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 Abstract: Low spatial abilities becomes the problem of students’ learning geometry failure 

at school. Learning geometry-assisted free software WinGeom and GeoGebra, can be one 

way to solve the problem, because both software capable of displaying dynamic files that 

are believed to increase the spatial abilities of students. This study aims to determine the 

spatial abilities of students in grade XII IPA SMA Negeri 4 Kota Tangerang that taught by 

WinGeom and GeoGebra assisted learning techniques, to find out whether there are 

differences in spatial ability of students who were taught with both techniques and to know 

whether the use of both techniques have an effect on their spatial abilities. Using 

experimental methods with the design of The Randomized Control Group Pretest-Posttest 

Design and learning procedures adapted to the theory of Van Hiele and by utilizing 

standardized instruments in the form of achievement test, after through descriptive and 

inferential statistical analysis, obtained the results of research that there are differences in 

spatial abilities positively between which is taught by WinGeom and GeoGebra assisted 

geometry learning techniques. In this case the learning of geometry with WinGeom proved 

better than GeoGebra assisted. In addition, Cohen's effect size shows an effect size (d) value 

of 0.5, indicating that there is an impact of geometry learning by WinGeom and GeoGebra 

on the spatial ability of 69% students in the medium category. 
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Pendahuluan 

Akibat keabstrakan konsep-konsep geometri, pembelajaran geometri masih dianggap sulit oleh 

sebagian besar siswa SMA termasuk di kelas XII SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Untuk memahaminya, 

diperlukan kemampuan keruangan yang lebih baik agar konsep tersebut mampu masuk ke bayangan 
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imajinasi siswa. Masalahnya, sebagian besar siswa masih memiliki kemampuan keruangan yang 

rendah, sehingga diperlukan terobosan strategi dalam pembelajaran geometri di kelas-kelas. 

Pembelajaran geometri berbantuan software gratis WinGeom dan GeoGebra, dapat menjadi salah satu 

cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena kedua software mampu menampilkan file-file 

dinamis yang diyakini bisa meningkatkan kemampuan keruangan siswa. Tujuan penelitian ini adalah 

(1). Mengetahui kemampuan keruangan siswa yang diajar dengan teknik pembelajaran geometri 

berbantuan WinGeom dan GeoGebra; (2). Mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan 

keruangan siswa yang diajar dengan bantuan kedua teknik tersebut; (3). Mengetahui apakah 

pembelajaran geometri berbantuan kedua teknik tersebut berpengaruh terhadap  kemampuan 

keruangan siswa. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Kota Tangerang, Provinsi Banten dari 

bulan Juli sampai dengan Agustus 2017. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Budiarto (2000) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk 

menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen 

matematik. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) memaparkan empat 

kemampuan geometri yang harus dimiliki siswa kelas 9 – 12, yaitu: (1) Mampu menganalisis karakter 

dan sifat dari bentuk geometri baik dua dimensi maupun tiga dimensi, dan mampu membangun 

argumen-argumen matematika mengenai hubungan geometri dengan yang lainnya; (2) Mampu 

menentukan kedudukan suatu titik dengan lebih spesifik dan gambaran hubungan spasial dengan 

menggunakan koordinat geometri serta menghubungkannya dengan sistem yang lain; (3) Aplikasi 

transformasi dan menggunakannya secara simetris untuk menganalisis situasi matematika; dan (4) 

Menggunakan visualisasi, penalaran spasial, dan model geometri untuk memecahkan masalah.  

Dalam pembelajaran geometri, agar siswa mampu memahami objek-objeknya yang abstrak, 

diperlukan kemampuan keruangan yang memadai. Howard Gardner (1993) mengemukakan bahwa 

kemampuan keruangan adalah suatu kemampuan untuk menangkap ataupun membayangkan dunia 

ruang secara akurat, serta mampu melakukan perubahan melalui penglihatan dan menciptakan 

bayangan dari benda. Senada dengan Howard Gardner, Armstrong (2009) menyebutkan bahwa 

kemampuan keruangan adalah kemampuan untuk melihat dunia visual-spasial secara akurat dan 

kemampuan untuk melakukan perubahan dengan penglihatan atau membayangkan. Kemampuan ini 

berkaitan dengan warna, garis, bangun, bentuk, ruang, serta hubungannya. Hal ini termasuk 

kemampuan untuk membayangkan, menggambarkan ide visual-spasial dan menjelaskan secara akurat 

susunan keruangan. Peter Herbert Maier (1998) menyatakan bahwa ada lima unsur kemampuan 

keruangan yang didasarkan pada beberapa teori kecerdasan, metaanalisis, dan sejumlah studi 

kemampuan pandang ruang yaitu: (1) Spatial Perception yaitu kemampuan yang membutuhkan letak 

benda yang sedang diamati secara horizontal ataupun vertikal; (2) Visualization, adalah kemampuan 

untuk menunjukan aturan perubahan atau perpindahan penyusun suatu bangun baik tiga dimensi ke 

dua dimensi ataupun sebaliknya; (3) Mental Rotation, adalah kemampuan untuk memutar benda dua 

dimensi dan tiga dimensi secara tepat dan akurat; (4) Spatial Relation, yaitu kemampuan memahami 

susunan dari suatu objek dan bagiannya serta hubungannya satu sama lain; dan (5) Spatial 

Orientation, adalah kemampuan untuk mengamati suatu benda dari berbagai keadaan.  
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Pakar matematika dalam pengembangan pembelajaran geometri sekolah yang sudah dikenal luas 

adalah Pierre Marie Van Hiele dan Dina Van Hiele Geldof. Mereka mengemukakan teori yang dikenal 

dengan nama Teori Van Hiele. Menurut teori Van Hiele, seseorang akan melalui lima tahap 

perkembangan berpikir dalam belajar geometri yaitu tahap 0 (visualisasi), tahap 1 (analisis), tahap 2 

(deduksi informal), tahap 3 (deduksi), dan tahap 4 (rigor) (Unal, H., Jakubowski, E., & Corey, D., 2009). 

Menurut Van Hiele, semua anak mempelajari geometri dengan melalui tahap-tahap tersebut, dengan 

urutan yang sama, dan tidak dimungkinkan adanya tingkat yang diloncati. Akan tetapi, kapan 

seseorang siswa mulai memasuki suatu tingkat yang baru tidak selalu sama antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain. Selain itu, menurut Van Hiele, proses perkembangan dari tahap yang satu ke 

tahap berikutnya terutama tidak ditentukan oleh umur atau kematangan biologis, tetapi lebih 

bergantung pada pengajaran dari guru dan proses belajar yang dilalui siswa. Untuk meningkatkan 

suatu tahap berpikir ke tahap berpikir yang lebih tinggi Van Hiele mengajukan pembelajaran yang 

melibatkan 5 fase (langkah), yaitu: (a) Fase Informasi (Information); b) Fase Orientasi Langsung 

(Directed Orientation); c) Fase Penjelasan (Explication); d) Orientasi Bebas (Free Orientation); e) Fase 

Integrasi (Integration). Bobango (1993) menyatakan bahwa pembelajaran yang menekankan pada 

tahap belajar Van Hiele dapat membantu perencanaan pembelajaran dan memberikan hasil yang 

memuaskan. Sejalan dengan Bobango, Husnaeni (2001) juga menyatakan bahwa penerapan model 

Van Hiele efektif untuk peningkatan kualitas berpikir siswa. 

Dalam pembelajaran geometri di sekolah masa kini, telah mulai digunakan aplikasi komputer untuk 

membantu mempermudah mempelajarinya antara lain program WinGeom dan GeoGebra. Program 

WinGeom merupakan salah satu perangkat lunak komputer matematika dinamik (dynamic 

mathematics software) untuk topik geometri. Program WinGeom dibuat oleh Richard Parris dan  dapat 

digunakan untuk membantu pembelajaran geometri dan pemecahan masalah geometri (Purnomo, 

2011). Program GeoGebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter pada tahun 2001. Menurut 

Hohenwarter (2008), GeoGebra adalah prgram komputer (software) untuk membelajarkan matematika 

khususnya geometri dan aljabar. Program WinGeom dan GeoGebra merupakan program yang dapat 

diperoleh dan digunakan secara gratis (totally freeware) dengan mengunduh (download) dari internet. 

Program-program  ini dijalankan under windows dan selalu diupdate fasilitas-fasilitasnya. Baik program 

WinGeom maupun GeoGebra memuat program untuk pembelajaran geometri 2 dimensi dan 3 dimensi.  

 

METODE  PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode eksperimen. Disain penelitian menggunakan The 

Randomized Control Group Pretest-Posttest Design yaitu sampel dimasukkan ke dalam kelompok 

eksperimen dan kelompok pembanding secara acak dan diberi tes awal-akhir mengenai variabel terikat 

(Sugiyono, 2010). Kedua kelompok diberi perlakuan yang berbeda, setelah itu diberi posttest yang 

sama. Penelitian ini akan membandingkan nilai pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas 

pembanding.  Selanjutnya data pretest dan posttest dari kedua kelas dianalisis untuk melihat ada 

tidaknya perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran pada kelas eksperimen 

dan pada kelas pembanding. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, terlebih dulu ditentukan 

populasinya. Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 4 Kota Tangerang 

yang ada pada semester ganjil tahun ajaran 2017-2018 sedangkan populasi terjangkau dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPA SMA Negeri 4 Kota Tangerang sejumlah 343 orang 
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yang ada pada semester ganjil tahun ajaran 2017-2018 yang memiliki hasil belajar matematika. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Simple Random Sampling baik untuk penentuan 

kelompok–kelompok penelitian maupun anggota-anggota dari kelompok-kelompok tersebut, sedangkan 

penentuan ukuran sampel dengan teknik purposive sampling. Setelah melalui proses sampling, terpilih 

30 siswa Kelas XII IPA 1 SMA Negeri 4 Kota Tangerang sebagai kelompok kelas eksperimen dan 30 

siswa kelas XII IPA 5 sebagai kelompok kelas pembanding. Kedua kelas kemudian diberi pembelajaran 

geometri dengan dibantu program WinGeom dan GeoGebra. Prosedur pembelajaran geometri di kelas-

kelas penelitian tersebut diarahkan mengikuti pembelajaran berdasarkan teori Van Hiele dimana 

karakteristik pembelajarannya mengikuti model pengembangan oleh I Ketut Sutama, I Gusti Putu 

Suharta dan Gede Suweken (2014) yaitu: (1) pembelajaran dimulai dengan proses information melalui 

visualisasi pada media; (2) siswa bereksplorasi melalui proses guided orientation; (3) melalui proses 

explicitation, siswa mengungkapkan ide hasil eksplorasi; (4) melalui proses free orientation, siswa 

memberikan contoh untuk memperdalam pemahamannya; dan (5) melalui proses integration, siswa 

merangkum seluruh pengalaman belajarnya. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes 

kemampuan atau tes prestasi (achievement test) yang sudah terstandarkan (Standardized Test) yaitu 

instrumen yang sudah melalui rancang bangun dari suatu penelitian pengembangan oleh Ardhi 

Prabowo dan Eri Ristiani (2011), dari Jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Instrumen ini 

telah disesuaikan dengan pengembangan Tes Kemampuan Keruangan oleh Herbert Maier dan 

identifikasi penskoran berdasar Teori Van Hiele yang terdiri dari 25 soal berbentuk pilihan ganda dan 

sudah terbukti validitas serta reliabilitasnya.  

Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Sebelum dilakukan analisis, terlebih 

dahulu diakukan uji persyaratan analisis berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas menggunakan uji Levene. Semua analisis 

menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Analisis statistik deskriptif meliputi mean, median, 

modus, nilai maksimum, nilai minimum, range dan simpangan baku. Model analisis statistik inferensial 

yang digunakan adalah analisis statistik parametrik. Uji hipotesis menggunakan uji beda rata-rata 

dengan uji t yang dilanjutkan dengan menentukan besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dengan penghitungan effect size  menggunakan rumus Cohen. Effect size merupakan ukuran 

mengenai signifikansi praktis hasil penelitian yang berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan, 

atau besarnya efek suatu variabel pada variabel lain, yang bebas dari pengaruh besarnya sampel. 

Harga effect size menggambarkan besar pengaruh variabel bebas yang diinterferensikan pada 

kelompok percobaan pada suatu variabel terikat (Santoso, 2010).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil kemampuan keruangan siswa setelah diterapkan 

pembelajaran geometri berbantuan WinGeom dan GeoGebra pada siswa kelas XII IPA SMA Negeri 4 

Kota Tangerang. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran geometri berbantuan 

WinGeom dan GeoGebra terhadap kemampuan keruangan siswa, maka data-data penelitian yang 

telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. 
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HASIL 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

(a). Hasil Kemampuan Keruangan Kelas Eksperimen 

Tabel 4.1. Hasil Kemampuan Keruangan Kelas Eksperimen 

Indikator  Pretest Posttest Perbedaan  

Spatial Perception 47,33 % 63,33 % 16 % 

Visualization 45,33 % 55,33 % 10 % 

Mental Rotation 40,00 % 55,33 % 15,33 % 

Spatial Relation 44,00 % 71,33 % 27,33 % 

Spatial Orientation 60,67 % 76,00 % 15,33 % 

Rata-rata 47,47 % 64,27 % 16,80 % 
 

Sumber: Hasil Pengolah Data oleh Peneliti 

 

Tabel 4.2 Hasil Pengolahan Statistik Data Kelas Eksperimen 

Ukuran Nilai Pretest Nilai Posttest 

N 30 30 

Mean 47.47 64.27 

Median 42.00 64.00 

Mode 36 64 

Std. Deviation 20.062 17.763 

Range 76 60 

Minimum 8 32 

Maximum 84 92 

Sumber: Hasil Pengolah Data oleh Peneliti 

 

Dari tabel 4.1 dan tabel 4.2 bisa dilihat bahwa terjadi kenaikan rata-rata sebesar 16,80 %. Nilai 

median posttest diperoleh skor 64,00 artinya setelah perlakuan separuh siswa kelas eksperimen 

memperoleh nilai 64 atau lebih. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada indikator spatial 

perception, spatial relation dan spatial orientation, yang semuanya telah memenuhi standar Ketuntasan 

Kemampuan Minimal (KKM) matematika di SMA Negeri 4 Kota Tangerang sebesar 60%. Kenaikan 

indikator kemampuan keruangan yang paling tinggi dicapai indikator spatial relation sebesar 27,33 % 

dan yang paling rendah dicapai indikator visualization hanya sebesar 10 %. Nilai tertinggi dicapai 

indikator spatial orientation yakni sebesar 76,00%, walaupun tingkat kenaikannya masih di bawah 

indikator spatial relation. 

(b) Hasil Kemampuan Keruangan Kelas Pembanding 

Tabel 4.3. Hasil Kemampuan Keruangan Kelas Pembanding 

Indikator  Pretest Posttest Perbedaan  
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Spatial Perception 39,33 % 38,00 % - 1,33 % 

Visualization 43,33 % 50,00 % 6,67 % 

Mental Rotation 44,00 % 56,00 % 12 % 

Spatial Relation 52,00 % 58,00 % 6 % 

Spatial Orientation 56,67 % 72,67 % 16 % 

Rata-rata 47,07 % 54,93 % 7,86 % 

Sumber: Hasil Pengolah Data oleh Peneliti 

 

Tabel 4.4 Hasil Pengolahan Statistik Data Kelas Pembanding 

Ukuran Nilai Pretest Nilai Posttest 

N 30 30 

Mean 47.07 54.93 

Median 48.00 54.00 

Mode 32 44 

Std. Deviation 17.910 17.917 

Range 60 72 

Minimum 16 20 

Maximum 76 92 

Sumber: Hasil Pengolah Data oleh Peneliti 

Dari tabel 4.3 dan tabel 4.4 bisa dilihat bahwa terjadi kenaikan rata-rata sebesar 7,86%. Nilai 

median posttest diperoleh skor 54,00, artinya setelah perlakuan separuh siswa kelas pembanding 

memperoleh nilai 54 atau lebih. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada indikator spatial relation 

sebesar 12 % (walaupun hasil akhir belum memenuhi standar Ketuntasan Kemampuan Minimal (KKM) 

matematika SMA Negeri 4 Kota Tangerang sebesar 60%) dan spatial orientation sebesar 16% yang 

telah memenuhi KKM matematika. Indikator yang kenaikannya paling tinggi adalah indikator spatial 

orientation yaitu sebesar 16% dan yang paling rendah adalah indikator spatial perception  sebesar       

– 1,33%. 

Hasil Analisis Statistik Inferensial 

Hasil Uji Persyaratan Analisis  

a). Hasil Uji Normalitas Data 

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov terhadap hasil pretest dan posttest  kelas eksperimen dan 

kelas pembanding diperoleh nilai Sig. pretest kelas eksperimen sebesar  0,107, nilai sig. pretest kelas 

pembanding 0,184, nilai Sig. posttest kelas eksperimen 0,105, dan  nilai sig. pretest kelas pembanding 

0,200 yang semuanya lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05  maka Ho diterima yang berarti bahwa 

semua data tersebut berdistribusi normal.  
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b). Hasil Uji Homogenitas Data 

Hasil uji homogenitas Levene terhadap data hasil pretest dan posttest diperoleh nilai Sig. 0,505 dan 

0,909 yang semuanya lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok sebelum dan sesudah perlakuan adalah homogen.  

Hasil Pengujian hipotesis 

a). Hasil Uji Beda Rata-Rata Kelas Eksperimen dan Kelas Pembanding 

Hasil uji beda rata-rata dengan uji t diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0, 047 lebih kecil dari nilai 

taraf signifikansi α = 0,05 serta nilai thitung = 2,026 yang lebih besar dari ttabel = 2,00172. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa H0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan 

keruangan siswa kelas XII IPA SMA Negeri 4 Kota Tangerang secara positif  antara yang diajar dengan 

teknik pembelajaran geometri berbantuan WinGeom dan yang diajar berbantuan GeoGebra. Dalam hal 

ini bahwa pembelajaran geometri berbantuan WinGeom terbukti lebih baik dibandingkan pembelajaran 

geometri berbantuan GeoGebra. 

b). Hasil Perhitungan Besar Pengaruh dengan Effect Size 

Dengan menggunakan rumus effect size dari Cohen diperoleh nilai Spooled  = 19,016 dan nilai 

Cohen’s Effect Size (d) = 0,4908 ≈ 0,5. Berdasarkan tabel interpretasi effect size, nilai yang dihasilkan 

menunjukan bahwa treatment yang dilakukan peneliti memberikan pengaruh terhadap kemampuan 

keruangan siswa sebesar 69% yang masuk kategori sedang. Dengan demikian disimpulkan bahwa 

pembelajaran geometri berbantuan WinGeom dan GeoGebra memberikan pengaruh dengan kategori 

sedang (69%) terhadap kemampuan keruangan siswa kelas XII IPA SMA Negeri 4 Kota Tangerang. 

 

PEMBAHASAN 

a) Analisis Hasil Kemampuan Keruangan Kelas Eksperimen 

Dilihat dari hasil kemampuan keruangan kelas eksperimen, indikator yang kenaikannya paling tinggi 

adalah indikator spatial relation yaitu sebesar 27,33 % dan yang paling rendah adalah indikator 

visualization yakni sebesar 10 %. Besaran kenaikan pada indikator visualization yang hanya sebesar 

10% dan nilai indikator tersebut sebesar 55,33%, yang masih di bawah KKM, menjadi indikasi bahwa 

indikator visualization masih menjadi sesuatu yang menyulitkan siswa dibandingkan indikator yang lain. 

Visualization adalah kemampuan untuk menunjukan aturan perubahan atau perpindahan penyusun 

suatu bangun baik tiga dimensi ke dua dimensi ataupun sebaliknya. Contoh kemampuan ini misalnya 

suatu oktahedron pejal diiris oleh suatu bidang atau kemampuan membandingkan suatu bangun ruang 

dengan beberapa jaring-jaringnya. Indikator lain yang sepertinya belum terlalu berhasil adalah mental 

rotation karena nilainya juga masih di bawah KKM yakni 55,33% meskipun tingkat kenaikannya sudah 

cukup tinggi. Indikator kemampuan keruangan yang dianggap lebih mudah dipahami adalah 

kemampuan spatial relation yang meningkat daya serapnya sebesar 27,33%.  Spatial relation adalah 

kemampuan memahami susunan dari suatu objek dan bagiannya serta hubungannya satu sama lain. 

Misalnya sebuah kubus yang sisi-sisinya diberi tanda A – F, dan kemudian ditentukan hubungan antar 

sisi-sisi tersebut. Besarnya skor di indikator spatial relation dan rata-rata skor sebesar 64,27% yang 

sudah di atas KKM ini semakin menegaskan bahwa kemampuan WinGeom untuk menampilkan file-file 
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dinamis semisal bangun ruang yang bisa diputar, digeser, di-zoom, dan sebagainya ternyata terbukti 

sangat membantu dan memudahkan siswa memahami konsep geometri. Secara umum, penggunaan 

WinGeom pada pembelajaran geometri di kelas eksperimen memberikan perubahan ke arah perbaikan 

pemahaman kemampuan keruangan siswa, terbukti dengan separuh atau lebih kelas eksperimen telah 

memperoleh skor 64 atau lebih dan meningkatnya semua skor kemampuan keruangan di semua 

aspek/indikator. Namun demikian untuk aspek kemampuan keruangan pada indikator visualization dan 

mental rotation, tampaknya perlu adanya pelatihan dan eksplorasi lebih mendalam pada pemanfaatan 

WinGeom agar bisa lebih ditingkatkan lagi kemampuan siswa di bagian ini. 

b) Analisis Hasil Kemampuan Keruangan Kelas Pembanding 

Dilihat dari hasil kemampuan keruangan kelas pembanding, indikator yang kenaikannya paling 

tinggi adalah spatial orientation yaitu sebesar 16% dan yang paling rendah spatial perception  yakni 

sebesar  – 1,33%. Indikator spatial perception justru memiliki skor kenaikan yang negatif, hal ini 

menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan keefektifan GeoGebra untuk membantu pembelajaran 

geometri khususnya dalam peran membangun indikator yang bersangkutan. Spatial perception yaitu 

kemampuan yang membutuhkan letak benda yang sedang diamati secara horizontal ataupun vertikal. 

Contoh kemampuan yang membutuhkan letak vertikal adalah ketika seseorang ingin meletakan suatu 

frame di dinding, dia meminta orang lain untuk memegang tali pada salah satu ujungnya agar tali lurus 

secara vertikal, dan dia mengamati agar dapat meletakan frame secara benar. Sementara untuk 

kemampuan yang membutuhkan letak horizontal adalah ketika seseorang ingin mengetahui banyaknya 

air yang sama pada beberapa gelas identik yang posisinya dirubah. Dari kenyataan yang terjadi, 

jawaban dari pertanyaan tentang perolehan skor yang malah menurun tersebut adalah bahwa berarti 

software GeoGebra tidak memberikan kontribusi positif di kelas pembanding terhadap indikator 

kemampuan spatial perception. Indikator kemampuan keruangan yang dianggap lebih mudah dipahami 

adalah spatial orientation yang meningkat daya serapnya sebesar 16%. Spatial orientation adalah 

kemampuan untuk mengamati suatu benda dari berbagai keadaan. Contohnya ketika seorang wanita 

dipotret dari empat sisi berbeda yaitu depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri, maka 

hasilnya akan nampak dalam berbagai sudut pandang. Besarnya skor di indikator ini menegaskan 

bahwa kemampuan GeoGebra untuk menampilkan file-file dinamis semisal bangun ruang yang bisa 

dipandang dari berbagai arah, digeser, di-zoom, dan sebagainya ternyata terbukti sangat membantu 

dan memudahkan siswa memahami konsep geometri terutama yang berkaitan dengan kemampuan 

keruangan indikator spatial orientation.  

 Secara umum, penggunaan GeoGebra pada pembelajaran geometri di kelas pembanding 

belum cukup memberikan perubahan ke arah perbaikan kemampuan keruangan siswa secara 

signifikan, terbukti meski hampir semua skor di semua aspek/indikator meningkat, namun dilihat dari 

nilai median yang sebesar 54 masih mengindikasikan bahwa separuh dari kelas pembanding 

mempunyai nilai 54 atau kurang. Begitu juga nilai rata-rata skor posttest juga masih di bawah KKM, ikut 

memperlihatkan bahwa pembelajaran geometri berbantuan GeoGebra belum memberikan kontribusi 

yang menggembirakan. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa hasil perolehan skor di kelas berbantuan 

WinGeom lebih baik dibandingkan kelas berbantuan GeoGebra. Terlebih lagi, adanya fakta perolehan 

skor di kelas berbantuan GeoGebra yang justru kenaikannya negatif, semakin menguatkan fakta 

bahwa pembelajaran geometri berbantuan WinGeom lebih baik. 
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c) Analisis Hasil Uji Beda Rata-rata 

Mengacu pada perhitungan empirik yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

geometri berbantuan WinGeom terbukti lebih baik dibandingkan dengan teknik berbantuan GeoGebra. 

Kenyataan tersebut disebabkan karena hal-hal yang peneliti temukan ketika melaksanakan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Dalam praktik pembelajaran, penggunaan WinGeom terlihat lebih mudah, lebih dinamis dan lebih 

fokus jika dibandingkan dengan GeoGebra. Hal ini disebabkan tampilan gambar bangun ruang yang 

dihasilkan oleh WinGeom dirasakan lebih jelas dan lebih baik. Dari pengalaman peneliti ketika 

mengajarkan bahasan membuat bangun ruang dan memahami sifat-sifat unsur-unsur dalam 

bangun ruang tersebut, kedua software memang mampu menampilkan konten gambar yang sama-

sama menarik, namun pada bahasan melukis irisan bidang pada bangun ruang, tampilan hasil akhir 

dari WinGeom lebih baik dalam ukuran hasil, kekontrasan warna, kejelasan gambar unsur-unsur 

ruang seperti titik, garis dan bidang iris, dibandingkan dengan yang bisa ditampilkan oleh GeoGebra 

untuk bahasan yang sama. Demikian pula ketika proses pembelajaran materi menentukan garis 

potong antara dua bidang dan titik tembus garis terhadap bidang, proses pembelajarannya kelihatan 

lebih menarik dan lebih hidup di kelas yang menggunakan WinGeom dibandingkan di kelas yang 

menggunakan GeoGebra. 

2. Ketika penelitian sedang berlangsung, keluhan akan gambar yang dihasilkan dari proses 

pembelajaran dan kesulitan dalam pemahaman konsep keruangan lebih banyak berasal dari kelas 

yang diajarkan dengan GeoGebra dibandingkan kelas yang diajar dengan WinGeom yang 

cenderung lebih tenang dan stabil. 

3. Secara umum, kemampuan kedua software dalam membantu pembelajaran geometri sebenarnya 

telah menciptakan antusiasme dan keberminatan yang sangat besar di kalangan siswa. Namun 

demikian, antusiasme tampak lebih menonjol di kelas yang diajar dengan berbantuan WinGeom. 

Hal ini terlihat pada saat presentasi dan diskusi tugas-tugas kelompok di kelas, kelas yang 

menggunakan WinGeom tampak lebih hidup, aktif dan semarak jika dibandingkan yang terjadi di 

kelas GeoGebra. 

4. Selama penelitian, kemampuan keruangan yang bisa dikuasai siswa dari WinGeom sebagai sebuah 

alat bantu pembelajaran geometri, dirasakan lebih banyak dan lebih bervariasi dibandingkan dari 

yang bisa diberikan oleh GeoGebra.  

Adanya kenyataan-kenyataan seperti yang telah dijelaskan, berimplikasi kepada minat, semangat 

dan motivasi belajar siswa yang diajar dengan WinGeom semakin meningkat sehingga menyebabkan 

kemampuan keruangan siswa yang diajar dengan berbantuan WinGeom menjadi lebih baik jika 

dibandingkan pembelajaran geometri berbantuan GeoGebra. 

d) Analisis Hasil Perhitungan Besar Pengaruh  

Dari paparan tentang perbedaan hasil pretest dan posttest, baik di kelas berbantuan GeoGebra 

maupun WinGeom, semuanya memperlihatkan adanya peningkatan secara positif rata-rata 

kemampuan keruangan siswa. Hal ini telah memberikan gambaran nyata adanya pengaruh yang positif 

penggunaan kedua teknik tersebut terhadap peningkatan kemampuan keruangan siswa. Demikian pula 

dari perhitungan empirik besarnya kekuatan pengaruh variabel pembelajaran geometri berbantuan 

WinGeom dan GeoGebra terhadap kemampuan keruangan siswa menggunakan rumus effect size‘s 
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Cohen diperoleh nilai effect size (d) sebesar 0,5 yang mengindikasikan bahwa besarnya pengaruh 

pembelajaran geometri berbantuan WinGeom dan GeoGebra terhadap kemampuan keruangan siswa 

kelas XII IPA SMA Negeri 4 Kota Tangerang masuk dalam kategori sedang dengan besaran 

persentase pengaruhnya sebesar 69%. Fakta tersebut harusnya bisa menjadi petunjuk kepada guru 

dan kalangan dunia pendidikan bahwa penggunaan metode pembelajaran geometri berbantuan 

software WinGeom dan GeoGebra layak untuk dijadikan pertimbangan dalam alternatif cara guru 

menyampaikan pembelajaran geometri terutama materi geometri ruang. 

 

KESIMPULAN  

1. Baik Pembelajaran geometri berbantuan WinGeom maupun GeoGebra terbukti mampu 

meningkatkan rata-rata kemampuan keruangan siswa kelas XII IPA SMA Negeri 4 Kota Tangerang 

terlihat dari rata-rata hasil posttest yang cenderung naik untuk hampir semua indikator kemampuan 

keruangan. Software WinGeom telah mampu meningkatkan rata-rata kemampuan keruangan siswa 

hingga di atas KKM, namun demikian kemampuan GeoGebra belum sesuai harapan karena rata-

rata skor posttest masih di bawah KKM. 

2. Terdapat perbedaan kemampuan keruangan (spatial abilities) siswa secara positif  antara siswa 

kelas XII IPA SMA Negeri 4 Kota Tangerang yang diajar dengan teknik pembelajaran geometri 

berbantuan WinGeom dan yang diajar dengan berbantuan GeoGebra. Pembelajaran geometri 

berbantuan WinGeom terbukti lebih baik dibandingkan berbantuan GeoGebra. 

3. Terdapat pengaruh positif kategori sedang (69%) yang signifikan teknik pembelajaran geometri 

berbantuan software WinGeom dan GeoGebra terhadap kemampuan keruangan siswa kelas XII 

IPA SMA Negeri 4 Kota Tangerang.  

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPPPTK Matematika 

Yogyakarta selaku lembaga yang telah menyelenggarakan Diklat PKB 2 In 1 sehingga lahirlah karya 

tulis ilmiah ini, khususnya kepada Ibu Dra. Puji Iryanti, M.Sc.Ed, yang dengan kesabaran di sela-sela 

kesibukannya, telah memberikan bimbingan kepada penulis. Selain itu, penulis juga menyampaikan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dra. Hj. Juana Sadeli, M.Ikom 

selaku Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Tangerang yang telah memfasilitasi penulis untuk mengadakan 

penelitian di kelas XII IPA sehingga proses penelitian dan pengumpulan data bisa berjalan lancar.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ardhi Prabowo dan Eri Ristiani. 2011. Rancang Bangun Instrumen Tes Kemampuan Keruangan 

Pengembangan Tes Kemampuan Keruangan Hubert Maier dan Identifikasi Penskoran Berdasar 

Teori Van Hielle. Jurnal kreano, ISSN : 2086-2334. Diterbitkan oleh Jurusan Matematika FMIPA 

UNNES Volume 2 Nomor 2, Desember 2011. Melalui <https://journal.unnes.ac.id>[20 Mei 2017] 

Armstrong, Thomas.(2008). Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria: ASCD. 

http://www.juliwi.com/


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) 

Edisi 08 No. 02, April – Juni 2021, p. 46 - 57  
  ISSN: 2355-4188   

56 
 

Bobango, J.C.1993. Geometry for All Student: Phase-Based Instruction. Dalam Cuevas (Eds). 

Reaching All Students With Matematics. Virginia: The National Council of Teachers of 

Mathematics,Inc. 

Budiarto,M.T.2000. Pembelajaran Geometri dan Berpikir Geometri. Prosiding Seminar Nasional 

Matematika ”Peran Matematika Memasuki Milenium III”. Jurusan Matematika FMIPA ITS Surabaya. 

Surabaya 2 November 2000. 

Gardner, Howard.(1983). Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence.New York: Basic Books. 

Hohenwarter, M. & Fuchs, K. (2004). Combination of Dynamic Geometry, Algebra, and Calculus in the 

Software System GeoGebra. Melalui<www.GeoGebra.org/ publications/pecs_2004.pdf.> [21 Mei 

2017]. 

Husnaeni. 2001. Membangun Konsep Segitiga Melalui Penerapan Teori Van Hiele pada Sisa Kelas IV 

Sekolah Dasar. Tesis yang tidak diterbitkan. Malang: PPS UM 

I Ketut Sutama, I Gusti Putu Suharta, Gede Suweken. 2014.  Pengembangan perangkat pembelajaran 

geometri sma berdasarkan teori van hiele berbantuan WinGeom dalam upaya meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 

Program Studi Matematika (Volume 3 Tahun 2014). Melalui<pasca.undiksha.ac.id> [20 Mei 2017] 

Maier, Peter Herbert. 1998. Spatial Geometry and Spatial Ability - How to Make Solid Geometry Solid?. 

Selected Papers from the Annual Conference of Didactics of Mathematics 1996. Elmar Cohors-

Fresenborg et all (ed). Osnabrueck, 1998, ISBN 3-925386-40-8, page 63-75. 

NCTM. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM. 

Purnomo, Joko. 2011. Membuat File Pembelajaran Dinamis dengan WinGeom. Widyaiswara PPPPTK. 

Santoso, Agung. 2010. Studi Deskriptif Effect Size Penelitian-Penelitian di Fakultas Psikologi 

Universitas Sanata Dharma. Jurnal Pendidikan Vol.14, No.1, November 2010. Halaman 1. 

Melalui<http://usd.ac.id> [9 September 2017] 

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta 

Unal, H., Jakubowski, E., & Corey, D. (2009). Differences in Learning Geometry Among High and Low 

Spatial Ability. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology Vol. 40, 

No. 8, 997-1012. Melalui< https://www.researchgate.net/publication/232885940> [20 Mei 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juliwi.com/


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) 

Edisi 08 No. 02, April – Juni 2021, p. 46 - 57  
  ISSN: 2355-4188   

57 
 

Abstrak. Kemampuan keruangan yang rendah menjadi sumber masalah kegagalan pembelajaran 

geometri siswa di sekolah. Pembelajaran geometri berbantuan software gratis WinGeom dan 

GeoGebra, dapat menjadi salah satu cara menyelesaikan permasalahan tersebut, karena kedua 

software mampu menampilkan file-file dinamis yang diyakini bisa meningkatkan kemampuan 

keruangan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keruangan siswa kelas XII 

IPA SMA Negeri 4 Kota Tangerang yang diajar dengan teknik pembelajaran berbantuan WinGeom 

dan GeoGebra, mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan keruangan siswa yang diajar 

dengan kedua teknik tersebut dan mengetahui apakah penggunaan kedua teknik berpengaruh 

terhadap  kemampuan keruangan mereka. Menggunakan metode eksperimen dengan disain The 

Randomized Control Group Pretest-Posttest Design serta prosedur pembelajaran disesuaikan dengan 

teori Van Hiele dan dengan memanfaatkan standardized instrument berupa achievement test, 

setelah melalui analisis statistik deskriptif dan inferensial, diperoleh hasil penelitian bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan keruangan siswa secara positif  antara yang diajar dengan teknik 

pembelajaran geometri berbantuan WinGeom dan GeoGebra. Dalam hal ini pembelajaran geometri 

berbantuan WinGeom terbukti lebih baik dibandingkan berbantuan GeoGebra. Selain itu dengan 

perhitungan effect size‘s Cohen diperoleh nilai effect size (d) sebesar 0.5, mengindikasikan bahwa 

terdapat pengaruh pembelajaran geometri berbantuan WinGeom dan GeoGebra terhadap 

kemampuan keruangan siswa sebesar 69% yang masuk kategori sedang.  

Kata kunci: Pembelajaran Geometri, WinGeom, GeoGebra, Kemampuan Keruangan  
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