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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Salatiga yang beralamat di jalan 

Kemiri Raya nomor 1 Salatiga. Kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kelas X MIPA. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 1, 2,4, dan 5 

dengan rincian jumlah siswa dapat dilihat pada Tabel 4.1. Pemilihan kelas dalam 

penelitian ini dipilih secara acak tanpa memperhatikan kemampuan siswa dengan 

harapan pemilihan secara acak ini sudah merepresentasikan tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Jumlah Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

B. Jenis dan Hasil Validasi Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa soal tes pilihan ganda sebanyak 25 

soal yang disusun berdasakan indikator menurut Peter Hebert Maier. Adapun kisi-kisi 

instrumen dan soal tes dapat dilihat pada lampiran 2a dan 2b. Berikut ini ada beberapa 

uji statistik yang dilakukan sebelum soal tes diujikan kepada siswa. 

1. Uji Validasi Isi 

 Sebelum soal tes kecerdasan spasial digunakan untuk pengambilan data 

terlebih dahulu dilakukan validasi isi melalui expert judgment yaitu penilaian yang 

dilakukan oleh para ahli. Dalam penelitian ini, validasi isi instrumen tes 

kecerdasan spasial dilakukan oleh tiga orang ahli yaitu, Prof. Sutriyono, M.Sc., 

Ph.D selaku dosen matematika, psikologi, dan pasca sarjana managemen 

pendidikan, Yustinus Windrawanto, S.Pd, M.Pd, selaku dosen bimbingan dan 

konseling dan M. Erna, MA, P.Si selaku dosen yang ahli di bidang psikologi. 

 Hasil validasi menunjukan bahwa instumen penelitian berupa soal tes 

kecerdasan spasial yang berbentuk pilihan ganda sebanyak 25 soal telah terpenuhi 

Kelas 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

X MIPA 1 11 21 

X MIPA 2 9 23 

X MIPA 4 8 24 

X MIPA 5 11 20 

Jumlah 39 88 
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karena adanya kesesuaian kisi-kisi instrumen (Lampiran 2a) dengan butir soal 

yang akan diujikan (Lampiran 2b). Hasil penilaian validasi selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 3. 

 Berdasarkan hasil validasi tersebut instrumen penelitian tes kecerdasan 

spasial ini diujikan satu kali pada 127 siswa SMA Negeri 1 Salatiga yaitu kelas X 

MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 4, dan X MIPA 5 yang masing-masing kelas rata-

rata terdiri dari 32 siswa. Instrumen ini hanya terdiri dari satu bagian yang disusun 

berdasarkan 5 indikator kecerdasan spasial (soal nomor 1-25) menurut Peter 

hebert Maier, oleh karena itu pengujian tes kecerdasan spasial dapat dilakukan 

satu kali. 

2. Validasi Butir soal 

 Pada penelitian ini validitas butir soal suatu tes dinyatakan dengan angka 

korelasi koefisien (r) yang dilakukan dengan uji criterion-related-validity. 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kevalidan butir soal maka dari 25 soal 

terdapat 19 soal yang masuk dalam kriteria soal baik dan dapat digunakan sebagai 

instrumen tes kecerdasan spasial. Butir soal tersebut antara lain butir soal nomor 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Soal tersebut 

telah memenuhi kriteria sesuai indeks kevalidan (rxy) yaitu ≥ 0,175 dengan jumlah 

responden 127 siswa. Hasil analisis butir soal selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 4. Rangkuman hasil validasi perbutir soal dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Butir Soal 

No soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indeks 

kevalidan 
0,13 0,396 0,440 0,261 0,410 0,426 0,204 0,036 0,004 0,090 

Keputusan X √ √ √ √ √ √ x x x 

No soal 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Indeks 

kevalidan 
0,089 0,345 0,313 0,357 0,256 0,491 0,389 0,367 0,324 0,403 

Keputusan X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No soal 21 22 23 24 25      

Indeks 

kevalidan 
0,588 0,409 0,455 0,232 0,123 

     

Keputusan √ √ √ √ x      

 

Keterangan :   √ = Valid       

 X = Tidak valid  
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3. Reliabilitas  

Setelah dilakukan uji validitas terhadap butir soal maka dilakukan 

reliabilitas terhadap instrumen soal tes yang valid dengan bantuan SPSS v 16.0. 

Pada penelitian ini digunakan teknik alpha atau Alpha Cronchbach  untuk 

menguji reliabilitas suatu instrumen. Indeks reliabilitas dari 19 soal yang valid 

adalah 0,456. Berikut ini disajikan tabel hasil reliabilitas instrumen tes 

kecerdasan spasial. 

Tabel 4.3 Reliabilitas 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil perhitungan reliabilitas instrumen soal maka dapat 

dilihat bahwa instrumen soal tes kecerdasan spasial reliable yaitu 0,668 > 

0,456.  

C. Deskripsi Data 

 Deskripsi data digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis perolehan data 

skor kecerdasan spasial dari sampel ditinjau dari jenis kelamin.  

Tabel 4.4 Deskripsi Data Sampel 

 

 

 

 

   

Pada Tabel 4.4, tampak bahwa uji beda rerata kecerdasan spasial antara 39 siswa laki-

laki  (15,87) lebih tinggi dibandingkan rata-rata kecerdasan spasial 88 siswa 

perempuan (14,33). Skor kecerdasan spasial siswa dikategorikan kedalam tiga 

kategori berdasarkan teori Budiyono (2003) yaitu kelompok tinggi (skor >  +  s), 

sedang skor >  -  s ≤ skor ≤  +  s), dan rendah (skor <  -  s). Berikut ini 

pengkategorian kecerdasan spasial siswa laki-laki dan siswa perempuan pada kelas X 

SMA Negeri 1 Saltiga ditunjukan pada Tabel 4.5. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.668 19 

SKOR      

JK Mean N Std. Deviation Minimum Maximum 

LAKI-LAKI 15.87 39 2.648 4 19 

PEREMPUAN 14.33 88 2.728 7 19 

Total 14.80 127 2.786 4 19 
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Tabel 4.5 Pengkategorian Kecerdasan Spasial  

Siswa Laki-laki dan Siswa Perempuan 

Kriteria 
Laki-laki Perempuan 

Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

Tinggi 26 68.4% 33 37.5% 

Sedang 10 26.3% 35 39.8% 

Rendah 2 5.3% 20 22.7% 

          

Jumlah 38 100% 88 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa sebagian besar kecerdasan spasial siswa 

laki-laki dikategorikan  tinggi (68,4%) sedangkan kecerdasan siswa perempuan 

dikegorikan sedang (39,8%). Adapun kategori rendah pada siswa laki-laki (5,3%) lebih 

kecil dibandingkan dengan siswa perempuan (22,7%). 

 

D. Uji Statistika Inferensial  

1. Uji Normalitas 

  Uji inferensial yang dilakukan pertama kali adalah uji normalitas. Hasil  Uji 

normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari distribusi normal 

atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

metode Kolmogorov-smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Uji Normalitas Kecerdasan Spasial 

Tests of Normality 

 

JK 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

SKOR LAKI-LAKI .243 39 .000 .743 39 .000 

PEREMPUAN .143 88 .000 .942 88 .001 

a. Lilliefors Significance Correction     

 

Berdasarkan Tabel 4.6 tertulis bahwa nilai signifikansi hasil uji adalah .000, 

artinya mendekati nol dan kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa dalam taraf 

siginfikansi 5% kedua populasi tidak berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Oleh karena itu, uji yang dapat digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknnya perbedaan rerata adalah uji non-parametrik dengan mann whitney u-test. 

Hasil uji mann whitney u-test dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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2. Uji Mann Whitney U-test 

   Uji mann whitney u-test digunakan sebagai alternatif lain dari uji parametrik 

independent sample t-tets bila syarat yang diperlukan bagi uji independent sample 

t-test tidak terpenuhi. Uji mann whitney u-test mensyaratkan data harus berskala 

ordinal (Sugiyono, 2012:153). Oleh karena itu sebelum dilakukan uji  mann 

whitney u-test dilakukan transformasi data ke dalam bentuk data ordinal yang 

dilakukan dengan cara penentuan peringkat (rank). Hasil uji mann whitney u-test 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Uji Mann Whitney U-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan Tabel 4.7, tertulis bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan 

dengan uji Mann whitney u-test adalah .000, artinya nilai signifikansi mendekati nol 

dan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

diterima. Artinya terdapat perbedaan kecerdasan spasial yang signifikan antara laki-

laki dan perempuan dan karena rata-rata kecerdasan laki-laki (15,87) lebih tinggi dari 

rata-rata skor kecerdasan spasial perempuan (14,33) maka dapat disimpulkan bahwa 

pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Salatiga kecerdasan spasial laki-laki lebih baik 

dibandingkan kecerdasan spasial perempuan. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

kecerdasan spasial antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas X SMA Negeri 1 

Salatiga. Uji hipotesis dengan Mann Whitney u-test menghasilkan signifikansi 

mendekati 0 yang kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kecerdasan spasial siswa laki-laki dan perempuan dan karena rata-rata skor 

kecerdasan spasial laki-laki (15,87) lebih tinggi dibandingkan kecerdasan spasial 

siswa perempuan (14,33) maka dapat disimpulkan bahwa pada siswa kelas X SMA 

Test Statisticsa 

 Rank of SKOR 

Mann-Whitney U 1047.000 

Wilcoxon W 1827.000 

Z -3.530 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: JK 



 

27 

 

Negeri 1 Salatiga, kecerdasan spasial siswa laki-laki secara signifikan lebih baik 

dibandingkan kecerdasan spasial siswa perempuan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Jensen (2007) dan Sanders (2011). 

Jensen menyebutkan bahwa perkembangan otak antara laki-laki dan perempuan pada 

tahun-tahun awal mengalami perbedaan yang bervariasi, otak laki-laki lebih dahulu 

berkembang dibanding perempuan hal inilah yang menjadi alasan mengapa laki-laki 

melebihi perempuan dalam tugas-tugas spasial. Sanders (2011) menyatakan bahwa 

perkembangan kecerdasan spasial anak laki-laki berkembang pada usia 6 tahun, lebih 

dahulu dibandingkan dengan perkembangan pada anak perempuan yang baru 

berkembang pada usia 13 tahun. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan 

kecerdasan spasial antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hasil penelitian ini 

juga didukung dengan sumber dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

yang menyatakan bahwa kecerdasan spasial laki-laki lebih baik dibandingkan 

kecerdasan spasial perempuan. Penelitian tersebut diantaranya Battista (1990), 

Tambunan (2006), Windartie (CNN Indonesia, 2014) dan Kompasnian (2015). 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa secara umum berbagai perbedaan secara 

sosial dan  biologis antara laki-laki dan perempuan memang ada dan mempengaruhi 

pembelajaran. Banyak penelitian telah menemukan bahwa adanya perbedaan-

perbedaan fisik antara otak laki-laki dan perempuan. Pada bagian jaringan tertentu, 

otak laki-laki perkembangannya lebih tinggi dibandingkan perempuan khususnya 

yang berkaitan dengan aktivitas berpikir, dengan kata lain aktivitas berpikir 

perempuan berkembang terbatas, perempuan lebih condong pada perkembangan 

organ reproduksi karena area dalam otak perempuan yang disebut Suprachiasmatic 

Nucleus (SCN) banyak memainkan peranan penting dalam masalah ritme dan 

biologis. Perbedaan lainnya adalah perbedaan fungsional seperti pendengaran, 

penglihatan, sentuhan, aktivitas, bau dan rasa. Pada perbedaan fungsional ini laki-laki 

unggul dalam menjalankan fungsi penglihatan yaitu laki-laki mempunyai jarak 

penglihatan yang lebih baik dan persepsi yang lebih mendalam dibandingkan 

perempuan, hal ini dapat membantu laki-laki ketika melakukan berbagai tugas spasial. 

Perbedaan-perbedaan struktural inilah yang dapat menjadi salah satu faktor yang 

membedakan perilaku, perkembangan, dan pemrosesan kognitif antara laki-laki dan 

perempuan. Meski, kecerdasan spasial laki-laki secara signifikan berbeda dengan 

kecerdasan spasial perempuan namun berdasarkan hasil pengkategorian kecerdasan 
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spasial siswa laki-laki dan siswa perempuan ditemukan bahwa terdapat pula siswa 

perempuan (37,5%) yang memiliki kecerdasan spasial dengan kategori tinggi. Hal ini 

sesuai dengan Kompasnian (2015) yang menyatakan bahwa 10% perempuan memiliki 

kecerdasan spasial sama baiknya dengan laki-laki. Dengan demikian bahwa secara 

universal siswa laki-laki memang memiliki kecerdasan spasial lebih baik 

dibandingkan siswa perempuan namun tidak dipungkiri bahwa terdapat siswa 

perempuan yang memiliki kecerdasan spasial yang sama baiknya dengan siswa laki-

laki. 

 

 


