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 Pembelajaran materi perkuliahan Geometri Ruang  di Jurusan 

Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang dewasa ini dijumpai hal-hal 
seperti : (1) mahasiswa kurang menguasai konsep Geometri Ruang, (2) Geometri 
Ruang merupakan mata kuliah yang kurang disukai mahasiswa, (3) mahasiswa 
calon guru kurang berminat mengajarkan Geometri Ruang , dan (4) Geometri 
merupakan sumber ketidakpahaman mahasiswa. 

 Fokus penelitian diarahkan pada kemampuan dan sikap mahasiswa 
calon guru,meliputi: (1) kemampuan keruangan, (2) kemampuan penguasaan 
materi geometri ruang, dan (3) sikap para mahasiswa terhadap pembelajaran 
Geometri Ruang.  

 Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan kemampuan 
keruangan mahasiswa, (2) mengetahui kelemahan mahasiswa dalam penguasaan 
materi Geometri Ruang, dan (3) mengetahui sikap mahasiswa terhadap 
pembelajaran Geometri Ruang. 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian sebanyak 6 orang mahasiswa, terdiri dari 
2 orang mahasiswa dari kelompok atas, 2 orang mahasiswa dari kelompok tengah, 
dan 2 orang mahasiswa dari kelompok bawah, atas hasil tes uji kemampuan 
meliputi kemampuan keruangan dan kemampuan penguasaan materi geometri 
ruang.  Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. 

 Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Kemampuan Keruangan 
 Subjek penelitian mencapai: (1) kemampuan tinggi, meliputi 

unsur-unsur Spatial Orientation, Spatial Relations, dan Spatial Visualization, (2) 
kemampuan sedang, meliputi unsur-unsur Spatial Visualization dan Mental 
Rotation; dan (3) kemampuan rendah, meliputi unsur-unsur Spatial Perception, 
Spatial Visualization, Mental Rotation, Spatial Relations, dan Spatial Orientation. 
Kelima unsur tersebut tidak dapat dibedakan secara tepat karena saling berkaitan. 

2. Kemampuan Penguasaan Materi Geometri Ruang 
 Subjek penelitian masih memiliki beberapa kelemahan pada 

penguasaan materi: (1) kedudukan dua garis dalam ruang, (2) garis tegaklurus 
bidang, (3) jarak antara dua garis bersilangan, (4) menyebut bentuk dan 
menghitung luas daerah bidang irisan, (5) melukis bidang melalui sebuah garis 
dan sebuah titik di luar  garis, melukis bidang melalui dua garis yang 
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berpotongan, dan (6) melukis bangun ruang dengan syarat bidang frontal, sudut 
surut, dan perbandingan proyeksi. 

3.Sikap terhadap Pembelajaran Geometri Ruang 
 Sikap subjek penelitian adalah: (1) sebagian besar bersikap positif, 

(2) ada yang bersikap positif tetapi cenderung netral (ragu-ragu), dan (3) ada yang 
bersikap negatif. 

 Secara umum, subjek penelitian sebagai mahasiswa calon guru 
belum sepenuhnya memiliki kemampuan dan sikap yang diharapkan. 
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ABSTRACT 
 
  

Suparyan. 2007. The Study of Spatial Abilities and the Ability to Master Space 
Geometry by Students of Mathematics Education Study Program of 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Semarang State 
University. Thesis. Mathematics Education. Postgraduate Program of 
Semarang State University. Supervisors: I. Dr. Supartono, M. S., II. Dra. 
Kusni, M.Si. 

 
Keywords: spatial abilities, mastery of materials, space geometry, geometry 

thinking.  
 
Students of Mathematics Education Study Program of Mathematics 

Department of Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Semarang State 
University are trained to become Mathematic teachers in high school levels. They 
should be ready to become Mathematic teachers at schools, including the ability to 
teach Space Geometry or Three-dimensional Space. Field observation has shown 
that they lack in a number of ways: (1) students had the lack of mastery of the 
concepts of space geometry, (2) space geometry was considered a difficult subject 
for Mathematic students and teachers, (3) teachers were not interested to teach 
space geometry, (4) geometry was a source of students’ incomprehension, and (5) 
geometry was a troubling and controversial branch of Mathematics. Spatial 
abilities, abilities to master Space Geometry materials, and the attitude towards 
learning Space Geometry are essential factors for teachers teaching space 
geometry. 

This study is focused on three aspects: (1) spatial abilities of future teacher 
students, (2) their ability in mastering space geometry materials, and (3) students’ 
attitude towards studying space geometry.  

The aim of this study are: (1) to describe students’ spatial abilities, (2) to 
identify students’ problems in mastering space geometry materials, and (3) to 
identify students’ attitudes towards teaching and learning process of space 
geometry. 

This study is significant because: (1) it can be used by lecturers to plan 
materials for space geometry classes and high school Mathematic teachers to plan 
learning materials for three-dimensional space, (2) it can be used as in put for 
researchers conducting studies on Space Geometry. 

A qualitative approach is used in this study. The subject of the study 
includes six students, consisting of two upper-group students, two middle-group 
students, and two lower-group students, based on the results of the ability test that 
include spatial abilities and abilities in mastering space geometry materials. 

The conclusions of the study are as follows. 
1. Spatial Abilities 

            The subjects of the study had: (1) advanced abilities, including SO, SR,   
and SV elements; (2) intermediate abilities, including SV and MR elements; 
(3) low abilities, including SP, SV, MR, SR, and SO elements; (4) SP, SV, 
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MR, SR, and SO elements cannot be precisely differentiated due to their 
interrelation.. 

2. Abilities to Master Space Geometry Materials 
       The subjects of the study still showed the lack of abilities in some 

groups of learning materials, including (1) Position of point, line, and area, 
specifically the position of two lines in a space, (2) Distance, especially the 
distance between two crossing lines, (3) Shape and areas of two-dimensional 
surfaces, especially the shape and area of cut surfaces, (4) Uprightness, 
specifically the upright line of an area, (5) Drawing an area, especially drawing 
an area through a line and a point outside the line and drawing an area through 
two interjecting lines, and (6) Drawing a shape with frontal, withdrawn angle, 
and projection comparison requirements. 

3. Attitudes towards Space Geometry Learning 
           Some subjects of the study had positive attitude, some had positive but 

slightly doubtful or neutral attitudes and some others had negative attitudes. 
Based on the results of the study, it is suggested that: (1) lecturers teaching 
Space Geometry should give materials that include spatial materials so as to 
provide students with proficient spatial abilities, (2) lecturers teaching Space 
Geometry and Curriculum Development should provide adequate materials for 
future teacher students to be able to teach Space Geometry in high schools. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa yang mengikuti program studi Pendidikan Matematika, pada 

akhir studi jenjang Strata I diharapkan sudah siap menjadi guru matematika yang 

mampu mentransfer matematika kepada siswanya. Di antara materi matematika 

yang harus dikuasai adalah geometri termasuk geometri ruang. 

Geometri ruang merupakan studi tentang benda-benda ruang, relasi-relasi 

dan transformasi-transformasi yang telah dibentuk (dijadikan matematika) dan 

sistem-sistem aksioma matematika yang telah dikonstruksi untuk menjadikannya. 

Dalam mempelajari geometri ruang ada empat dimensi geometri yaitu: (1) 

visualisasi, menggambar dan konstruksi gambar, (2) studi tentang aspek-aspek 

ruang dari dunia fisik, (3) menggunakan sebagai alat untuk menyajikan konsep-

konsep matematika, dan (4) penyajiannya sebagai sistem matematika formal. 

Sedangkan tujuan pembelajaran geometri di sekolah adalah: (1) mengembangkan 

kemampuan berpikir logis, (2) mengembangkan intuisi keruangan tentang dunia 

nyata, (3) menanamkan pengetahuan yang diperlukan untuk menunjang mata 

pelajaran lain, dan (4) mengajar membaca dan menginterpretasikan argumen-

argumen matematika (Budiarto 2000). 

Di tingkat Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, geometri ruang 

diajarkan dengan nama Ruang Dimensi Tiga. Untuk itu kemampuan keruangan 

merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh calon guru matematika.  
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Gardner dalam Clements dan Battista (1990) mengemukakan bahwa 

pemikiran keruangan sangat penting untuk pemikiran ilmiah yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan dan memanipulasi informasi dalam 

pembelajaran dan pemecahan masalah. Kemampuan keruangan merupakan salah 

satu dari berbagai kompetensi intelektual manusia. Menurut Harris (dalam 

Clements dan Battista 1990) banyak pekerjaan-pekerjaan teknis dan ilmiah seperti 

juru gambar, perancang pesawat, arsitek, ahli kimia, insinyur, ahli fisika, dan ahli-

ahli matematika membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan 

keruangan dengan skor 90% ke atas.  

Selanjutnya menurut Soemadi (1994) agar dapat belajar geometri dengan 

baik dan benar, siswa dituntut untuk menguasai kemampuan dasar geometri, 

keterampilan dalam pembuktian, keterampilan membuat lukisan dasar geometri 

dan mempunyai pandang ruang yang memadai. 

Kemampuan keruangan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari 

maupun dalam profesionalisme seseorang, seperti kemampuan keruangan seorang 

dokter spesialis penyakit dalam sangat dibutuhkan untuk mengetahui letak 

jantung, paru-paru atau ginjal pasiennya. Dari apa yang dikemukakan di depan 

menunjukkan bahwa kemampuan keruangan diperlukan dalam mempelajari 

geometri dan mata pelajaran lain maupun kemanfaatannya dalam kehidupan, 

seperti yang dikemukakan oleh Owens (2002:163) sebagai berikut. 

All students can and should develop spatial abilities. Spatial abilities 
are not just an important part of learning geometry. They are involved 
in other parts of the mathematics curriculum, in other parts of the 
school curriculum beyond mathematics, and in many parts of people’s 
live and careers. 
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Semua siswa dapat mengembangkan kemampuan keruangannya. Kemampuan 

keruangan bukanlah satu-satunya bagian penting dalam belajar geometri. 

Kemampuan keruangan berkaitan dengan bagian lain dari kurikulum matematika, 

berada pula pada bagian lain pada kurikulum sekolah di luar matematika, dan di 

banyak bagian dari kehidupan manusia dan pekerjaannya. 

Perlu direnungkan kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam temuan 

penelitian dan karya ilmiah para ahli berkaitan dengan geometri dan kemampuan 

keruangan sebagai berikut. 

1. Temuan Soedjadi (1991) menunjukkan bahwa : 

unit geometri (bagian dari matematika sekolah) tampak merupakan 
unit dari pelajaran matematika yang tergolong sulit antara lain terlihat 
bahwa siswa sukar menentukan apakah suatu sudut siku-siku atau 
tidak; sukar mengenali dan memahami bangun-bangun geometri, 
terutama bangun ruang serta unsur-unsurnya. Kondisi ini ditemui di 
semua jenjang pendidkan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan 
menengah. 
 

2. Susanta (1996) mengemukakan bahwa geometri masih dianggap momok bagi 

kebanyakan mahasiswa, bahkan juga bagi guru-guru matematika. 

3. Hasil penelitian Muin dkk. (1997) menunjukkan bahwa penguasaan konsep 

geometri ruang mahasiswa baru FPMIPA IKIP, FKIP Universitas, dan STKIP 

Negeri dan Swasta di Jawa Timur berkisar antara 7,14 % sampai dengan 80 %. 

4. Hasil penelitian Budiarto (1998) menunjukkan bahwa permasalahan yang 

menyangkut menggambar irisan suatu bidang dengan prisma atau limas 

merupakan permasalahan yang berat bagi guru. Baik cara menyampaikan 

materi itu pada siswa maupun penguasaan guru akan materi itu. 
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5. Temuan Budiarto (1999) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa : 

Mahasiswa menggangap gambar ruang sebagai gambar datar sehingga 
garis yang seharusnya bersilangan dianggap berpotongan. Hasil 
lainnya, mahasiswa menggambar kubus dengan perbandingan 1 : 1, 
mengacaukan pengertian rusuk dan sisi, dan mahasiswa belum mampu 
menggunakan perolehan geometri di SMA maupun geometri datar 
untuk menyelesaikan permasalahan geometri ruang. 
 

Kenyataan-kenyataan ini juga diungkap oleh para pakar di luar negeri. 

1. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang lebih besar untuk dimengerti 

anak dibandingkan dengan cabang matematika lainnya, karena benda-benda 

geometris yang memuat ide-ide geometri dapat dijumpai anak-anak di 

sekitarnya, misalnya perabot, gedung, apresiasi seni, dan mesin-mesin. Jauh 

sebelum anak memasuki sekolah, dalam dirinya sudah terbentuk pemahaman 

intuitif tentang ruang, yang pada dasarnya merupakan pemahaman spasial 

anak terhadap dunianya (D’Augustine and Smith 1992). 

2. Diungkapkan bahwa hasil evaluasi terhadap terhadap siswa-siswa SLTP dan 

Sekolah Menengah di Amerika Serikat, menggambarkan bahwa mereka gagal 

dalam mempelajari konsep dasar geometri (Clements dan Battista 1992). 

3. Berkaitan dengan pentingnya kemampuan spasial bagi anak, pengetahuan 

geometri dapat meningkatkan pemahaman anak pada dunianya (Kennedy dan 

Tipps 1994). 

4. Rendahnya penguasaan geometri tidak hanya terjadi pada siswa-siswa, tetapi 

juga terjadi pada guru-guru matematika sekolah menengah yang ikut 

preservice dan inservice di Illinois Amerika (Swafford, Jones, & Thornton 

1997). 
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5. Geometri merupakan isu abadi dalam pendidikan matematika dari sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi (Collier 1998). 

6. Geometri merupakan sumber ketidakpahaman siswa di samping aritmetika 

(Van Hiele 1999). 

 Menurut Suwarsono (2005), pembaharuan pengajaran matematika di 

Indonesia secara resmi telah dilaksanakan sejak tahun 1975, bersamaan 

diberlakukannya Kurikulum 1975 untuk jenjang Sekolah Dasar, jenjang Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama, dan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Untuk 

mata pelajaran matematika, Kurikulum 1975 disebut juga “Kurikulum 

Matematika Modern”, karena materi-materi pembelajaran matematika tersebut 

mengacu pada materi-materi yang disesuaikan dengan perkembangan-

perkembangan yang tergolong baru pada matematika termasuk perkembangan-

perkembangan pada psikologi pembelajaran dan metode pembelajaran. Sekalipun 

perubahan yang drastis pada materi pembelajaran tersebut terjadi pada semua 

cabang matematika yang diajarkan di sekolah, perubahan yang amat banyak 

menimbulkan pertanyaan terjadi pada geometri. Pertanyaan-pertanyaan yang 

bernada kebingungan, atau ketidakjelasan, atau ketidaksetujuan terhadap apa yang 

terjadi pada geometri sering muncul dari guru-guru matematika atau dari pihak-

pihak lain yang terkait dengan materi pembelajaran matematika di sekolah. 

Ternyata hal di atas bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat pun, 

menurut Fey (1984) dalam Suwarsono (2005), oleh banyak pihak geometri 

dipandang sebagai cabang matematika yang paling bermasalah dan paling 

kontroversial. 
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 Menurut pengalaman Suwarsono (2005) dalam bergaul dengan banyak guru 

matematika di lapangan, banyak guru yang merasa kurang “aman” dan kurang “siap” 

jika mengajarkan geometri, karena merasa bahwa penguasaannya atas materi-materi 

geometri kurang memadai. Situasi seperti ini juga terjadi di banyak negara lain, 

seperti di Amerika Serikat. Menurut Suwarsono (2005) sebagai awal dari adanya 

“goncangan” pada pembelajaran geometri adalah dengan diberlakukannya Kurikulum 

1975. Pada kurikulum tersebut banyak materi geometri yang dipangkas atau porsinya 

dikurangi. Sebagai contoh Ilmu Ukur Ruang (stereometri) tidak lagi diajarkan 

tersendiri tetapi menjadi bagian dari matematika dengan nama Dimensi Tiga. Guru-

guru pengajar matematika di SMA atau yang sederajat yang mengajar geometri 

merasa “dirugikan” karena ilmu yang mereka peroleh di perguruan tinggi sebelumnya 

banyak yang tidak diajarkan lagi dan harus mempelajari hal yang baru. Hal tersebut 

mempengaruhi kemantapan guru dalam memberikan materi geometri. Hal tersebut 

berlangsung dari tahun ke tahun dan dampaknya mengimbas kepada siswa-siswanya 

yang akhirnya ada kecenderungan menurunkan minat siswa terhadap geometri. 

Situasi semacam ini terjadi juga di Amerika Serikat, yaitu banyak universitas di sana 

ada kecenderungan terjadi penurunan minat terhadap geometri menurut Perry (1992, 

dalam Suwarsono 2005).  

Menurut Sugiyono (2005:140), masalah merupakan penyimpangan antara 

yang diharapkan dengan yang terjadi, penyimpangan antara teori dan praktik, 

penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, penyimpangan antara tujuan 

dengan hasil yang dicapai, dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau 

dengan yang terjadi.  
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Dari uraian di muka, masalah yang dijumpai adalah sebagai berikut.  

1. Diharapkan guru/calon guru matematika siap untuk mengajar semua cabang 

matematika, sedangkan yang terjadi masih banyak guru matematika yang 

merasa kurang “aman” dan kurang “siap” mengajarkan geometri (Susanta 

1996, Muin dkk. 1997, Budiarto 1999, Suwarsono 2005) . 

2. Diharapkan guru/calon guru matematika menguasai materi geometri, termasuk 

geometri ruang sedangkan yang terjadi masih banyak guru/calon guru 

matematika yang penguasaan konsep geometri dan kemampuan keruangannya 

masih kurang (Muin dkk. 1997, Budiarto 1998, Budiarto 1999, Suwarsono 

2005). 

3. Mata Pelajaran geometri maupun mata kuliah geometri sangat penting bagi 

siswa/mahasiswa karena untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, 

mengembangkan penalaran (reasoning), dan mengembangkan intuisi 

keruangan tentang dunia nyata; namun demikian bukti-bukti empiris di 

lapangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia menunjukkan hasil 

pembelajaran geometri masih belum memuaskan (Soedjadi 1991, Muin dkk. 

1997, Swafford dkk. 1997, Collier 1998, Budiarto 1999, Van Hiele 1999; 

Suwarsono 2005) . 

Bagi mahasiswa program studi Pendidikan Matematika di Jurusan 

Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang yang mengikuti kuliah di 

semester VIII telah mendapatkan mata kuliah Geometri Datar (Bidang), Geometri 

Ruang, Dasar-dasar dan Proses Pembelajaran Matematika yang di antaranya 

mahasiswa hasus melaksanakan praktek micro teaching, peer teaching dan mini 
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teaching. Selain itu mahasiswa memperoleh mata kuliah-mata kuliah tentang 

keguruan. Untuk memantapkan mahasiswa sebagai calon guru, maka mahasiswa 

harus melaksanakan real teaching dalam program Praktek Pengalaman Lapangan 

(PPL), yaitu latihan mengajar di depan siswa yang sebenarnya di sekolah latihan 

yang ditunjuk. Dengan demikian, mereka telah memperoleh bekal mengajar yang 

memadai untuk menjadi guru matematika. Mereka selain masih berstatus sebagai 

mahasiswa tetapi juga sudah sebagai calon guru matematika. Untuk itu penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Kajian Kemampuan Keruangan 

(Spatial Abilities) dan Kemampuan Penguasaan Materi Geometri Ruang 

mahasiswa program studi Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. 

 

B. Fokus Penelitian 

Setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, peneliti memperoleh gambaran 

umum menyeluruh tentang situasi sosial, yaitu mahasiswa calon guru matematika. 

Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan 

pemilihan fokus penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada : 

1. kemampuan keruangan yang dimiliki para mahasiswa calon guru matematika 

yang telah mendapat mata kuliah lengkap tentang geometri (bidang dan ruang); 

2. kemampuan penguasaan materi geometri ruang yang dimiliki para mahasiswa 

calon guru matematika; 

3. sikap para mahasiswa calon guru matematika terhadap pembelajaran geometri 

sebelum menjadi guru matematika di sekolah. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah kemampuan keruangan yang dimiliki para mahasiswa calon 

guru matematika?  

2. Bagaimana kemampuan penguasaan materi geometri ruang yang dimiliki oleh 

para mahasiswa calon guru matematika?  

3. Bagaimanakah sikap para mahasiswa calon guru matematika terhadap 

pembelajaran geometri sebelum menjadi guru matematika di sekolah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kemampuan keruangan bagi mahasiswa yang menjadi subjek 

penelitian dalam mempersiapkan diri sebagai calon guru matematika. 

2. Mengetahui kelemahan-kelemahan yang masih dimiliki oleh mahasiswa yang 

menjadi subjek penelitian dalam penguasaan materi geometri ruang. 

3. Mengetahui sikap para mahasiswa yang menjadi subjek penelitian terhadap 

pembelajaran geometri dan kesiapannya menjadi guru matematika di sekolah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian dapat dicapai, maka hasil penelitian akan 

memiliki manfaat praktis dan teoretis. 

1.  Manfaat Praktis  
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a. Bila kemampuan keruangan para mahasiswa calon guru dapat diketahui, 

maka akan bermanfaat bagi dosen pengampu mata kuliah geometri ruang 

untuk mengukur seberapa keberhasilan mengajar kepada  mahasiswanya. 

Bagi mahasiswa bermanfaat untuk mengukur kesiapannya bila menjadi 

guru matematika.  

b. Bila kelemahan-kelemahan dalam penguaasaan materi geometri ruang para 

mahasiswa dapat ditemukan, maka bermanfaat untuk mengintensifkan 

mata kuliah pembelajaran geometri bidang dan geometri ruang, juga mata 

kuliah-mata kuliah yang berkaitan, serta ditunjang dengan peningkatan 

peran Laboratorium Matematika dalam memproduksi media pembelajaran 

matematika. 

c. Bila sikap para mahasiswa calon guru terhadap pembelajaran geometri 

ditemukan, maka bermanfaat untuk pengembangan kurikulum di Jurusan 

Matematika khususnya di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(LPTK), mengintensifkan latihan mengajar dalam micro teaching, peer 

teaching, mini teaching, maupun real teaching dalam Program Praktek 

Pengalaman Lapangan.  

 

2.  Manfaat Teoretis  

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pendidikan 

matematika dan pola pikir matematika terutama pengembangan aspek 

penalaran (reasoning), mengembangkan kemampuan berpikir logis dan 

mengembangkan sistem pembelajaran geometri.  
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F. Batasan Masalah 

 Mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang ada, 

maka penelusuran tingkat kemampuan keruangan dan kemampuan penguasaan 

materi geometri ruang bagi mahasiswa subjek penelitian dibatasi. Kemampuan 

yang dimaksud hanyalah kemampuan dasar untuk persiapan sebagai calon guru 

matematika di sekolah lanjutan bukan sebagai calon tenaga edukatif di perguruan 

tinggi. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang duduk di semester VIII, dengan 

pertimbangan mereka sudah mendapatkan mata kuliah Geometri Datar (Bidang) 

dan Geometri Ruang, juga beberapa mata kuliah yang menunjang keguruan dan 

kependidikan serta sudah latihan mengajar di depan siswa sebenarnya di sekolah 

latihan pada mata kuliah Program Pengalaman Lapangan. 

 

G. Batasan Istilah 

 Agar diperoleh persepsi yang sama tentang istilah yang digunakan dalam 

tesis yang berjudul “Kajian Kemampuan Keruangan (Spatial Abilities) dan 

Kemampuan Penguasaan Materi Geometri Ruang Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang”, perlu diadakan 

batasan-batasan. Istilah-istilah yang perlu diadakan batasan adalah sebagai 

berikut. 

1. Kajian artinya telaah. 

2. Kemampuan keruangan adalah suatu kemampuan manusia yang digunakan di 

daerah ilmu pengetahuan yang lebih luas daripada penggunaan di bidang 

geometri. Pada penelitian ini penulis batasi bahwa kemampuan keruangan 
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terbatas pada kemampuan untuk menunjang pembelajaran geometri ruang atau 

Ruang Dimensi Tiga di sekolah lanjutan. 

3. Kemampuan penguasaan materi geometri ruang, yang dimaksud adalah 

penguasaan materi geometri ruang yang diajarkan untuk siswa di sekolah 

lanjutan bukan materi geometri ruang di perguruan tinggi. 

4. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri 

Semarang, adalah Mahasiswa yang mengikuti Program Studi Pendidikan 

Matematika Reguler di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang pada Semester VIII, Tahun 

Akademik 2005/2006. 

 

H. Keterbatasan dan Asumsi 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan keterbatasan sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya dikenakan terhadap 6 mahasiswa sebagai subjek 

penelitian, yang terdiri dari 2 orang dari kelompok atas, 2 orang dari kelompok 

tengah, dan 2 orang dari kelompok bawah. Kelompok-kelompok tersebut 

berdasarkan hasil tes uji kemampuan tentang kemampuan keruangan dan 

kemampuan penguasaan materi geometri ruang. 

2. Pengamatan terhadap mahasiswa yang menjadi subjek penelitian, dilaksanakan 

berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama antara peneliti dan subjek 

penelitian di luar jadwal perkuliahan. 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi sebagai berikut. 
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1. Keenam subjek penelitian memberikan respon wajar dan alamiah selama 

dilakukan penelitian tentang kemampuan keruangan dan kemampuan 

penguasaan materi geometri ruang. 

2. Keenam subjek penelitian memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan 

hati nuraninya pada wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2006 

di Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang, kampus Sekaran, 

Gunungpati, Kota Semarang, dengan pertimbangan : Peneliti adalah tenaga 

edukatif di Jurusan dan Fakultas seperti tersebut di atas, dan mahasiswa subjek 

penelitian kuliah pada jurusan yang sama. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Perkembangan Berpikir Geometri 

 Terdapat dua aliran dalam psikologi pendidikan menyangkut 

perkembangan pemikiran geometri. Yang pertama adalah aliran Piere van Hiele 

dan Dina van Hiele yang memberikan urutan pemikiran geometri menurut aras 

(level)nya yaitu: visual, descriptive/analytic, abstract/relational, formal deduction 

dan rigor/metamathematical. Menurut teori Piere van Hiele dan Dina van Hiele, 

siswa-siswa maju melalui tingkat-tingkat pemikiran dalam geometri dan tingkat 

visual seperti di atas. Teori van Hiele mempunyai karakteristik : belajar 

merupakan suatu proses yang diskontinu; tahap-tahap berpikir bersifat 

terurut dan hirarkis; pemahaman konsep yang implisit pada suatu tingkatan 

menjadi eksplisit pada pemahaman tingkatan berikutnya; dan tiap-tiap 

tingkatan mempunyai bahasa dan simbol tersendiri. Menurut van Hiele 

kemajuan dari level yang satu ke level berikutnya sedikit tergantung pada 

perkembangan atau kematangan biologisnya akan tetapi kemajuan dikarenakan 

pengaruh proses belajar mengajar.  

 Aliran kedua dikemukakan oleh Piaget dan Inhelder yang menyatakan 

bahwa urutan geometri yang ditangkap siswa sejalan dengan pertumbuhannya 

ialah: sifat topologis, yang proyektif dan yang Euclides. Teori Piaget dan Inhelder 

yang menyangkut mengenai konsepsi anak tentang ruang membahas dua tema 

utama. Pertama : representasi ruang dikonstruksi melalui hal yang mengatur 
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gerakan dan tindakan internal anak. Kedua : hal yang mengatur kemajuan ide-ide 

geometri yang mengikuti urutan tertentu dan urutan ini lebih logis hubungan 

topologi (seperti keterhubungan, ketertutupan dan kontinuitas) yang dikonstruksi, 

hubungan proyektif (seperti garis lurus) maupun hubungan Euclidean (seperti 

kesejajaran dan jarak) (Budiarto 2000). 

 

B.  Teori van Hiele tentang Pembelajaran Geometri 

a.   Tingkat Perkembangan Berpikir  

Menurut Piere van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof dalam Burger dan 

Shaughnessy (1986), dalam belajar geometri perkembangan berpikir siswa 

terjadi melalui 5 (lima) tingkat (level) sebagai berikut.  

1). Level 0 (Visualization). The student reasons about basic geometric 

concepts, such as simple shapes, primarily by means of visual 

considerations of the concept as the whole without explicit regard to 

properties of its components.  

2). Level 1 (Analysis). The students reasons about geometric concepts by 

means of an informal analysis of component parts and attributs. 

Necessary properties of the concept are established.  

3). Level 2 (Abstraction). The student logically orders the properties of the 

concepts, forms abstract definitions, and can distinguish between the 

necessity and sufficiency of a set of properties in determining a concept.  
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4). Level 3 (Deduction). The student reasons formally within the context of a 

mathematical system, complete with undefined terms, axiom, an 

underlying logical system, definition,  and theorems.  

5). Level 4 (Rigor). The student can compare systems based on different 

axioms and can study various geometries in the absence of concrete 

models.  

Berkaitan dengan tingkat perkembangan berpikir model van Hiele dalam 

belajar geometri di atas, Suwarsono dalam Soedjoko (1999) menjelaskan sebagai 

berikut.  

1) Pada tingkat O (visualisasi), siswa memandang bangun-bangun geometri 

sebagai suatu keseluruhan. Siswa belum memperhatikan komponen-

komponen dari masing-masing bangun. Jadi, siswa pada tingkat ini sudah 

mengenal nama suatu bangun, tetapi ia belum mencermati ciri-ciri dari 

bangun itu. Sebagai contoh, siswa sudah dapat mengatakan bahwa suatu 

bangun bernama persegi panjang, tetapi ia belum menyadari bahwa sisi-sisi 

yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta semua sudutnya siku-siku.  

2) Pada tingkat 1 (analisis), siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri 

berdasarkan ciri-cirinya. Siswa sudah dapat menganalisis unsur-unsur yang 

ada pada suatu bangun, dan mengamati sifat yang dimiliki unsur-unsur 

tersebut. Sebagai contoh, siswa pada tingkat ini sudah dapat mengatakan 

bahwa suatu bangun merupakan persegipanjang karena bangun itu 

mempunyai empat sisi yang sepasang-sepasang sama dan sejajar serta semua 

sudutnya siku-siku.  
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3) Pada tingkat 2 (abstraksi), siswa sudah dapat menghubungkan ciri yang satu 

dengan ciri yang lain dari suatu bangun, dan sudah dapat memahami relasi 

antara bangun yang satu dengan bangun yang lain. Sebagai contoh, siswa 

pada tingkat ini sudah dapat mengatakan jika pada suatu segiempat, sisi-sisi 

yang berhadapan sejajar, maka sisi-sisi yang berhadapan itu juga sama 

panjang. Siswa dapat menyebutkan bahwa bangun persegi panjang juga 

merupakan jajargenjang.  

4) Pada tingkat 3 (deduksi), siswa berpikir secara formal dalam konteks sistem 

matematika, memahami istilah pengertian pangkal, definisi, aksioma, 

teorema, namun ia belum mengetahui mengapa sesuatu itu dijadikan aksioma 

atau teorema.  

5) Pada tingkat 4 (ketajaman), siswa dapat bekerja dalam berbagai sistem 

aksiomatik tanpa kehadiran benda-benda konkrit. Sebagai contoh, siswa pada 

tingkat ini sudah menyadari bahwa jika salah satu aksioma pada suatu sistem 

geometri diubah, maka kemungkinan seluruh sistem geometri tersebut juga 

akan berubah.  

b.  Fase Pembelajaran Model van Hiele 

Menurut van Hiele dalam Clements dan Battista (1992) bahwa setiap siswa 

dalam mempelajari geometri melalui tingkat-tingkat di atas dengan urutan yang 

sama. Akan tetapi, saat kapan siswa-siswa memasuki suatu tingkat dapat berbeda. 

Dimungkinkan bahwa pada suatu bagian geometri tertentu, seorang siswa sudah 

mencapai tingkat yang agak tinggi sedangkan pada bagian yang lain ia masih 

berada pada tingkat yang lebih rendah. Dikatakan pula oleh van Hiele bahwa 
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kemajuan tingkat perkembangan berpikir seorang siswa tidak banyak tergantung 

oleh kedewasaannya, tetapi banyak dipengaruhi oleh proses pembelajaran. 

Dengan demikian organisasi yang baik antara metode, waktu, materi, dan rencana 

pembelajaran yang digunakan pada suatu tingkat tertentu dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa pada materi pembelajaran tersebut.  

Berkaitan dengan ini, van Hiele mengajukan lima fase urutan 

pembelajaran yaitu :  

1). Fase I : Informasi  

Para  siswa  dikenalkan dengan cakupan materi. Guru membahas materi 

tersebut untuk memperjelas materi sehingga siswa memahami cakupan 

materi tersebut.  

2). Fase II : Orientasi Terbimbing 

Pada fase ini, siswa diperkenalkan dengan objek-objek yang sifat-sifatnya 

akan diabstraksikan oleh siswa dalam pembelajaran. Tujuan fase ini agar 

siswa aktif terlibat dalam mengekplorasi objek-objek tersebut. Guru 

mengarahkan dan membimbing siswa untuk melakukan eksplorasi yang 

tepat, dengan melalui tugas-tugas yang terstruktur dengan cermat.  

3). Fase 3 : Eksplisitasi  

Pada fase ini, pengetahuan intuitif yang telah dimiliki siswa dielaborasi 

kembali menjadi lebih eksplisit. Pada fase ini siswa secara jelas menyadari 

konseptualisasi materi geometri yang sedang ia pelajari, dan 

mendeskripsikannya dalam bahasanya sendiri. Guru memperkenalkan 

istilah-istilah matematis yang relevan.  
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4). Fase 4 : Orientasi Bebas  

Pada fase ini, siswa menyelesaikan masalah yang solusinya memerlukan 

sintesis, utilisasi konsep-konsep dan relasi-relasi yang telah dielaborasi 

sebelumnya. Peranan guru adalah menyeleksi materi dan masalah geometri 

yang tepat, mengenalkan istilah-istilah yang relevan sebagaimana yang 

diperlukan.  

5). Fase 5 : Integrasi  

Pada fase ini, siswa membuat ringkasan tentang segala sesuatu yang telah 

dipelajari (konsep, relasi) dan mengintegrasikan pengetahuan yang mereka 

miliki ke dalam jaringan yang koheren yang dapat dengan mudah 

dideskripsikan dan diterapkan. Bahasa dan konseptualisasi terhadap 

matematika digunakan untuk mendeskripsikan jaringan ini. Akhirnya, ide-

ide diringkas dan diintegrasikan dalam struktur matematika yang formal. 

Pada akhir pada fase 5 ini, tingkat berpikir yang baru telah dicapai untuk 

materi yang dibicarakan.  

 

C. Teori Piaget tentang Tahap-tahap Perkembangan Kemampuan  

Keruangan pada Anak  

Menurut Suwarsono (2005), Piaget membagi tahap-tahap perkembangan 

kemampuan keruangan pada anak sebagai berikut.  
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a. The stage of sensory motor space (0-2 tahun) 

 Anak belum dapat membuat representasi internal (bayangan visual) dari 

benda-benda. Anak memahami segala sesuatu dari sekelilingnya dengan 

rabaan atau penglihatan.  

b.  The stage of pre operational space (2-7 tahun)  

 Anak sudah mampu membuat representasi internal dari benda-benda, 

tetapi representasi internal ini masih bersifat statis.  

c.  The stage of concrete - operational space (7-12 tahun) 

 Anak sudah dapat  mengoperasikan bayangan visual (representasi internal) 

dari benda-benda, dengan syarat bahwa benda-benda itu masih dihadirkan 

secara konkrit pada anak.  

d.   The stage of formal operational space (12 tahun ke atas)  

 Anak-anak sudah mampu melakukan operasi-operasi keruangan (spatial 

operation) termasuk melakukan operasi mental atas objek-objek yang 

berarti anak sudah mampu melakukan operasi (manipulasi) atas bayangan-

bayangan visual dari benda-benda tanpa kehadiran benda-benda konkrit itu 

sendiri.  

Jadi, pada tahap ini anak sudah bisa melepaskan diri dari benda-benda konkrit 

dalam pemikirannya.  

Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan-

kemampuan yang diperlukan dalam belajar geometri, yaitu kemampuan 

membayangkan secara visual dan kemampuan memahami gambar-gambar bangun 

geometri dapat dikembangkan.  
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Salah satu kendala anak dalam membayangkan secara visual adalah 

kenyataan bahwa dalam geometri dimensi tiga, benda-benda ruang (seperti kubus, 

prisma, limas, dan lain-lain) digambar dalam dua dimensi.  

 

D.  Kajian Kegiatan yang Melibatkan Kemampuan Keruangan (Spatial 

Abilities) 

 Kemampuan ruang adalah suatu kecakapan manusia yang relevan dengan 

suatu derajat yang tinggi dalam kehidupan manusia. Berikut adalah tinjauan 

kemampuan keruangan meliputi :  

1. Kemampuan keruangan di dalam pembelajaran matematika 

Secara jelas kemampuan keruangan digunakan di daerah yang lebih 

luas daripada untuk pemecahan soal-soal geometri. Bahkan di beberapa 

mata pelajaran yang lain, seperti Ilmu Kimia, Biologi dan Pendidikan 

Jasmani berdasarkan pula pada kemampuan keruangan. Sekarang orang 

juga membutuhkannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk 

meningkatkan mobilitasnya di dalam kehidupan modern. 

Di banyak negara pengembangan kemampuan keruangan adalah 

tujuan utama di berbagai panduan untuk pembelajaran geometri. Walaupun 

begitu, kurikulum disayangkan tidak memunculkan panduannya. Di banyak 

kurikulum, pelatihan khusus tentang kemampuan keruangan tidak 

dipentingkan. Pembelajaran geometri tekanannya pada geometri dua dimensi, 

sedangkan untuk geometri tiga dimensi kurang diperhatikan. Di satu sisi, 

pembelajaran bangun-bangun tiga dimensi telah dilalaikan, sedangkan di sisi 
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yang lain perhitungan-perhitungan stereometris mendominasi aktivitas 

geometri tiga dimensi. Inilah karakteristik yang tidak memuaskan dari 

pembelajaran geometri saat ini, untuk itu kritik yang disampaikan adalah 

sebagai berikut. 

Geometri tentang keruangan masih tidak lebih dari mempelajari 

perbendaharaan matematika, aritmetika dan aljabar. Maka dari itu pendidikan 

geometri ruang harus direformasi secara mendasar (Maier 1996 : 69). 

2. Unsur-Unsur Kemampuan Keruangan 

Sejak 1938, telah banyak teori-teori inteligensi manusia yang 

membedakan antara aspek-aspek yang berbeda dari inteligensi manusia, 

sebagai contoh aspek linguistik dan aspek penalaran. 

Banyak teori memutuskan bahwa aspek kemampuan keruangan 

sebagai salah satu yang penting. Para peneliti telah membuktikan bahwa 

kemampuan keruangan biasanya dibagi atas beberapa unsur atau elemen. Ada 

pula yang menyebutkan dengan faktor atau komponen (Maier 1996 : 70). 

Menurut Owens (2002), dikatakan sebagai berikut. 

These abilities appear to comprise two main factors. 

1) A visualization factor, which include the ability to imagine how 

pictorially presented objects will appear when they are rotated, 

twisted,  or inverted “or how a flat object will appear if it is folded or 

how a solid object will appear if it is unfolded”. 
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2) An orientation factor, which includes the ability to detect 

arrangements of elements within a pattern and the ability to maintain 

accurate perceptions in the face of changing orientations. 

Jadi menurut Owens, kemampuan keruangan terdiri atas dua faktor, 

yaitu faktor visualisasi dan faktor orientasi. (Owens 2002 : 160). 

Menurut Olkun (2003), disebutkan bahwa : “Two major 

components of spatial ability have been identified : spatial relations and 

spatial visualization” 

Jadi menurut Olkun, kemampuan keruangan terdiri atas dua 

komponen, yaitu komponen relasi keruangan dan komponen visualisasi 

keruangan (Olkun 2003 :1). 

Berikut ini penulis mengambil dari paper karya Maier (1996), yang 

mengenalkan lima unsur/elemen dari kemampuan keruangan. Disebutkan 

bahwa, berdasarkan temuan penelitian psikologi, ada lima unsur / elemen 

kemampuan keruangan yang dapat dilatihkan secara khusus (Maier 1996 : 

70). 

Lima unsur / elemen komponen keruangan adalah sebagai berikut : 

1) Spatial Perception (Persepsi Keruangan) 

 Persepsi keruangan merupakan kemampuan mengamati suatu bangun ruang 

atau bagian-bagian bangun ruang yang diletakkan posisi horizontal atau 

vertikal. Proses mental persepsi keruangan tersebut adalah statis artinya 
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hubungan antara subjek dan objek berubah, sedangkan hubungan keruangan 

antara objek-objek tidak berubah. 

 Contoh : 

 Gelas yang berbentuk tabung yang berisi air setengahnya dalam posisi tegak 

dan posisi miring, bidang permukaan airnya tetap dalam posisi mendatar / 

horizontal. 

 

 

 

 

Gambar 1 Model untuk melatih unsur Spatial Perception 

 

2) Spatial Visualization (Visualisasi Keruangan) 

 Visualisasi keruangan sebagai kemampuan untuk membayangkan atau 

memberikan gambaran tentang suatu bentuk bangun ruang yang bagian-

bagaimana terdapat perubahan atau perpindahan. Jika bangun datar maka 

dikenal adanya lipatan dan bukan lipatan (folded and unfolded). 

Proses mental tipe ini adalah dinamis, artinya hubungan keruangan antara 

objek-objek berubah. 

 Contoh : 

a. Bangun ruang yang dipotong oleh sebuah bidang. 

b. Gambar bangun ruang dibandingkan dengan jaring-jaringnya. 
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Gambar 2 Model untuk melatih unsur Spatial Visualization 

 

3) Mental Rotation (Rotasi Pikiran) 

Rotasi pikiran, mencakup kemampuan merotasikan suatu bangun ruang 

secara cepat dan tepat. Kemampuan ini sekarang semakin penting karena 

banyak orang bekerja dengan software grafis yang berbeda-beda. Proses 

mental tipe ini adalah dinamis. 

Contoh : bangun ruang tiga dimensi dirotasikan sehingga akan tampak dalam 

posisi yang berbeda. 
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Gambar 3 Model untuk melatih unsur Mental Rotation 

 

4) Spatial Relations (Relasi Keruangan)  

Relasi keruangan berarti kemampuan untuk mengerti wujud keruangan dari 

suatu benda atau bagian dari benda dan hubungannya antara bagian yang satu 

dengan yang lain. Misalnya seseorang harus dapat mengenal identitas suatu 

benda yang ditunjukkan dengan posisi yang berbeda. Proses mental dari relasi 

keruangan ini adalah statis. 

Contoh : 

Gambar berikut menunjukkan kubus-kubus dengan gambar yang berbeda 

pada setiap permukaannya. Siswa harus dapat menunjukkan apakah gambar-

gambar kubus itu mewakili kubus yang ditentukan. 

 

Gambar 4 Model untuk melatih unsur Spatial Relation 
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5) Spatial Orientation (Orientasi Keruangan)  

Orientasi keruangan adalah kemampuan untuk mencari pedoman sendiri secara 

fisik atau mental di dalam ruang, atau berorientasi dan seseorang di dalam situasi 

keruangan yang istimewa. Proses mental dari tipe ini adalah dinamis. 

Contoh 

Suatu bangun ruang dilihat dari    berbagai arah melalui kamera 1,2,3 dan 4. 

siswa dapat menggambarkan benda ruang sesuai dengan yang nampak di 

dalam masing-masing kamera. 

 

Gambar 5 Model untuk melatih unsur Spatial Orientation 

 Kompetensi dasar yang diharapkan dari Kemampuan Keruangan ini 

khususnya bagi mahasiswa (calon guru matematika) adalah memahami kelima 

unsur kemampuan keruangan, yang meliputi: Spatial Perception, Spatial 

Visualization, Mental Rotation, Spatial Relations, dan Spatial Orientation. 

 

E.  Kajian Kegiatan yang Melibatkan Kemampuan Penguasaan Materi        

Geometri Ruang 

  Untuk mengetahui kemampuan penguasaan materi geometri ruang, 

mahasiswa diharapkan sudah menguasai materi geometri ruang sesuai dengan 
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yang tercantum pada pada Kurikulum 2004 standar kompetensi mata pelajaran 

matematika SMA dan MA, sebagai berikut :  

Standar kompetensi : 3. Menggunakan sifat dan aturan geometri dalam  

           menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang;  

           jarak; sudut; dan volum. 

Aspek   :  Geometri  

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK 

3.1. Memahami komponen, 

menggambar, dan 

menghitung volum dari 

benda ruang. 

 

• Menentukan 

kedudukan titik, garis, 

dan bidang, dalam ruang. 

• Menentukan volum 

benda-benda ruang. 

• Menghitung 

perbandingan volum dua 

benda dalam suatu 

bangun ruang. 

• Menjelaskan bidang 

frontal,sudut surut, dan 

perbandingan proyeksi 

dalam menggambarkan 

bangun ruang.   

Ruang Dimensi Tiga 

3.2.Menggunakan abstraksi 

ruang untuk menggambar 

dan menghitung jarak dan  

sudut antara 

• Menggambar dan 

menghitung jarak titik ke 

garis dan titik ke bidang. 

• Menggambar dan 

menghitung jarak dua 

garis bersilangan pada 

benda ruang. 
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• Menggambar dan 

menghitung jarak dua 

bidang sejajar pada 

benda ruang. 

• Menggambar dan 

menghitung sudut antara 

garis dan bidang. 

• Menggambarkan dan 

menghitung sudut antara 

dua bidang. 

• Menggambar irisan 

suatu bidang dengan 

benda ruang. 

 
Sumber: Kurikulum 2004, Depdiknas 2003:32.     

Hal tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam 10 kelompok materi 

sebagai berikut. 

1. Kedudukan titik, garis, dan bidang: 

       1.1  titik dengan garis 

       1.2  titik dengan bidang 

1.3  garis dengan garis 

1.4  garis dengan bidang 

1.5  bidang dengan bidang. 

2. Ketegaklurusan: 

 2.1  garis tegaklurus garis 

 2.2  garis tegaklurus bidang. 
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3. Jarak: 

3.1  titik dan titik 

3.2  titik dan garis 

3.3  titik dan bidang 

3.4  dua garis sejajar  

3.5  dua garis bersilangan  

3.6  garis yang sejajar bidang 

3.7  dua bidang sejajar. 

4. Proyeksi: 

 4.1  titik pada garis 

 4.2  titik pada bidang 

 4.3  garis pada bidang. 

5. Sudut, antara: 

5.1 dua garis bersilangan 

5.2 garis dan bidang 

5.3 dua bidang. 

6. Melukis bidang: 

 6.1  melalui tiga titik yang tidak segaris 

 6.2  melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis 

 6.3  melalui dua garis yang berpotongan. 

7. Irisan antara bidang dan bangun ruang. 

8. Bentuk dan luas daerah bangun datar: 

 8.1  bentuk bangun datar 
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 8.2  luas daerah bangun datar. 

9. Volum dan perbandingan volum dua benda ruang: 

 9.1  volum benda ruang   

 9.2  perbandingan volum dua benda ruang. 

10. Melukis bangun ruang dengan syarat: frontal, sudut surut, dan 

 perbandingan proyeksi. 

 

F. Kajian Kegiatan yang Melibatkan Sikap terhadap Pembelajaran          

Geometri Ruang 

 Menurut Suherman (1990:065), daerah afektif adalah daerah atau hal-hal 

yang berhubungan dengan sikap (attitude) sebagai manifestasi dari minat 

(interest), motivasi (motivation), kecemasan (anxiety), apresiaisi perasaan 

(emotional appreciation), penyesuaian diri (self adjustment), bakat (aptitude), dan 

semacamnya. 

 Tujuan pendidikan, termasuk di dalamnya pengajaran, selain daerah 

kognitif, dan psikomotorik adalah daerah afektif. Faktor-faktor afektif yang dapat 

dinilai dalam kegiatan belajar mengajar matematika menurut Krathwohl di 

antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Adanya kesadaran mengenai pengaruh pelajaran matematika terhadap 

pelajaran lain, begitu pula sebaliknya. 

2. Kesadaran pentingnya nilai dan peranan matematika dalam masyarakat. 

3. Kesadaran akan keindahan bentuk-bentuk geometrik dalam lingkungannya. 
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4. Kesadaran akan pentingnya pelajaran matematika untuk dirinya, baik dalam 

pembentukan kepribadian maupun dalam kegunaannya di kehidupan sehari-

hari. (Suherman 1990:066) 

 Evaluasi untuk bidang afektif ini tentunya tidak persis sama dengan sistem 

dan cara evaluasi bidang kognitif. Jika evaluasi untuk bidang kognitif disebut tes 

atau evaluasi hasil belajar, evaluasi untuk bidang afektif dikategorikan ke dalam 

evaluasi non tes. Ada berbagai alat untuk mengevaluasi bidang afektif ini, 

diantaranya adalah Skala Sikap yang dikembangkan oleh Likert, Guttman, dan 

Differensial Semantik. (Suherman 1990:067) 

 Dengan melaksanakan evaluasi sikap terhadap matematika, ada beberapa 

hal yang bisa diperoleh guru, antara lain bisa : 

1. memperoleh balikan (feed back) sebagai dasar untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar dan program pengajaran remedial; 

2. memperbaiki perilaku diri sendiri (guru) maupun siswa; 

3. memperbaiki atau menambah fasilitas belajar yang masih kurang; dan 

4. mengetahui latar belakang kehidupan siswa berkenaan dengan aktivitas 

belajarnya.   

 Pengertian sikap itu sendiri berkenaan dengan perasaan (kata hati) dan 

manifestasinya berupa perilaku yang bersifat positif (favorable) atau negatif 

(unfavorable) terhadap objek atau objek-objek tertentu. Objek-objek tersebut bisa 

diri sendiri, orang lain, kegiatan, keadaan, lingkungan, dan sebagainya. Sikap 

positif bisa diartikan sebagai menyukai, menyenangi, menunjang, atau memihak 

terhadap objek tadi. Sedangkan sikap negatif bisa diartikan sebaliknya. 
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 Menurut R. Nata Widjaja (1978) sikap individu adalah jalinan tiga unsur 

yang pada akhirnya merupakan sistem yang menetap, menjelmakan penilaian 

positif atau negatif disertai dengan permasalahan tertentu yang mengarah pada 

kecenderungan pro dan kontra terhadap suatu objek sosial. Tiga unsur yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

1.  Unsur Kognitif 

     Unsur kognitif biasa disebut dengan unsur kepercayaan. Hal yang penting pada 

unsur kognitif ini adalah keyakinan yang bersifat evaluatif, yang akhirnya 

memberikan arah pada sikap terhadap objek tertentu, ialah arah yang 

diinginkan  atau tidak diinginkan dan atau sifat baik atau buruk dari suatu 

objek tersebut. 

2.  Unsur Perasaan 

     Unsur perasaan menunjukkan arah perasaan yang meyertai sikap individu 

terhadap suatu objek yang dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan 

sebagai suatu yang menyenangkan atau disukai dan atau tidak disukai. Unsur 

perasaan inilah yang menyebabkan sikap tertentu itu menetap pada diri 

seseorang yang menyebabkan sikapnya itu meluap atau menjadi aktif dalam 

keadaan tertentu. 

3.  Unsur Kecenderungan Bertindak 

     Unsur kecenderungan bertindak meliputi seluruh kesediaan individu untuk 

bertindak terhadap objek tertentu yang berhubungan dengan sikap tersebut. 

Apabila sesorang mempunyai sikap positif terhadap objek tertentu, maka ia 

cenderung untuk mendorong objek itu, dan apabila sikapnya negatif maka ia 
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cenderung untuk merusaknya atau menghancurkan sama sekali objek tersebut. 

(Winarti 2003 : 11) 

 Untuk mengevaluasi sikap, pada penelitian ini akan digunakan angket 

skala sikap yang dikemukakan oleh Likert. Dalam skala Likert, responden ( 

Subjek) diminta untuk membaca dengan seksama setiap pernyataan yang 

disajikan, kemudian diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan itu. Penilaian 

terhadap pernyataan-pernyataan itu sifatnya subjektif, tergantung dari kondisi 

sikap masing-masing individu. Faktor dari luar yang bisa mempengaruhi 

diusahakan tidak ada. (Suherman 1990:232-235) 

 

G.  Kerangka Berpikir 

 Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui profil mahasiswa calon guru 

matematika khususnya calon guru pengajar Geometri Ruang atau Ruang Dimensi 

Tiga. Sebagai calon guru pengajar Geometri Ruang, maka diharapkan memiliki 

tiga syarat penunjang, yaitu: (1) memiliki kemampuan keruangan yang tinggi, (2) 

memiliki kemampuan penguasaan materi Geometri Ruang yang memadai, dan (3) 

memiliki sikap positif terhadap pembelajaran Geometri Ruang. 

 Adapun simpulan sementara adalah: mahasiswa calon guru matematika 

pengajar Geometri Ruang belum sepenuhnya memiliki kemampuan dan sikap 

sesuai yang diharapkan. 
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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode 

Dalam pembelajaran geometri (geometri ruang) masih dijumpai banyak 

masalah seperti : siswa masih sukar mengenali dan memahami bangun-bangun 

geometri, geometri masih dianggap momok bagi mahasiswa maupun guru-guru 

matematika, penguasaan konsep geometri ruang bagi mahasiswa masih relatif 

rendah, guru-guru matematika masih merasa kurang percaya diri jika mengajar 

geometri, dan sebagainya. 

Untuk menemukan jawab terhadap masalah-masalah yang ada perlu 

diadakan penelitian, dan metode yang tepat adalah metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution,1988 : 5). Dalam penelitian ini yang 

diamati adalah orang, yaitu mahasiswa program studi Pendidikan Matematika 

yang sedang menempuh perkuliahan di semester VIII tahun akademik 2005/2006, 

Jurusan Matematika, FMIPA Universitas Negeri Semarang. Mahasiswa-

mahasiswa ini (actor) berada dalam suatu tempat (place) yaitu Jurusan 

Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang dengan kegiatan-kegiatan 

perkuliahan (activity), akan menghasilkan suatu situasi sosial tertentu. 

Dengan digunakan metode kualitatif, maka kajian kemampuan keruangan 

yang meliputi 5 unsur itu dapat dideskripsikan, juga kajian tentang kemampuan 
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penguasaan materi geometri ruang yang meliputi 10 kelompok materi itu dapat 

diketahui kelemahan-kelemahan yang masih dimiliki oleh mahasiswa khususnya 

subjek penelitian. Demikian juga kajian tentang sikap terhadap pembelajaran 

geometri ruang dapat diketahui dari ungkapan yang diharapkan secara jujur dari 

subjek penelitian. 

 

B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data 

dipilih, dan mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan 

informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari 

pendiriannya. Peneliti tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan 

data yang diinginkan. Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan 

sumber data dan teknik pengumpulan data adalah seperti berikut. 

Untuk mendapatkan data tentang kemampuan keruangan, kemampuan 

penguasaan materi geometri ruang, dan sikap terhadap pembelajaran geometri 

ruang, sumber datanya adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 

yang duduk di semester VIII (termasuk 6 subjek penelitian) pada saat penelitian 

dilaksanakan, mahasiswa pada Program Studi yang sama angkatan sebelumnya, 

dan para dosen pengampu mata kuliah Geometri Datar dan Geometri Ruang. 

Teknik pengumpulan datanya dengan studi dokumentasi, wawancara, dan diskusi. 
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C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti 

sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan 

instrumen penelitian, yang diharapkan dapat digunakan untuk menyaring data 

pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil 

pengamatan dan observasi. 

Terdapat tiga instrumen yang dibuat, yaitu instrumen untuk uji 

kemampuan keruangan, instrumen untuk uji kemampuan penguasaan materi 

geometri ruang, dan instrumen berupa angket untuk uji sikap terhadap 

pembelajaran geometri ruang. 

Terdapat juga dua instrumen yang merupakan pedoman wawancara untuk 

keenam subjek penelitian untuk mengungkap jawaban-jawaban yang tidak benar 

pada uji kemampuan keruangan maupun uji kemampuan penguasaan materi 

geometri ruang. 

Keabsahan instrumen telah diuji oleh tim validasi dari dosen-dosen 

jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. Tim validasi 

instrumen terdapat pada lampiran 1. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan yang 

diberikan Spradley. 



38 

 

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2005), mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitaif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction (reduksi 

data), data display (penyajian data), dan conclusions : drawing/verification. 

Langkah-langkah analisis ditujukan pada gambar 6 berikut. 

 

Gambar 6 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

 

 Pada penelitian ini, data yang diperoleh direduksi lebih dulu dalam 

arti dipilih, dikelompokkan berdasarkan skor yang dicapai. Dengan ini maka data 

dapat disajikan, untuk kemampuan keruangan meliputi kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah. Untuk kemampuan penguasaan materi geometri ruang dapat disajikan  

materi-materi yang sudah dikuasai atau yang belum dikuasai dengan baik oleh 

subjek penelitian. Jika sudah tidak ada perubahan maka data yang disajikan 

terakhir merupakan konklusi atau simpulan. 

Data 
Collection 

Conclusions : 
Drawing / 

Verification 

Data 
Reduction 

Data  
Display 
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E. Pengujian Kredibilitas Data 

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan 

dengan cara : 

1. Meningkatkan ketekunan 

 Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka, kepastian 

data dan urutan peristiwa akan dapat terekam secara pasti dan sistematis. 

Hal tersebut dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil 

penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan 

kekurangannya. 

2. Triangulasi 

 Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, sumber data 

dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal 

yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara 

menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini 

sumber datanya adalah mahasiswa satu angkatan, mahasiswa angkatan 

sebelumnya, dan dosen pengampu mata kuliah Geometri. Triangulasi 

waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, 

baik pagi, siang maupun sore. 



 

40 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1.   Kajian Kegiatan yang Melibatkan Kemampuan Keruangan 

Pada penelitian ini, penulis mengambil 5 unsur kemampuan keruangan 

dari Maier, sebagai berikut. 

a. Spatial Perception (SP) 

b. Spatial Visualization (SV) 

c. Mental Rotation (MR) 

d. Spatial Relations (SR) 

e. Spatial Orientation (SO). 

Kelima unsur di atas dalam tes uji kemampuan keruangan diuraikan dalam 

lima kelompok soal yang masing-masing diberi skor. Skor hasil dari tes 

kemampuan tersebut yang menimbulkan perbedaan kemampuan, yaitu 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan 

sebagai peneliti terhadap 6 subjek penelitian, maka perbandingan kemampuan 

keruangan ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1  Perbandingan Kemampuan Keruangan dari Subjek Penelitian 

Nomor Kode Kemampuan Tinggi Kemampuan Sedang Kemampuan Rendah 

RME.02.28 SR,SO MR SP,SV 

RME.02.16 SR,SO SV SP,MR 

RME.02.05 - SV SP,MR,SR,SO 

RME.02.22 SR,SO SV SP,MR 

RME.02.32 SV - SP,MR,SR,SO 

RME.02.08 SO - SP,SV,MR,SR 

  

 Berdasarkan tabel 1 tersebut terlihat bahwa kemampuan terendah 

adalah SP (6 subjek penelitian), kemudian MR (5 subjek penelitian), SR (3 subjek 

penelitian), SV (2 subjek penelitian), dan SO (2 subjek penelitian). Urutan 

kemampuan keruangan tersebut berdasarkan skor yang diperoleh subjek penelitian 

pada tes uji kemampuan keruangan. Soal tes uji kemampuan keruangan pada 

Lampiran 2. 

Pada soal Kemampuan Keruangan, terdiri dari 5 jenis soal, sebagai 

berikut. 

1). Soal nomor 1, terurai dalam pertanyaan-pertanyaan : 1.a, 1.b, 1.c,1.d, 1.e, 

1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, dan 1.k, untuk mengetahui Kemampuan Keruangan 

unsur Spatial Perception (SP). 

2). Soal nomor 2, terurai dalam pertanyaan-pertanyaan : 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 

2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.j, 2.k, 2.l, 2.m, dan 2.n, untuk mengetahui Kemampuan 

Keruangan unsur Spatial Visualization (SV). 
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3). Soal nomor 3, terurai dalam pertanyaan-pertanyaan : 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 

3.f, 3.g, 3.h, 3.i, 3.j, 3.k, dan 3.l, untuk mengetahui Kemampuan 

Keruangan unsur Mental Rotation (MR). 

4). Soal nomor 4, terurai dalam pertanyaan-pertanyaan : 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 

4.f, 4.g, 4.h, dan 4.i, untuk mengetahui Kemampuan Keruangan unsur 

Spatial Relation (SR). 

5). Soal nomor 5, terurai dalam pertanyaan-pertanyaan : 5.a, 5.b, 5.c, dan 5.d, 

untuk mengetahui Kemampuan Keruangan unsur Spatial Orientation 

(SO). 

 

2.  Kajian Kegiatan yang Melibatkan Kemampuan Penguasaan Materi 

Geometri Ruang 

 Kemampuan penguasaan materi geometri ruang, diartikan bahwa 

subjek penelitian mampu memecahkan soal-soal geometri ruang yang merupakan 

materi dasar yang diajarkan di sekolah lanjutan. Materi geometri ruang tersebut 

pada penelitian ini dikelompokkan dalam 10 kelompok, seperti pada Tabel 2. Pada 

tabel 2 dicantumkan juga nomor soal pada tes dengan kelompok materi geometri 

ruang. 
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Tabel 2  Kelompok Materi Geometri Ruang 

No. Kelompok Materi Nomor Soal dalam Tes 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Kedudukan titik, garis, dan bidang 

a. garis dengan garis 

b. garis dengan bidang 

c. bidang dengan bidang 

Ketegaklurusan : 

a. garis tegaklurus garis  

b. garis tegaklurus bidang 

Jarak : 

a. titik dan titik 

b. titik dan garis 

c. titik dan bidang 

d. dua garis sejajar 

e. dua garis bersilangan 

f. garis sejajar bidang 

g. dua bidang sejajar 

Proyeksi : 

a. garis pada bidang 

Sudut, antara : 

a. dua garis bersilangan 

b. garis dan bidang 

c. dua bidang 

Melukis bidang 

Irisan antara bidang dan bangun ruang 

Bentuk dan luas daerah bangun datar  

Perbandingan volum dua benda ruang  

Melukis bangun ruang, dengan syarat frontal, 

sudut surut, dan perbandingan proyeksi 

 

3.d 

2.e 

2.d 

 

2.c 

2.a, 2.b, 4.c 

 

1.a, 1.b 

1.c 

1.d 

1.f 

3.e 

1.e 

1.g 

 

1.l, 1.m 

 

1.h, 1.i, 1.j, 2.f 

1.p 

1.k, 1.n, 1.o, 3.f 

3.a, 3.b, 3.c 

4.a (1) 

4.a (2), 4.b(1) 

4.b (2) 

 

4.d 
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Berikut adalah hasil jawaban pada tes kemampuan penguasaan materi 

geometri ruang dari keenam subjek penelitian. Dari jawaban yang benar dan yang 

salah, dapat digambarkan seberapa tingkat penguasaan geometri ruang, dan 

materi-materi manakah yang kurang dikuasai oleh subjek penelitian. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel 3. Dari tabel 3 dapat ditemukan kesalahan-kesalahan 

maksimum dari masing-masing kelompok materi, sebagai berikut. 

1. Kelompok Materi : Kedudukan Titik, Garis, dan Bidang, kesalahan 

maksimum pada soal nomor 3.d sebesar 100%, yaitu menentukan kedudukan 

2 garis dalam ruang.  

2. Kelompok Materi : Ketegaklurusan, kesalahan maksimum pada soal nomor 

2.c  sebesar 83,3%, yaitu mencari alasan 2 garis bersilangan tegaklurus. Pada 

soal nomor 4.c, kesalahan maksimum sebesar 83,3%, yaitu membuktikan 

sebuah garis tegaklurus bidang. 

3. Kelompok Materi : Jarak, kesalahan maksimum pada soal nomor 3.e sebesar 

100%, yaitu melukis jarak antara dua garis bersilangan. 

4. Kelompok Materi : Proyeksi, kesalahan maksimum pada soal nomor 1.m  

sebesar 50%, yaitu proyeksi garis pada bidang. 

5. Kelompok Materi : Sudut, kesalahan maksimum pada soal nomor 1.o sebesar 

50%, yaitu mencari tangen sudut antara 2 bidang. Juga soal nomor 1.p, 

kesalahan maksimum sebesar 50%, yaitu mencari sinus sudut antara garis dan 

bidang. 

6. Kelompok Materi : Melukis Bidang, kesalahan maksimum pada soal nomor 

3.b sebesar 83,3%, yaitu melukis bidang melalui sebuah garis dan sebuah titik 
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di luar garis. Juga pada soal nomor 3.c, dengan kesalahan maksimum yang 

sama sebesar 83,3%, yaitu melukis bidang melalui dua garis yang 

berpotongan dan menentukan titik tembus garis dengan bidang. 

7. Kelompok Materi : Irisan antara bidang dan bangun ruang , kesalahannya 

sebesar 16,7%, pada soal nomor 4.a, yaitu melukis bidang irisan antara 

bidang tertentu dengan kubus.  

8. Kelompok Materi : Bentuk dan Luas Daerah Bangun Datar, kesalahan 

maksimum sebesar 100% pada soal 4.b, yaitu bentuk bidang irisan antara 

bidang tertentu dengan kubus dan menghitung luas daerahnya. 

9. Kelompok Materi : Perbandingan volum dua benda ruang, kesalahan 50% 

pada soal 4.b, yaitu menghitung perbandingan volum kubus setelah kubus 

dipotong oleh sebuah bidang. 

10. Kelompok Materi : Melukis Bangun Ruang dengan syarat Frontal, Sudut 

Surut, dan Perbandingan Proyeksi, kesalahan maksimum pada soal nomor 4.d 

sebesar 66.7%, yaitu lukisan kubus dengan syarat frontal, sudut surut, dan 

perbandingan proyeksi tertentu. 
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   Tabel 3  Kelompok Materi dan Jawaban Benar atau Salah dari Soal Tes 

oleh     Subjek Penelitian 

Kelompok 

Materi Geo. 

Ruang 

No 

Soal 

Jawaban Benar/Salah Subjek Penelitian dg No. 

Kode 
Jumlah 

Kesalahan 

(%) 
RME. 

02.28 

RME. 

02.16 

RME. 

02.05 

RME. 

02.22 

RME. 

02.32 

RME. 

02.08 

1. Kedudukan  

titik, garis, dan 

bidang 

2.d 

2.e 

3.d 

S 

B 

S 

B 

B 

S 

B 

B 

S 

B 

S 

S 

B 

S 

S 

B 

B 

S 

16,7 

33,3 

100 

2. Ketegak-

lurusan 

 

 

 

 

2.a 

2.b 

2.c 

4.c 

B 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

B 

B 

S 

B 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

B 

B 

B 

S 

50 

66,7 

83,3 

83,3 

3. Jarak 1.a 

1.b 

1.c 

1.d 

1.e 

1.f 

1.g 

3.e 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

S 

B 

B 

S 

B 

B 

B 

B 

S 

B 

B 

B 

B 

S 

B 

S 

S 

B 

B 

B 

B 

S 

S 

B 

S 

B 

B 

B 

B 

S 

S 

B 

S 

B 

B 

B 

S 

B 

B 

B 

S 

0 

0 

16,7 

16,7 

50 

33,3 

16,7 

100 

4. Proyeksi 1.l 

1.m 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

S 

S 

S 

S 

B 

S 

33,3 

50 

5. Sudut 1.h 

1.i 

1.j 

1.k 

1.n 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

S 

B 

S 

B 

B 

S 

B 

S 

B 

S 

B 

B 

B 

0 

16,7 

33,3 

0 

33,3 
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1.o 

1.p 

2.f 

3.f 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

S 

B 

S 

B 

B 

B 

S 

S 

B 

B 

S 

S 

B 

B 

B 

S 

B 

B 

50 

50 

16,7 

0 

6. Melukis 

bidang 

3.a 

3.b 

3.c 

B 

S 

S 

S 

S 

S 

B 

B 

S 

B 

S 

S 

S 

S 

B 

B 

S 

S 

33,3 

83,3 

83,3 

7. Irisan antara 

bidang dan 

bangun ruang 

4.a.(1) B B B B S B 16,7 

8. Bentuk dan 

luas daerah 

bangun datar 

4.a(2)

4.b(1) 

B/S 

S/S 

B/B 

S/S 

B/S 

S/S 

B/S 

S/S 

S/S 

S/S 

B/S 

S/S 

16,7/83,3 

100/100 

9.Perbanding-

an volum dua 

benda ruang 

4.b(2) B B B S S S 50 

10. Melukis 

bangun ruang, 

dg syarat 

frontal, sudut 

surut, dan 

perbandingan 

proyeksi 

4.d S S B B S S 66,7 

 

Pada soal Kemampuan Penguasaan Materi Geometri Ruang, terdiri dari 4 

nomor kelompok soal, sebagai berikut. 

1). Soal nomor 1, terurai dalam 16 pertanyaan-pertanyaan : 1.a, 1.b, 1.c,1.d, 

1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 1.k, 1.l, 1.m, 1.n, 1.o, dan 1.p. 
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2). Soal nomor 2, terurai dalam 6 pertanyaan-pertanyaan : 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 

2.e, dan 2.f. 

3). Soal nomor 3, terurai dalam 6 pertanyaan-pertanyaan : 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 

3.e, dan 3.f. 

4). Soal nomor 4, terdiri dari 4 kelompok pertanyaan-pertanyaan : 4.a, 4.b, 

4.c, dan 4.d. 

Jika diuraikan dalam kelompok materi, terdiri dari 10 kelompok materi 

geometri ruang, sebagai berikut. 

1. Kelompok Materi : Kedudukan Titik, Garis, dan Bidang, tercantum dalam 

nomor-nomor soal : 2.d, 2.e, dan 3.d. 

2. Kelompok Materi : Ketegaklurusan, tercantum dalam nomor-nomor soal : 

2.a, 2.b, 2.c, dan 4.c. 

3. Kelompok Materi : Jarak, tercantum dalam nomor-nomor soal : 1.a, 1.b, 

1.c,1.d, 1.e, 1.f, 1.g, dan 3.e. 

4. Kelompok Materi : Proyeksi, tercantum dalam nomor-nomor soal : 1.l dan 

1.m. 

5. Kelompok Materi : Sudut, tercantum dalam nomor-nomor soal : 1.h, 1.i, 

1.j, 1.k, 1.n, 1.o, 1.p, 2.f, dan 3.f. 

6. Kelompok Materi : Melukis Bidang, tercantum dalam nomor-nomor soal : 

3.a, 3.b, dan 3.c. 

7. Kelompok Materi : Irisan antara Bidang dan Bangun ruang, tercantum 

dalam nomor soal : 4.a (1). 
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8. Kelompok Materi : Bentuk dan Luas daerah Bangun Datar, tercantum 

dalam nomor-nomor soal : 4.a (2) dan 4.b (1). 

9. Kelompok Materi : Perbandingan Volum dua Benda Ruang, tercantum 

dalam nomor soal : 4.b (2). 

10. Kelompok Materi : Melukis Bangun Ruang, dengan syarat Frontal, Sudut 

surut, dan Perbandingan Proyeksi, tercantum dalam nomor soal : 4.d. 

 

3. Kajian Kegiatan yang Melibatkan Sikap terhadap Pembelajaran 

Geometri Ruang 

Untuk mengevaluasi sikap mahasiswa calon guru terhadap pembelajaran 

Geometri Ruang, maka dilakukan dengan angket skala sikap. Pada penelitian ini 

digunakan angket skala sikap yang dikemukakan oleh Lickert. 

Untuk itu disusun angket skala sikap seperti pada Lampiran 4. Penyusunan 

angket berdasarkan kisi-kisi yang tertulis pada Tabel 4 berikut. 

     Tabel 4 Kisi-kisi Angket Sikap Mahasiswa terhadap Pembelajaran 

Geometri      Ruang 

No. Unsur Indikator No. Butir Soal 
1. Kognitif 1. Kepercayaan/keyakinan 

terhadap pengalaman sendiri 
dan orang lain. 

2. Kebutuhan diri sendiri. 

6, 12, 14, 16, 17, 
20, 24, 31, 32, 34, 
36, 37, 38, 39. 
26, 27, 44, 45. 

2. Perasaan Perasaan senang atau tidak 
senang 

1, 3, 4, 7, 9, 10, 15, 
18, 21, 23, 28, 29, 
30, 33, 35, 40, 42. 

3. Kecenderungan 
Bertindak 

Kecenderungan berperilaku yang 
ada dalam diri subjek. 

2, 5, 8, 11, 13, 19, 
25, 41, 43. 

 



50 

 

Demikian juga butir-butir soal yang merupakan pernyataan-pernyataan 

yang Favorable dan Unfavorable disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5 Butir-butir Soal yang Favorable dan Unfavorable 

No.soal Favorable Unfavorable  No.soal Favorable Unfavorable

1 √   24 √  

2 √   25  √ 

3  √  26 √  

4  √  27 √  

5 √   28  √ 

6 √   29  √ 

7 √   30  √ 

8 √   31 √  

9  √  32 √  

10  √  33  √ 

11 √   34 √  

12 √   35  √ 

13  √  36 √  

14 √   37 √  

15  √  38 √  

16 √   39 √  

17 √   40 √ √ 

18  √  41 √ √ 

19  √  42 √ √ 

20 √   43 √ √ 

21  √  44 √ √ 

22 √   45 √ √ 

23  √     
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Hasil angket skala sikap dari responden tercatat pada tabel 6, yang memuat 

daftar skor skala sikap. Pada tabel 6, tercatat banyaknya responden 27 mahasiswa, 

dan banyaknya butir soal ada 45 bersama skor jawabannya. Tercatat pula Skor 

Subjek dan Rerata Skor Subjek. Selanjutnya seorang subjek dapat digolongkan 

pada kelompok yang memiliki sikap positif atau bersifat negatif. Menurut 

Suherman (1990:237) untuk menentukan sikap positif atau sikap negatif, salah 

satu caranya adalah dengan menghitung rerata skor subjek. Jika nilai rerata skor 

subjek lebih dari 3 (rerata skor untuk jawaban ragu-ragu/netral) maka ia bersikap 

positif. Sebaliknya jika rerata skornya kurang dari 3, maka ia bersikap negatif.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap keenam Subjek 

Penelitian adalah sebagai berikut. 

a. RME.02.28, rerata skor 4,08 : bersikap : positif. 

b. RME.02.16, rerata skor 3,08 : bersikap : positif tetapi cenderung bersikap 

ragu-ragu (netral). 

c. RME.02.05, rerata skor 3,68 : bersikap : positif. 

d. RME.02.22, rerata skor 3,64 : bersikap : positif. 

e. RME.02.32, rerata skor 3,44 : bersikap : positif. 

f.   RME.02.08, rerata skor 2,73 : bersikap : negatif. 

 

B. Pembahasan 

1. Kemampuan Keruangan (Spatial Abilities) 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan keruangan 

diperoleh bahwa unsur Spatial Perception (SP) menempati pada urutan terendah 

pada Kemampuan Keruangan dari 6 subjek penelitian. 



52 

 

Unsur Spatial Perception, tercantum pada soal nomor 1 pada tes uji 

kemampuan keruangan, sebagai berikut. 

Soal nomor 1. Diketahui bidang-8 beraturan (octahedron) ABCDEF, 

dengan    panjang rusuk = a cm. Bidang-8 beraturan tersebut 

digambar dalam   tiga posisi seperti pada gambar 7 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7  Bidang-8 beraturan dalam tiga posisi 

 

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar di 

atas dan jawaban-jawaban yang benar. 

No. 
Soal 

Pertanyaan-pertanyaan Jawaban 

1.a 

 

1.b 

 

1.c 

 

1.d 

 

1.e 

Ada berapakah bidang simetri pada sebuah bidang-8 

beraturan? 

Berbentuk apakah bidang simetri pada sebuah bidang-8 

beraturan? 

Ada berapakah bangun piramida yang kongruen pada 

sebuah bidang-8 beraturan? 

Ada berapa pasangkah bidang-bidang yang sejajar pada 

bidang-8 beraturan? 

Berapakah jarak antara dua titik yang berlawanan? 

3 bidang 

 

 

persegi 

 

6 piramida 

 

4 pasang 

a 2  cm 
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Berikut ini adalah jawaban dari masing-masing subjek penelitian terhadap 

soal di atas. 

       1.  Kode RME.02.28 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.a 

1.b 

1.c 

1.d 

1.e 

8 bidang 

Segitiga 

6 piramida 

4 pasang 

a 2  cm 

Salah, tidak mengetahui arti bidang simetri 

Salah, dianggap sama dengan bidang sisi 

Benar 

Benar 

Benar 

      

      2.  Kode RME.02.16 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.a 

1.b 

1.c 

1.d 

1.e 

4 bidang 

Persegi 

4 piramida 

4 pasang 

a 2  cm 

Salah, belum mengerti arti bidang simetri 

Benar 

Salah, tidak teliti 

Benar 

Benar 

 

       3.  Kode RME.02.05 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.a 

1.b 

 

1.c 

1.d 

1.e 

8 bidang 

Segitiga 

samasisi 

2 piramida 

4 pasang 

a 2  cm 

Salah, tidak mengetahui arti bidang simetri 

Salah, dianggap bidang sisi 

 

Salah, kurang teliti 

Benar 

Benar 
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       4.  Kode RME.02.22 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.a 

1.b 

1.c 

1.d 

1.e 

8 bidang 

Persegi panjang 

2 piramida 

4 pasang 

a 2  cm 

Salah, tidak mengetahui arti bidang simetri 

Salah, tidak cermat 

Salah, tidak teliti 

Benar 

Benar 

 

       5.  Kode RME.02.32 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.a 

1.b 

1.c 

1.d 

1.e 

3 bidang 

Limas segiempat 

4 piramida 

2 pasang 

a 2  cm 

Benar 

Salah, tidak mengerti bidang simetri 

Salah, kurang teliti 

Salah, kurang teliti 

Benar 

 

       6.  Kode RME.02.08 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.a 

1.b 

1.c 

1.d 

1.e 

2 bidang 

Segiempat 

4 piramida 

4 pasang 

a 2  cm 

Salah, tidak mengerti arti bidang simetri 

Salah, masih kurang tepat 

Salah, kurang teliti 

Benar 

Benar 

 

Selanjutnya soal dilanjutkan sebagai berikut. 

Jika model bidang-8 beraturan tersebut adalah benda ruang berongga, 

mempunyai bidang sisi yang transparan, dan berisi air tepat setengah volum bidang-8 
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beraturan tersebut. Lukislah bidang permukaan air pada gambar 1 (i), gambar 1 (ii), 

dan gambar 1 (iii). Berilah arsiran untuk memperjelas bidang permukaan airnya. 

Jawaban yang benar adalah seperti gambar 8 berikut. 

 

Gambar 8  Bidang permukaan air dalam bidang 8 beraturan 

Adapun jawaban dari subjek penelitian adalah seperti gambar 9 berikut. 
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Gambar 9  Jawaban dari subjek penelitian tentang bidang permukaan air  

Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan soal 

lukisan di atas, berikut jawabannya yang benar. 
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No. Soal Pertanyaan-pertanyaan Jawaban 

1.f 

 

1.g 

 

1.h 

 

1.i 

 

1.j 

 

1.k 

Berbentuk apakah bidang permukaan air 

yang tampak pada gambar 1 (i)? 

Berapakah luas daerah bidang permukaan 

air pada pertanyaan 1.f ? 

Berbentuk apakah bidang permukaan air 

yang tampak pada gambar 1 (ii)? 

Berapa luas daerah bidang permukaan air 

pada pertanyaan 1.h ? 

Berbentuk apakah bidang permukaan air 

yang tampak pada gambar 1 (iii)? 

Berapakah luas daerah bidang permukaan 

air pada pertanyaan 1.j ? 

Persegi 

 

a2 cm2 

 

Segi-6 beraturan 

 

22 3
8
3 cma  

 

Belah ketupat 

22 2
2
1 cma  

 

Berikut ini adalah jawaban dari masing-masing subjek penelitian terhadap 

soal di atas. 

    1.  Kode RME.02.28 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.f 

 

1.g 

1.h 

 

1.i 

 

1.j 

 

1.k 

Persegi 

 

s2 cm2 

segilima 

 

.............. 

 

jajargenjang

 

............... 

Benar, namun disayangkan bidang permukaan air 

tidak diarsir 

Dibenarkan, yang dimaksud sama dengan a2 cm2 

Salah, karena tidak digambar jadi hanya kira-kira 

saja 

Tidak dijawab, karena tidak mengeri mencari 

luasnya 

Kurang tepat, karena tidak digambar, maka hanya 

kira-kira saja 

Tidak menjawab, karena tidak mengerti 
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    2.  Kode RME.02.16 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.f 

1.g 

1.h 

 

1.i 

1.j 

1.k 

persegi 

a2 cm2 

persegi 

 

a2 cm2 

persegi 

a2 cm2 

Benar 

Benar 

Salah, tidak cermat, karena posisinya berubah 

mestinya bidang permukaan airnya juga berubah 

Salah 

Salah 

Salah 

      3.  Kode RME.02.05 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.f 

 

1.g 

1.h 

 

1.i 

 

1.j 

 

 

1.k 

Persegi panjang 

 

a2 cm2 

prisma segi-6 

 

a2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 3

8
1

4
1

 

persegi 

 

 

22

4
3 cma  

Salah, seharusnya persegi karena rusuknya 

sama 

Benar, luas daerah dari persegi 

Salah, karena prisma bukan bangun datar, 

seharusnya segi-6 beraturan 

Salah, tidak teliti dan tidak jelas darimana 

diperoleh 

Tidak tepat, memang semua sisinya sama, 

tetapi panjang diagonal-diagonalnya 

berbeda 

Salah, seharusnya 22 2
2
1 cma  

       

      4.  Kode RME.02.22 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.f 

 

1.g 

Limas 

 

2a2 cm2 

Salah, bidang permukaan air tentunya 

berupa bangun datar bukan bangun ruang 

Salah 
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1.h 

 

1.i 

1.j 

1.k 

persegi panjang

 

a2 cm2 

limas 

2a2 cm2 

Salah, mungkin dikarenakan gambar yang 

salah 

Salah 

Salah, seharusnya bangun datar 

Salah 

 

       5.  Kode RME.02.32 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.f 

 

 

1.g 

1.h 

1.i 

1.j 

1.k 

Bidang-8 beraturan 

 

 
23 2cma  

bidang-8 beraturan 
23 2cma  

bidang-8 beraturan 

a3 cm2 

Salah, seharusnya bidang permukaan air 

berupa bangun datar, bukan bangun 

ruang 

Salah, seharusnya a2 cm2 

Salah, seharusnya segi-6 beraturan 

Salah, seharusnya 3/8 22 3cma  

Salah, seharusnya belah ketupat 

Salah, seharusnya 1/2 22 2cma  

 

       6.  Kode RME.02.08 

No. Soal Jawaban Keterangan 

1.f 

1.g 

1.h 

1.i 

1.j 

1.k 

Limas segi-4 

1/3. La. t 

Limas segi-4 

1/3. La. T 

prisma segi-3 

½. La. t 

Salah, seharusnya bangun datar yaitu persegi 

Salah, seharusnya a2 cm2 

Salah, seharusnya segi-6 beraturan 

Salah, seharusnya 3/8 22 3cma  

Salah, seharusnya belah ketupat 

Salah, seharusnya 1/2 22 2cma  

 

 Dengan memperhatikan jawaban dari keenam subjek penelitian 

yang masih dijumpai banyak kesalahan, meliputi kesalahan pengertian, kesalahan 
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konsep, kesalahan persepsi, dan kesalahan perhitungan. Maka dari itu, dapat 

disimpulkan bahwa unsur persepsi keruangan (spatial perception) masih belum 

dapat dikuasai dengan baik oleh subjek penelitian. 

 Selanjutnya kemampuan keruangan yang perlu dibahas adalah 

unsur Mental Rotation (MR), karena 5 dari 6 subjek penelitian masih 

berkemampuan rendah. Unsur Mental Rotation (MR), tercantum pada soal nomor 

3 pada tes uji kemampuan keruangan, seperti tertulis sebagai berikut. 

Soal nomor 3. Diketahui sebuah bidang-8 beraturan (octahedron) yang 

digambar dengan tiga posisi, yaitu bertumpu pada salah satu titik sudutnya, 

pada salah satu bidang sisinya, dan pada salah satu rusuknya. Garis-garis k, 

l, dan m adalah garis vertikal yang merupakan sumbu putar dari masing-

masing posisi bangun ruang tersebut, sehingga dapat diketahui tingkat 

simetri putarnya.  

Ditanyakan, banyaknya sumbu putar dan tingkat simetri putar pada 

masing-masing posisi bidang-8 beraturan. 

Jawaban (yang benar) adalah sebagai berikut, ditunjukkan pada gambar 10. 

3.a. banyaknya sumbu putar = 3                      

3.b. tingkat simetri putar = 4 

 

 

 

3.c. banyaknya sumbu putar = 4 

3.d. tingkat simetri putar = 3 
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3.e. banyaknya sumbu putar = 6                       

3.f. tingkat simetri putar = 2 

 

Gambar 10  Jawaban subjek penelitian tentang banyak sumbu putar dan 
tingkat simetri putar 

 

♦ Diketahui sebuah kubus yang di setiap sisinya diberi lambang tertentu (lihat 

gambar paling kiri). Sedangkan lambang-lambang pada sisi yang sejajar 

ditentukan sebagai berikut. 

       Sisi yang berlambang “O” sejajar dengan sisi berlambang “ ”. 

       Sisi yang berlambang “+” sejajar dengan sisi berlambang “X”. 

       Sisi yang berlambang “ ” sejajar dengan sisi berlambang “ ”. 

       Gambarkanlah lambang pada sisi yang masih kosong yang sesuai! 

       Jawaban (yang benar) adalah seperti gambar 11 di bawah ini. 

 

Gambar 11  Kubus dengan sisi berlambang 

 

♦ Diketahui suatu bangun ruang yang merupakan rangkaian kubus-kubus 

seperti tampak pada gambar 12 paling kiri. Tunjukkanlah bangun-bangun 
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ruang di sebelah kanan yang identik dengan bangun ruang paling kiri dengan 

cara memberi tanda “cek” (v) jika identik atau tanda “silang” (x) jika tidak 

identik pada tempat yang tersedia di bawahnya. 

 

 

                       (3.j)                       (3.k)                          (3.l) 

Gambar 12  Bangun ruang yang merupakan rangkaian kubus 

 

Adapun jawaban dari masing-masing subjek penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Kode RME.02.28  

3.a Banyaknya sumbu putar  = 3 (benar) 

3.b Tingkat simetri putar   = 4 (benar) 

3.c Banyaknya sumbu putar  = 2 (salah) 

3.d Tingkat simetri putar   = 1 (salah) 

3.e Banyaknya sumbu putar  = 1 (salah) 

3.f Tingkat simetri putar   = 1 (salah) 

 

X X V 
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3.g          (benar) 3.h           (benar) 3.i             (benar) 

3.j               (benar) 3.k           (benar) 3.l             (benar) 

2. Kode RME.02.16  

3.a Banyaknya sumbu putar  = 4 (salah) 

3.b Tingkat simetri putar   = .. (kosong) 

3.c Banyaknya sumbu putar  = 2 (salah) 

3.d Tingkat simetri putar   = .. (kosong) 

3.e Banyaknya sumbu putar  = 4 (salah) 

3.f Tingkat simetri putar   = .. (kosong) 

3.g               (benar) 3.h              (benar) 3.i                 (benar) 

3.j                 (benar) 3.k               (benar) 3.l                  (benar) 

3. Kode RME.02.05 

3.a Banyaknya sumbu putar  = 4 (salah) 

3.b Tingkat simetri putar   = 2 (salah) 

3.c Banyaknya sumbu putar  = 2 (salah) 

3.d Tingkat simetri putar   = 1 (salah) 

3.e Banyaknya sumbu putar  = 4 (salah) 

3.f Tingkat simetri putar   = 4 (salah) 

3.g               (benar) 3.h               (benar) 3.i               (benar) 

3.j               (kosong) 3.k              (kosong) 3.l                (kosong) 
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4. Kode RME.02.22 

3.a Banyaknya sumbu putar  = 3 (benar) 

3.b Tingkat simetri putar   = 4 (benar) 

3.c Banyaknya sumbu putar  = 2 (salah) 

3.d Tingkat simetri putar   = 1 (salah) 

3.e Banyaknya sumbu putar  = 2 (salah) 

3.f Tingkat simetri putar   = 2 (benar) 

3.g              (salah) 3.h              (salah) 3.i                (salah) 

3.j                (salah) 3.k              (benar) 3.l                 (benar) 

5. Kode RME.02.32 

3.a Banyaknya sumbu putar  = 3 (benar) 

3.b Tingkat simetri putar   = 4 (benar) 

3.c Banyaknya sumbu putar  = 2 (salah) 

3.d Tingkat simetri putar   = 2 (salah) 

3.e Banyaknya sumbu putar  = 2 (salah) 

3.f Tingkat simetri putar   = 2 (benar) 

3.g                (salah) 3.h               (salah) 3.i                 (salah) 

3.j                (benar) 3.k              (benar) 3.l                 (salah) 

6. Kode RME.02.08 

3.a Banyaknya sumbu putar  = 4 (salah) 

3.b Tingkat simetri putar              = 2 (salah) 
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3.c Banyaknya sumbu putar  = 2 (salah) 

3.d Tingkat simetri putar   = .. (kosong) 

3.e Banyaknya sumbu putar  = 1 (salah) 

3.f Tingkat simetri putar   = 1 (salah) 

 

3.g              (benar) 3.h                 (benar) 3.i                  (benar) 

3.j                (salah) 3.k                 (salah) 3.l                  (salah) 

 

 Dengan memperhatikan jawaban dari semua subjek penelitian, 

masih banyak dijumpai jawaban yang salah dan jawaban yang kosong (kecuali 

RME.02.28 yang kesalahannya relatif sedikit), maka dapat disimpulkan bahwa 

unsur Mental Rotation (MR) masih belum dapat dikuasai dengan baik oleh 

sebagian besar subjek penelitian. 

 Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penelitian ini yang 

berkaitan dengan masalah Kemampuan Keruangan, adalah sebagai berikut. 

1. Dikemukakan sendiri oleh Maier yang mengenalkan lima unsur dalam 

kemampuan keruangan: “Please notice that one cannot distinguish strictly 

between the five elements. In reality there are interrelations between these 

elements” (Maier 1996 : 72). Bahwa seseorang tidak dapat membedakan 

dengan tepat di antara lima unsur. Dalam kenyataan terdapat saling 

hubungan antara unsur-unsur ini. 
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2. Bahwa mahasiswa baru saja mengenal jenis tes untuk uji kemampuan 

keruangan, yang sebelumnya belum pernah menjumpainya atau hanya 

sekilas saja mengenalnya. 

 

2. Kemampuan Penguasaan Materi Geometri Ruang 

 Dari hasil penelitian di muka tercatat bahwa kelompok materi 

Kedudukan Titik, Garis, dan Bidang untuk soal nomor 3.d menempati kesalahan 

maksimum sebesar 100%, karena semua jawaban dari subjek penelitian tidak ada 

yang benar. Soal tersebut adalah sebagai berikut. 

Soal nomor 3.d  Selidikilah kedudukan garis g dan h, apakah sejajar, 

berpotongan atau bersilangan.  

 
 Jawab : 

 Sebelum menentukan kedudukan garis g dan garis h, tentunya 

harus dipikirkan alternatif jawaban sebelumnya, yaitu jika garis g dan h sejajar 

atau berpotongan tentunya kedua garis itu sebidang, karena melalui dua garis 

sejajar atau melalui dua garis berpotongan dapat dibuat sebuah bidang. Jika 

kedua garis itu bersilangan tentunya tidak sebidang. Untuk itu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut. 
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1. Buat bidang α melalui 3 titik tembus 

garis g dan garis h (misal titik A, B, dan 

C) 

2. Bidang α memotong 

bidang U di (α, U) 

3. Bidang α memotong 

bidang V di (α, V) 

4. Titik tembus D tidak 

terletak pada garis potong (α, U), berarti 

garis g dan h tidak sebidang. 

Jadi kedudukan garis g dan h adalah bersilangan. 

Adapun jawaban dari subjek penelitian adalah seperti gambar 13 

berikut. 
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Gambar 13  Jawaban dari subjek penelitian tentang kedudukan garis g dan h  

Dari jawaban keenam subjek penelitian yang semuanya tidak benar 

disimpulkan bahwa subjek penelitian belum dapat membedakan kedudukan dua 

garis sejajar dan bersilangan dalam ruang. 

Berikutnya kelompok materi Jarak, untuk soal nomor 3.e, kesalahan 

maksimum juga 100% karena keenam subjek penelitian tidak ada yang menjawab 

benar. Soal tersebut adalah sebagai berikut. 

Soal nomor 3.e  Garis a dan b diketahui seperti pada gambar. Lukislah 

jarak antara garis a dan b. 

 
Jawab : 

Garis a dan b adalah dua garis yang bersilangan. 
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Untuk melukis jarak antara dua garis yang bersilangan a dan b harus 

mengikuti prosedur sebagai berikut. 

1). Tarik garis b’ sejajar b memotong garis a. 

2). Buat bidang melalui garis a dan b’ (bidang α) 

3). Tentukan sebuah titik pada garis b (titik T) 

4). Tarik garis x melalui titik T tegaklurus bidang α. 

5). Buat bidang melalui garis b dan garis x (bidang β) 

6). Bidang β ditembus garis a dititik Q 

7). Tarik garis melalui titik Q sejajar garis x, memotong garis b di titik P. 

8). PQ adalah jarak yang dimaksud. 

Lukisan : 

 
Adapun jawaban dari subjek penelitian adalah seperti gambar 14 

berikut. 

1. RME.02.28                                                      2. RME.02.16 
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3. RME.02.05                                                      4. RME.02.22 

 
 5. RME.02.32                                                      6. RME.02.08 

 

Gambar 14  Jawaban dari subjek penelitian tentang melukis jarak antara 
garis a dan b yang bersilangan 

 

Dari jawaban keenam subjek penelitian yang semuanya tidak benar, dapat 

disimpulkan bahwa subjek penelitian belum dapat melukis jarak antara dua garis 

yang bersilangan. 
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Kelompok materi ketiga yang perlu dibahas adalah kelompok materi : 

Bentuk dan Luas Daerah Bangun Datar untuk nomor 4.b (i), kesalahan maksimum 

mencapai 100%. Karena semua jawaban dari subjek penalitian tidak ada yang 

benar. Soal tersebut adalah sebagai berikut. 

Soal nomor 4.b Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk = a 

cm. titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk-rusuk AE  dan CG. 

Bidang α melalui titik H, P, dan Q. 

1)  Berbentuk apakah bidang irisan antara bidang α dengan kubus, dan 

hitunglah luas daerahnya! 

       Penyelesaian : 

Untuk melukis irisan bidang α dengan kubus, langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Hubungkan titik H dengan titik P, perpanjangan HP akan memotong 

perpanjangan DA di titik K. 

2. Hubungkan titik H dengan titik Q, perpanjangan HQ akan memotong 

perpanjangan DC di titik L. 
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3. Hubungkan titik K dan titik L, garis KL sebagai sumbu afinitas. 

4. Garis KL akan tepat melalui titik B. 

5. Hubungkan titik B dengan titik P dan titik B dengan titik Q. 

6. Bidang irisannya adalah bidang HPBQ, dengan HP = PB = BQ = QH. 

Bidang irisan antara bidang α dan kubus adalah bidang HPBQ, yang 

semua sisinya sama panjang, dengan panjang diagonal PQ = cma 2 , dan panjang 

diagonal HB = cma 3 . Jadi bidang HPBQ berbentuk belah ketupat. 

Misal luas daerah belah ketupat HPBQ = L, diagonal PQ = d1, diagonal 

HB = d2, maka L = ½ x d1 x d2 

   = ½ x 2a  x 3a  

   = 1/2 62a  

Jadi luas daerah belah ketupat HPBQ = 1/2 62a  cm2 

Adapun jawaban yang telah direduksi dari masing-masing subjek 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Kode RME.02.28 

(1) Lukisan bidang irisan sudah benar 

(2) Bidang irisannya berbentuk : persegi.........................(salah) 

(3) Luas daerahnya = 5/4 a2 cm2.......................................(salah) 

2. Kode RME.02.16 

(1) Lukisan bidang irisan sudah benar  

(2) Bidang irisannya berbentuk : persegi.........................(salah) 

(3) Luas daerahnya = 5/4 a2 cm2.......................................(salah) 

3. Kode RME.02.05 
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(1) Lukisan bidang irisan sudah benar  

(2) Bidang irisannya berbentuk : persegi.........................(salah) 

(3) Luas daerahnya = ............... (tidak dihitung) 

4. Kode RME.02.22 

(1) Lukisan bidang irisan sudah benar  

(2) Bidang irisannya berbentuk : persegi.........................(salah) 

(3) Luas daerahnya = 5/4 a2 cm2.......................................(salah) 

5. Kode RME.02.32 

(1) Lukisan bidang irisan belum benar  

(2) Bidang irisannya berbentuk : segitiga samakaki.......(salah) 

(3) Luas daerahnya = a2 cm2.............................................(salah) 

6. Kode RME.02.08 

(1) Lukisan bidang irisan sudah benar  

(2) Bidang irisannya berbentuk : segiempat....................(kurang tepat) 

(3) Luas daerahnya = ............... (tidak dihitung) 

 Dari jawaban keenam subjek penelitian yang semuanya tidak 

benar, dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian belum dapat dengan tepat 

membedakan antara bangun persegi dan bangun belah ketupat. Sebagian 

besar berpendapat bahwa suatu segiempat yang semua sisinya sama panjang 

adalah persegi. Mereka tidak memperhatikan panjang diagonal-diagonalanya. Jika 

bangun itu persegi, diagonal-diagonalnya sama panjang. Pada bidang irisan di atas 

panjang diagonal-diagonalnya tidak sama panjang. Jadi bidang irisan tersebut 

berbentuk belah ketupat, walaupun persegi itu juga merupakan belah ketupat. 
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Dari pendapat bidang irisannya berbentuk persegi, maka berdampak pada 

penghitungan luas daerahnya yaitu bahwa L = s x s, sedangkan untuk luas daerah 

belah ketupat L = ½ x d1 x d2 . 

Penguasaan materi Geometri Ruang yang masih cukup rendah adalah 

sebagai berikut. 

(1) Materi Ketegaklurusan, meliputi: 

(a) membuktikan 2 garis yang bersilangan tegaklurus 

(b) membuktikan garis tegaklurus bidang 

(2) Melukis Sebuah Bidang, meliputi: 

(a) melukis sebuah bidang melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis 

(b) melukis sebuah bidang melalui 2 garis yang berpotongan 

(3) Melukis Bangun Ruang dengan syarat frontal, sudut surut, dan perbandingan 

proyeksi. 

3. Sikap Mahasiswa terhadap Pembelajaran Geometri Ruang 

Dalam mengevaluasi sikap dengan menggunakan skala Likert, responden 

diminta untuk membaca dengan seksama setiap pernyataan yang disajikan, 

kemudian diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan itu. Penilaian terhadap 

pernyataan-pernyataan itu sifatnya subjektif, tergantung dari kondisi sikap 

masing-masing individu. Derajat penilaian terhadap suatu pernyataan terbagi ke 

dalam 5 (lima) kategori yang tersusun secara bertingkat, mulai dari Sangat Tidak 

Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral atau Ragu-Ragu (RR), Setuju (S), dan 

Sangat Setuju (SS) atau disusun sebaliknya. 
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Dalam menganalisis hasil angket, skala kualitatif di atas ditransfer ke 

dalam skala kuantitatif. Untuk pernyataan yang bersifat positif (favorable) 

kategori SS diberi skor tertinggi, menuju ke STS skor yang diberikan semakin 

rendah. Sebaliknya pernyataan yang bersifat negatif (unfavorable) untuk kategori 

SS diberi skor terendah, menuju ke STS skor yang diberikan semakin tinggi. 

Setiap pernyataan yang disajikan dalam skala Likert ini, masing-masing memiliki 

kontribusi yang berlainan terhadap sikap individu tersebut. Dengan demikian 

pemberian bobot (skor) untuk setiap pernyataan berlainan pula. Bobot untuk 

setiap pernyataan dalam penelitian ini ditentukan secara kasar saja, dengan 

mengasumsikan bahwa setiap pernyataan yang disajikan memiliki kontribusi yang 

sama terhadap sikap individu secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan agar 

pembuatan angket skala sikap model Likert ini mudah dipahami dan dilaksanakan. 

Pembobotan yang sering dipakai dalam mentransfer skala kualitatif ke dalam 

skala kuantitatif adalah sebagai berikut. 

Untuk pernyataan favorable, jawaban SS diberi skor 5, S diberi skor 4, RR 

diberi skor 3, TS diberi skor 2, dan STS diberi skor 1. Sebaliknya untuk 

pernyataan unfavorable, jawaban SS diberi skor 1, S diberi skor 2, RR diberi skor 

3, TS diberi skor 4, dan STS diberi skor 5. 

Setelah angket terkumpul dan diolah, seorang subjek dapat digolongkan 

pada kelompok responden yang memiliki sikap positif atau bersikap negatif. 

Penggolongan dapat dilakukan dengan membandingkan skor subjek dengan 

jumlah skor alternatif jawaban ragu-ragu (netral) dari semua butir pernyataan. Jika 
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skor subjek lebih besar daripada jumlah skor ragu-ragu (netral) maka subjek 

tersebut mempunyai sikap positif. Sebaliknya jika skor subjek kurang dari jumlah 

skor ragu-ragu (netral) maka subjek itu mempunyai sikap negatif. 

 

Kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini  

Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini hanya dikenakan pada 6 subjek penelitian, sehingga relatif 

kecil data yang diperoleh untuk suatu situasi sosial mahasiswa program 

studi Pendidikan Matematika yang berjumlah 34 orang. Walaupun 

demikian, ada gambaran tentang kemampuan yang dimiliki oleh 

mahasiswa. 

2. Pelaksanaan penelitian ini pada semester 8, sedangkan mahasiswa 

mendapatkan mata kuliah Geometri Datar di semester 1 dan mata kuliah 

Geometri Ruang di semester 2, sehingga cukup lama bagi mahasiswa 

untuk mengingat kembali mata kuliah tersebut. 

3. Untuk kemampuan mahasiswa subjek penelitian hanya terbatas pada saat 

studi di perguruan tinggi (Universitas Negeri Semarang), tidak ditinjau 

kemampuan awal saat mereka belajar di sekolah lanjutan sebelumnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Simpulan 

  1. Deskripsi tentang Kemampuan Keruangan dari 6 subjek penelitian adalah 

sebagai berikut. 

a. Subjek Penelitian dengan nomor RME.02.28, memiliki : 

1). kemampuan tinggi, pada unsur SO dan SR, 

2). kemampuan sedang, pada unsur MR, dan 

3). kemampuan rendah, pada unsur SV dan SP. 

b. Subjek Penelitian dengan nomor RME.02.16, memiliki : 

1). kemampuan tinggi, pada unsur SO dan SR, 

2). kemampuan sedang, pada unsur SV, dan 

3). kemampuan rendah, pada unsur MR dan SP. 

c. Subjek Penelitian dengan nomor RME.02.05, memiliki : 

1). kemampuan tinggi, tidak memiliki, 

2). kemampuan sedang, pada unsur SV, dan 

3). kemampuan rendah, pada unsur SR, MR, SO dan SP. 

d. Subjek Penelitian dengan nomor RME.02.22, memiliki : 

1). kemampuan tinggi, pada unsur SO dan SR, 

2). kemampuan sedang, pada unsur SV, dan 

3). kemampuan rendah, pada unsur MR dan SP. 

 



79 

 

e. Subjek Penelitian dengan nomor RME.02.32, memiliki : 

1). kemampuan tinggi, pada unsur SV, 

2). kemampuan sedang, tidak memiliki, dan 

3). kemampuan rendah, pada unsur SO, MR, SR dan SP. 

f. Subjek Penelitian dengan nomor RME.02.08, memiliki : 

1). kemampuan tinggi, pada unsur SO, 

2). kemampuan sedang, tidak memiliki, dan 

3). kemampuan rendah, pada unsur SV, MR, SR dan SP. 

Dari hasil wawancara, mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran 

Geometri Ruang masih memerlukan adanya alat peraga. 

2.  Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kemampuan penguasaan materi   

Geometri Ruang adalah sebagai berikut. 

a. Semua subjek penelitian belum dapat menentukan kedudukan dua garis 

sejajar atau bersilangan dalam ruang. 

b. Semua subjek penelitian belum dapat melukis jarak antara dua garis yang 

bersilangan. 

c. Semua subjek penelitian belum dapat membedakan antara bangun persegi 

dan belah ketupat dan menghitung luas daerahnya., jika bangun itu 

merupakan bidang irisan bangun datar dan bangun ruang (kubus). 

d. Sebagian besar subjek penelitian belum menguasai materi ketegaklurusan 

terutama syarat garis tegak lurus bidang. 
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e. Sebagian besar subjek penelitian belum menguasai cara melukis bidang 

melalui 3 titik yang tidak segaris, melalui sebuah garis dan sebuah titik di 

luar garis dan melalui 2 garis yang berpotongan. 

f. Sebagian besar subjek penelitian belum menguasai cara melukis bangun 

ruang dengan syarat bidang frontal, sudut surut, dan perbandingan 

proyeksi. 

3.  Sikap subjek penelitian terhadap pembelajaran Geometri Ruang adalah 

sebagai berikut. 

g. Subjek penelitian bernomor RME.02.28 bersikap : positif. 

h. Subjek penelitian bernomor RME.02.16 bersikap : positif tetapi 

cenderung bersikap ragu-ragu (netral). 

i. Subjek penelitian bernomor RME.02.05 bersikap : positif. 

j. Subjek penelitian bernomor RME.02.22 bersikap : positif. 

k. Subjek penelitian bernomor RME.02.32 bersikap : positif. 

l.   Subjek penelitian bernomor RME.02.08 bersikap : negatif. 

 

B.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran disampaikan sebagai 

berikut. 

1. Hendaknya para dosen pengampu mata kuliah Geometri Ruang berusaha  

meningkatkan kemampuan keruangan bagi mahasiswa melalui lima unsur 

kemampuan keruangan: Spatial Perception, Spatial Visualization, Mental 

Rotation, Spatial Relations, dan Spatial Orientation.  
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2. Hendaknya para dosen pengampu mata kuliah Geometri maupun mata kuliah 

Telaah Kurikulum dapat memberi bekal materi yang cukup memadai kepada 

mahasiswa calon guru agar mereka menjadi guru yang profesional di sekolah 

lanjutan.  

3. Hendaknya para mahasiswa calon guru berusaha membekali diri dengan 

meningkatkan kemampuan keruangan dan menguasai materi geometri ruang 

serta bersikap positif terhadap pembelajaran geometri ruang. 
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Lampiran 2 instrumen penelitian (uji kemampuan keruangan) 
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Lampiran 3 instrumen penelitian (uji kemampuan materi geometri ruang) 
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Lampiran 4 instrumen penelitian (angket sikap terhadap pembelajaran 

geometri ruang) 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 


