehingga 

siswa tidak menuliskannya, tetapi 

meskipun begitu sebenarnya siswa 



81 
 

 
 

 

 

 

 Siswa 

mencetuskan 

banyak ide, 

banyak 

penyelesaian 

masalah/ banyak 

pertanyaan 

dengan lancar 

paham, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.9 dan diperkuat dengan 

wawancara. 

 siswa mampu menemukan kubus 

keseluruhan dengan benar, melalui 

proses-proses yang ia lakukan, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.9 

4 Pencarian Pola 

 

 Siswa mampu 

menentukan pola 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 Siswa  sebenarnya mampu mengamati, 

mengrealisasikan gambar sehingga 

menemukan pola pada gambar dan 

jumlah pada ketiga kubus yang 

disajikan tetapi ia tidak tlaten dalam 

menggambarkannya, ia 

menggambarkan dengan benar tetapi 

tidak rapi dan indah, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.9 

 

b. Subjek MIA 

Bedasarkan hasil analisis tes dan wawancara, maka diperoleh karakteristik 

dan indikator yang diukur untuk mengetahui kecerdasan visual spasial siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Analisis Kecerdasan Visual Spasial Siswa Pada Subjek MIA 

No Karakteristik Indikator Keterangan 

1 Pengimajinasian 

 

 Siswa mampu 

menggunakan 

bantuan gambar 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 

 

 

 

 

 Siswa mampu 

menggambarkan 

penyelesaian 

masalah dengan 

benar 

 

 Siswa  mampu mengamati, 

menganalisis serta memahami suatu 

konsep  yang diperoleh dari gambar, 

tetapi siswa belum mampu 

menemukan pola dari suatu kubus 

yang berpola yang telah disajikan, 

siswa belum mampu merealisasikan 

imajinasinya sehingga kesulitan dalam 

mencari pola yang ada,  hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.10 dan 

gambar 4.12 

 Siswa mampu menuliskan dengan 

benar luas alas pada kubus dengan 

bantuan gambar, hal ini ditunjukkan 

pada gambar 4.10 
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2 Pengkonsepan  

 

 Siswa mampu 

menyebutkan 

dengan benar 

konsep-konsep 

yang berkaitan 

dengan 

permasalahan 

yang diberikan. 

 Siswa mampu 

menghubungkan 

antara data yang 

diketahui dengan 

konsep yang 

telah dimiliki. 

 Siswa mampu menyebutkan rumus-

rumus yang pernah dipelajari yang 

berkaitan dengan soal, sehingga 

mampu membantunya dalam 

menyelesaikan soal, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.10 

 

 

 Siswa mampu menemukan tinggi 

kubus keseluruhan guna untuk 

mengetahui volume kubus 

keseluruhan, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.10 

3 Pemecahan 

Masalah 

 

 Siswa melihat 

masalah dari 

sudut pandang 

yang berbeda-

beda 

 

 

 

 

 Siswa 

mencetuskan 

banyak ide, 

banyak 

penyelesaian 

masalah/ banyak 

pertanyaan 

dengan lancar 

 Siswa belum mampu melihat sudut 

pandang yang sistematis, disini siswa 

jarang menyelesaikan soal dengan 

detail, rinci dan sistematis sehingga 

siswa tidak menuliskannya, tetapi 

meskipun begitu sebenarnya siswa 

paham, hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4.10 dan diperkuat dengan 

wawancara. 

 siswa mampu menemukan kubus 

keseluruhan dengan benar, melalui 

proses-proses yang ia lakukan, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 4.10 

4 Pencarian Pola 

 

 Siswa mampu 

menentukan pola 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

 Siswa belum mampu mengamati, 

mengrealisasikan gambar sehingga 

belum bisa menemukan pola pada 

gambar dan jumlah pada ketiga kubus 

yang disajikan, hal ini ditunjukkan 

pada gambar 4.10 

 

 

 

 


