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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecerdasan visual-spasial 

siswa SMP Wijaya kelas IX dalam memahami bangun ruang ditinjau dari 

perbedaan kemampuan matematika. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa (1) berdasarkan pemahaman konsep subjek berkemampuan 

sedang dan rendah kurang dapat memahami konsep dengan baik (2) 

berdasarkan arah pandang, subjek berkemampuan sedang dan rendah 

cenderung kurang mampu memahami gambar (3) berdasarkan arah 

pandang pewarnaan, pada soal warna terang subjek cendurung menjawab 

benar ketika melihat gambar dari arah (depan, kanan, dan atas), pada soal 

warna pudar dan warna pudar siswa berkemampuan sedang dan rendah 

cenderung menjawab salah ketika melihat gambar dari arah depan, arah 

kanan dan dari arah atas. 

 

Kata Kunci: Kecerdasan majemuk, Kecerdasan visual-spasial, Bangun 

ruang 

 

Abstract 

 

This research aimed to determine the visual-spatial intelegence Wijaya 

clas IX Junior High School students build space in understanding 

differences seen from mathematics ability. The results of this study 

indicate that (1) based on a subject capable of understanding the concept 

of medium and low are less able to understand the concept well (2) based 

on the direction of view, the subject-capable medium and low tend to be 

less able to understand the picture (3) based on the direction of view of 

staining, the bright color of the subject matter cendurung answered 

correctly when viewing a picture of the direction (front, right, and top), in 

the matter of color fading and color fade medium and low ability students 

tend to answer incorrectly when viewing a picture of the direction First, 

the right and from the top. 
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Pendahuluan 

Kecerdasan juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi 

prestasi seseorang. Sehingga sukses dan gagalnya siswa ditentukan oleh kecerdasan 

yang dimilikinya. Biasanya siswa yang memiliki kecerdasan rendah sulit diharapkan 

dapat berprestasi tinggi. Akan tetapi tak jarang siswa yang memiliki kecerdasan rendah 

yang berprestasi, sehingga tidak ada jaminan jika kecerdasan tinggi seorang siswa 

secara otomatis  akan sukses belajar di sekolah. Howard Gardner (2004:95) menemukan 

kecerdasan majemuk (multiple intelegences), bahwa ada banyak kecerdasan yang 

dimiliki setiap orang. Teori ini juga menekankan pentingnya pemodelan dalam 

mengembangkan salah satu kecerdasan yang dimiliki siswa. 

Howard Gardner (dalam Dadang, 2007:11) mengemukakan bahwa kecerdasan 

dibagi menjadi delapan jenis yaitu kecerdasan musikal (music), kecerdasan kinestis 

(cerdas fisik), kecerdasan matematis logis, (matematika logika, kecerdasan linguistik 

(bahasa), kecerdasan visual-spasial (ruang), kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan 

naturalis.  

Menurut Gardner (dalam Dadang, 2007:11), kecerdasan visual-spasial adalah 

kemampuan mempersepsi dunia spasial-visual tersebut (misalnya arsitek). Kecerdasan 

ini meliputi kemampuan membayangkan, mempresentasikan ide secara visual atau 

spasial, dan mengorientasikan diri secara tepat dalam matriks spasial termasuk 

kepekaan pada garis, bentuk ruang, warna, dan hubungan antar unsur tersebut. Jenis 

pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan spasial adalah fotografer, dekorator ruang, 

perancang busana, arsitek, pembuat film, animator, pilot, desainer interior, pelukis, 

pematung, dan programer komputer (Dadang, 2007:34). Anak yang memiliki 

kecerdasan visual-spasial baik, anak tersebut akan mudah belajar ilmu ukur ruang. Ia 

sangat mudah mengingat gambar, dan memiliki imajinasi yang kuat. Anak yang 

memiliki kecerdasan visual-spasial juga memiliki cara belajar visualisasi berdasarkan 

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

warna-warni yang menarik didalam geometri ruang. 

Geometri merupakan kajian dalam matematika yang mempelajari titik, garis, 

bidang, bangun ruang serta sifat-sifatnya, ukurannya, dan hubungan satu sama lain 
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(Ismadji, 1993:1). Obyek-obyek yang dibicarakan dalam geometri ruang merupakan 

obyek yang abstrak (Ismadji, 1993:3). Kajian geometri bersifat abstrak dan berkaitan 

dengan bangun-bangun dimensi dua maupun dimensi tiga, diantaranya kubus, balok, 

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

konsep-konsep yang ada dalam pikirannya dalam menentukan posisi dan ukuran suatu 

obyek dalam ruang. Selain itu media juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memvisualisasikan obyek bangun ruang. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa geometri adalah 

cabang matematika yang mempelajari pola-pola visual yakni mengenai titik, garis, 

bidang, dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya dan hubungan 

dengan yang lain. Sedangkan kemampuan menangkap dunia ruang secara tepat, serta 

suka menghubungkan matematika dengan dunia fisik atau dunia nyata merupakan 

karakteristik siswa yang memiliki kecerdasan visual-spasial. Sehingga peneliti ingin 

mengetahui kecerdasan visual-spasial siswa dalam memahami bangun ruang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2012:11). Artinya data 

yang dianalisis didalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti 

halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang 

kecerdasan visual-spasial siswa kelas IX SMP Wijaya dalam memahami bangun ruang 

ditinjau dari perbedaan kemampuan matematika. Dengan subjek yang terdiri dari dari 2 

orang siswa berkemampuan matematika tinggi, 2 siswa berkemampuan matematika 

sedang, dan 2 siswa berkemampuan matematika rendah. 

Moleong (2012:320) menemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif pada 

dasarnya adalah meningkatkan derajat kepercayaan yang dinamakan keabsaan data. 

Pemeriksaan terhadap keabsaan data pada dasarnya merupakan konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reabiltas). Sugiyono (2011:222) juga menyatakan bahwa data 

yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Teknik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dengan sumber. 
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Hasil danPembahasan 

 Pada bab ini disajikan secara lengkap hasil penelitian  tentang Kecerdasan 

Visual-Spasial Siswa SMP Wijaya Kelas IX Dalam Memahami Bangun Ruang Ditinjau 

Dari Perbedaan Kemampuan Matematika. 

Pada saat penelitian, dilakukan tes kemampuan siswa yang bertujuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan matematiak siswa kelas IX di SMP Wijaya. Untuk 

menentukan kelompok kemampuan matematika tinggi, kemampuan matematika sedang 

dan kemampuan matematika rendah. Setelah hasil tes kemampuan  matematika 

dikelompokkan ke dalam 3 kelompok siswa diberi tes kemampuan kecerdasan 

majemuk. dan tes kecerdasan visual-spasial yang telah didiskusikan dan divalidasi oleh 

dosen pembimbing dan guru matematika SMP WIJAYA.  

Tabel 1 Pemilihan Subjek (Tes Kemampuan Matematika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penilaian dan pengelompokkan diatas, maka diperoleh : 

7  siswa berkemampuan matematika tinggi 

21  siswa berkemampuan matematika sedang 

4 siswa berkemampuan matematika rendah 

Dari pengelompokan kecerdasan majemuk berdasarkan kemampuan matematika 

tersebut, maka dipilih 6 siswa sebagai penelitian, yang terdiri dari 2 siswa 

berkemampuan matematika tinggi, 2 siswa berkemampuan matematika sedang dan 2 
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siswa berkemampuan rendah yang memiliki kecerdasan visual- spasial. Adapun rincian 

6 subjek yang terpilih sebagai berikut: siswa yang berkemampuan tinggi : S1 dan S3, 

siswa yang berkemampuan sedang : S13 dan S26, siswa yang berkemampuan rendah :  S29 

dan S31.   

Analisis Tes Pemahaman Gambar Bangun Ruang 

Analisis pemahaman bangun ruang dilakukan berdasarkan dari tes tulis dan 

wawancara untuk memperoleh deskripsi kecerdasan visual-spasial siswa dalam 

memahami bangun ruang yang telah diberikan. Berikut hasil tes pemahaman gambar 

bangun ruang yang diberikan pada siswa : 

Tabel 1. Hasil Analisis Tes Pada Pemahaman Gambar Bangun Ruang 

No. Soal Tes Pemahaman Unsur-Unsur Bangun Ruang 

  KT1 KT2 KS1 KS2 KR1 KR2 

1 Pemahaman Gambar       

2 Pemahaman dan penerapan 

Konsep 
    × × 

3 Ketelitian Pada Jawaban     × × 

Sumber : hasil Penelitian, 2013 

No. Soal Tes Pemahaman Membedakan Salah atau Benar 

  KT1 KT2 KS1 KS2 KR1 KR2 

1 Pemahaman Gambar       
2 Pemahaman dan Penerapan 

Konsep 
      

3 Ketelitian Pada Jawaban   × ×   

Sumber : hasil Penelitian, 2013 

No. Soal Tes Pemahaman Gambar Warna Terang 

  KT1 KT2 KS1 KS2 KR1 KR2 

1 Pemahaman Gambar       

2 Ketelitian Pada Gambar       

Sumber : hasil Penelitian, 2013 

No. Soal Tes Pemahaman Gambar Warna Pudar 

  KT1 KT2 KS1 KS2 KR1 KR2 

1 Pemahaman Gambar       

2 Ketelitian Pada Gambar   × × ×  

Sumber : hasil Penelitian, 2013 
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No. Soal Tes Pemahaman Gambar Warna Terang 

  KT1 KT2 KS1 KS2 KR1 KR2 

1 Pemahaman Gambar       

2 Ketelitian Pada Gambar   × ×  × 

Sumber : hasil Penelitian, 2013 

 

Simpulan 

1. Siswa Berkemampuan Matematika Tinggi 

a. Berdasarkan pemahaman dan penerapan konsep 

1) Subjek yang berkemempuan tinggi sudah memahami konsep dengan baik 

karena subjek mampu menyebutkan unsur-unsur kubus dan memahami 

konsep dengan baik, 

2) Subjek berkemampuan tinggi memiliki imajinasi yang tinggi dalam 

memahami soal nomor dua karena subjek mampu berimajinasi dalam 

membedakan benar atau salah pada soal nomor dua. 

b. Berdasarkan sudut pandang pada gambar 

  Subjek berkemampuan tinggi sudah mampu memahami gambar dengan 

susunan bangun ruang yang memiliki susunan yang lebih tinggi atau lebih 

banyak. 

c. Berdasarkan arah pandang pewarnaan 

1) Pada soal dengan warna terang subjek sudah memahami soal karena subjek 

cenderung menjawab benar ketika melihat gambar dari arah depan, kanan, 

dan atas. 

2) Pada soal dengan warna pudar  subjek juga sudah memahami soal karena 

subjek cenderung menjawab benar ketika melihat gambar dari arah depan, 

kanan, dan atas. 

3) Pada soal tanpa warna  subjek juga  sudah memahami soal karena subjek 

cenderung menjawab benar ketika melihat gambar dari arah depan, kanan, 

dan atas. 
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2. Siswa Berkemampuan Matematika Sedang 

a. Berdasarkan pemahaman dan penerapan konsep 

1) Subjek yang berkemempuan sedang sudah mampu memahami konsep 

dengan baik karena subjek mampu menyebutkan unsur-unsur dan 

memahami konsep dengan baik. 

2) Subjek berkemampuan sedang kurang berimajinasi dalam memahami soal 

nomor dua karena subjek belum dapat memahami dan membedakan benar 

atau salah pada rusuk yang berpotongan. 

b. Berdasarkan sudut pandang pada gambar 

   Subjek berkemampuan sedang belum mampu memahami  gambar dengan 

baik karena subjek cenderung salah ketika melihat gambar dengan susunan 

bangun ruang yang memiliki susunan yang lebih tinggi atau lebih banyak dan 

subjek cenderung menjawab salah ketika melihat gambar dari arah kanan. 

c. Berdasarkan arah pandang pewarnaan 

1) Pada soal dengan warna terang subjek sudah memahami soal karena subjek 

cenderung menjawab benar ketika melihat gambar dari arah depan, kanan, 

dan atas. 

2) Pada soal dengan warna pudar  subjek belum dapat memahami soal karena 

subjek cenderung menjawab salah ketika melihat gambar dari arah samping 

kanan. 

3) Pada soal dengan warna pudar  subjek juga belum dapat memahami soal 

karena subjek cenderung menjawab salah ketika melihat gambar dari arah 

samping kanan. 

3. Siswa Berkemampuan Matematika Rendah 

a. Berdasarkan pemahaman dan penerapan konsep 

1) Subjek yang berkemempuan rendah  mampu menyebutkan unsur-unsur dan 

memahami konsep dengan baik karena subjek cenderung salah ketika 

menyebutkan bidang diagonal kubus. 
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2) Subjek berkemampuan rendahmemiliki imajinasi yang tinggi dalam 

memahami soal nomor dua karena subjek mampu berimajinasi dalam 

membedakan benar atau salah pada soal nomor dua.  

b. Berdasarkan sudut pandang pada gambar 

   Subjek berkemampuan rendah belum mampu memahami  gambar dengan 

baik karena subjek cenderung salah ketika melihat gambar dengan susunan 

bangun ruang yang memiliki susunan yang lebih tinggi atau lebih banyak dan 

subjek cenderung menjawab salah ketika melihat gambar dari arah kanan. 

c. Berdasarkan arah pandang pewarnaan 

1) Pada soal dengan warna terang subjek sudah memahami soal karena subjek 

cenderung menjawab benar ketika melihat gambar dari arah depan, kanan, 

dan atas. 

2) Pada soal dengan warna pudar  subjek belum dapat memahami soal karena 

subjek cenderung menjawab salah ketika melihat gambar dari arah samping 

kanan. 

3) Pada soal dengan warna pudar  subjek juga belum dapat memahami soal 

karena subjek cenderung menjawab salah ketika melihat gambar dari arah 

samping kanan. 
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