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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Pengertian Kemampuan Spasial 

Kemampuan spasial adalah kemampuan untuk memahami dunia visual 

spasial secara akurat dan melakukan perubahan-perubahan pada persepsi 

tersebut. Kemampuan spasial juga merupakan kemampuan untuk mengenali 

berbagai hubungan dalam bentuk gambar. Menurut Lohman (1993) 

Kemampuan spasial didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

membangkitkan, mempertahankan, mendapat kembali dan mengubah  

bayangan visual. Menurut Piaget & Inhalder (Yilmaz, 2009) kemampuan 

spasial merupakan konsep abstrak yang didalamnya meliputi hubungan 

spasial (kemampuan untuk mengamati hubungan posisi objek dalam ruang), 

kerangka acuan (tanda yang dipakai sebagai patokan untuk menentukkan 

posisi objek dalam ruang), hubungan proyektif (kemampuan untuk melihat 

objek dari berbagai sudut pandang), konsversi jarak (kemampuan untuk 

memperkirakan jarak antara dua titik), representasi spasial (kemampuan 

untuk memperesentasikan hubungan spasial dengan memanipulasi secara 

kognitif), rotasi mental (membayangkan perputaran objek dalam ruang).  

Kemampuan spasial menjadi tujuan utama dalam pembelajaran 

matematika terutama geometri di sekolah. Maier (1996) menyatakan bahwa 

kemampuan spasial tidak hanya digunakan dalam berbagai tugas matematika 

di Sekolah, akan tetapi juga pada mata pelajaran lainnya dan pada lingkup 

yang lebih luas seperti dunia kerja. Dalam matematika kemampuan spasial 
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cenderung dikaitkan dengan penyelesaian persamaan geometri. Geometri 

adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang titik, 

garis, bidang, dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-

ukurannya, dan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas tentang kemampuan spasial, dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk membayangkan, 

membandingkan, menduga, mengonstruksi dan menemukan informasi dari 

stimulus visual dalam konsteks ruang. Indikator kemampuan spasial 

dikembangkan berdasarkan teori kecerdasan dan meta analisis serta sejumlah 

studi pada kemampuan spasial. Menurut Maier (1996) terdapat lima elemen 

antara lain : 

a. Persepsi keruangan ( Spatial Perseption ) 

Persepsi keruangan merupakan kemampuan mengamati suatu bangun 

ruang atau bagian- bagian bangun ruang yang diletakan pada posisi 

horisontal atau vertikal. Sebagai contoh terdapat sebuah gelas yang berisi 

air diletakkan dalam posisi tegak dan miring. Kemudian seseorang akan 

memahami bahwa permukaan air dalam gelas tersebut akan tetap sama 

dalam posisi horizontal Proses mental elemen ini adalah statis, artinya 

hubungan antara subyek dan obyek berubah, sedangkan hubungan 

keruangan antar bagian dari obyek tersebut tidak berubah.  

b. Visualisasi Keruangan  

Visualisasi keruangan merupakan kemampuan untuk membayangkan 

atau memberikan gambaran tentang sesuatu bentuk bangun ruang yang 
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bagian-bagiannya mengalami perubahan atau perpindahan. Contohnya 

sebuah bangun ruang yang dipotong oleh bidang atau jaring-jaring 

manakah yang dapat membentuk suatu bangun ruang tertentu. Proses 

mental pada visualisasi ini adalah dinamis, artinya hubungan keruangan 

antara objek-objek berubah.  

c. Rotasi pikiran  

Rotasi pikiran mencakup kemampuan merotasikan suatu bangun 

dimensi dua atau dimensi tiga secara tepat dan cepat. Kemampuan ini 

sekarang semakin penting karena banyak orang bekerja dengan softwere 

grafis. Proses mental elemen ini adalah dinamis. 

d. Relasi keruangan  

Relasi keruangan merupakan kemampuan untuk memahami bentuk 

suatu benda atau bagian –bagian dari benda tersebut serta memahami 

hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Contohnya 

seseorang harus dapat mengenal identitas suatu benda yang ditunjukkan 

dengan posisi berbeda. Proses mental dari elemen ini adalah statis. 

e. Orientasi keruangan  

Orientasi keruangan adalah kemampuan untuk mencari pedoman 

sendiri secara fisik atau mental didalam ruang, atau berorientasi dari 

seseorang di dalam situasi keruangan yang istimewa.  Seseorang dapat 

memahami bentuk dari suatu bangun ruang apabila dilihat dari sudut 

pandang berbeda.  
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Menurut Amstrong (2009) seseorang yang memiliki kemampuan spasial 

dapat dicirikan sebagai berikut : 

1) Memberikan gambaran visual yang jelas ketika menjelaskan sesuatu 

2) Mudah membaca peta atau diagram  

3) Menggambar orang atau benda akan mirip dengan aslinya 

4) Senang melihat film, slide, foto atau karya seni lainnya 

5) Sangat menikmati kegiatan visual, seperti teka-teki atau sejenisnya 

6) Suka melamun atau berfantasi  

7) Mencoret- coret diatas kertas atau buku tugas sekolah 

8) Lebih memahami informasi lewat gambar daripada kata-kata atau uraian 

9) Menonjol dalam mata pelajaran seni 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Indikator yang dikembangkan dari Kemampuan Spasial 

Aspek Kemampuan Spasial Indikator 

Persepsi Spasial Mengamati bangun ruang atau bagian 

bangun ruang yang polanya 

dialihkan. 

Visualisasi Spasial Membayangkan bentuk bangun ruang 

yang bagiannya mengalami 

perubahan. 

Orientasi Spasial Mengorientasikan diri sendiri baik 

secara fisik maupun mental dalam 

suatu bangun ruang. 
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Relasi Keruangan Memahami wujud keruangan suatu 

benda atau bagian benda dan 

hubungannya antar bagian yang satu 

dengan yang lainnya 

Rotasi Pikiran Merotasikan bangun dimensi dua atau 

dimensi tiga dengan tepat. 

 

2. Self Efficacy 

Menurut  Bandura (Mukhid, 2009) mendefinisikan self-efficacy sebagai 

judgement seseorang atas kemampuannya untuk merencanakan dan 

melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. 

Bandura menggunakan istilah self-efficacy mengacu pada keyakinan (beliefs) 

tentang kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan dan melaksanakan 

tindakan untuk pencapaian hasil. Dengan kata lain, self efficacy adalah 

penilaian seseorang tentang kemampuannya sendiri untuk mengerjakan tugas 

yang akan tercermin dalam tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Efikasi diri atau ekspektasi  adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa 

bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Menurut Rahyubi (2014) 

Efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan 

melakukan tindakan yang diharapkan. Self efficacy menurut Wahyudin (2015) 

Self efficacy diartikan sebagai suatu sikap menilai atau mempertimbangkan 

kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas yang spesifik. 
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Berdasarkan uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa self efficacy 

adalah keyakinan seseorang indvidu yang ditandai dengan keyakinan untuk 

melakukan sesuatuter untuk mencapai tujuan tertentu. Orang yang memiliki 

efikasi diri akan dapat mempertanggungjawabkan kemampuannya dihadapan 

orang lain sesuai dengan bakat atau kemampuannya. Ada beberapa dimensi 

dalam self efficacy antara lain : 

a. Level  

Level berkaitan dengan derajat/level kesulitan tugas yang dihadapi, di 

mana seseorang merasa mampu atau tidak untuk melakukannya. Penerimaan 

dan keyakinan seseorang terhadap suatu tugas berbeda-beda, mungkin orang 

hanya terbatas pada tugas yang sederhana, menengah atau sulit. Keyakinan 

seseorang berimplikasi pada pemilihan tingkah laku sesuai dengan tingkat 

kesulitan suatu tugas. Seseorang terlebih dahulu akan mencoba tingkah laku 

yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari tingkah laku yang berada 

di luar batas kemampuannya. 

b. Strenght  

Strenght merupakan kuatnya keyakinan seseorang mengenai kemampuan 

yang dimiliki. Hal ini berkaitan dengan ketahanan dan keuletan individu 

dalam pemenuhan tugasnya. Individu memiliki keyakinan dan kemantapan 

yang kuat terhadap kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas akan terus 

bertahan dalam usahanya meskipun mengalami kesulitan dan banyak 

rintangan. Pengalaman memiliki pengaruh terhadap self-efficacy yang 

diyakini seseorang. Pengalaman yang lemah akan melemahkan keyakinan 
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individu itu pula. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap 

kemampuan mereka akan teguh dalam usaha untuk menyampaikan kesulitan 

yang dihadapi. 

c. Generality 

Dimensi ini berkaitan dengan keyakinan seseorang akan kemampuannya 

melaksanakan tugas diberbagai aktivitas dan situasi tertentu. Aktivitas dan 

situasi yang bervariasi menuntut apakah seseorang merasa yakin atau tidak 

yakin atas kemampuannya dalam melaksanakan tugas. 

Tiga dimensi self efficacy menurut Zimmerman dan Cleary (2006) yaitu : 

a. Level, berkaitan dengan tingkatan dari suatu tugas tertentu, seperti kesulitan 

yang bertambah pada soal-soal penjumlahan matematika. 

b. Strenght, kekuatan keyakinan seseorang dalam mengerjakan tugas tertentu. 

c. Generality,  penilaian mengenai kemampuan seseorang dalam beberapa 

tugas atau aktivitas seperti mata pelajaran berbeda.  

Menurut Ormrod, ciri-ciri seseorang yang memiliki Self Efficacy antara 

lain : 

1) Seseorang yang memiliki self efficacy tinggi lebih mungkin mengerahkan 

segenap tenaga ketika mencoba suatu tugas baru dan gigih tidak mudah 

menyerah.  

2) Seseorang yang memiliki self efficacy rendah akan lebih mungkin bersikap 

setengah hati dan begitu cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan. 
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3) Seseorang memiliki self efficacy tinggi cenderung lebih mungkin banyak 

belajar dan berprestasi daripada seseorang yang memiliki self efficacy 

rendah. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti pendapat Bandura mengenai dimensi self 

efficacy karena mengungkapkan skala perbedaan self efficacy pada individu, 

dimana untuk mencapai target hasil yang diinginkan terdapat dimensi-dimensi 

yaitu level, generality, dan strength.   

Tabel 2.2  Indikator yang dikembangkan berdasarkan dimensi Self 

Efficacy 

Dimensi / Komponen Indikator Self Efficacy 

Level/ Magnitude 1. Yakin terhadap kemampuan dalam 

menghadapi tugas dengan tingkat kesulitan 

yang berbeda 

2. Minat siswa dalam mengerjakan tugas 

matematika 

Strenght 1. Yakin terhadap kemampuan sendiri untuk 

bertahan dalam menyelesaikan masalah, 

2. Yakin terhadap usaha yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan 

Generality 1. Yakin terhadap kemampuannya 

menggunakan pengalaman sebelumnya 

untuk menyelesaikan masalah 

2. Mampu menyikapi situasi dan kondisi yang 

beragam dengan sikap positif. 
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Menurut Ormrod (2008), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan self efficacy diantaranya keberhasilan dan kegagalan 

pembelajar sebelumnya, pesan yang disampaikan orang lain, keberhasilan dan 

kegagalan orang lain, serta keberhasilan dan kegagalan dalam kelompok lebih 

besar. 

3. Gender 

Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu “genus” yang berarti tipe atau 

jenis. Istilah gender mengacu pada dimensi sosial-budaya yang terus 

mengalami perkembangan sebagai seorang laki-laki atau perempuan, sejalan 

dengan hal tersebut, peran gender (gender role) merupakan suatu harapan 

atau keinginan yang menetapkan bagaimana seharusnya laki-laki atau 

perempuan bertingkah laku, berpikir, dan berperasaan (Santrock, 2003). 

Menurut Santrock (2003) terdapat persamaan dan perbedaan antara 

perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan yang ada biasanya 

dikarenakan faktor-faktor biologis, sosial budaya, sedangkan perbedaan 

kognitif lebih kecil. Mengacu pada perilaku sosial anak laki-laki lebih agresif 

dan aktif dibandingkan perempuan. Menurut Desmita (2009) gender 

merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi perkembangan 

sosial pada masa awal anak-anak.  

Kemampuan kognitif dan akademis secara rata-rata anak laki-laki dan 

perempuan mempunyai prestasi yang sama dalam tes intelegensi umum, 

sebagian karena penyusun tes tersebut menghilangkan hal yang 

menguntungkan suatu kelompok atau kelompok lain. Penelitian demi 
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penelitian menemukan bahwa secara umum, laki-laki memiliki kemampuan 

yang lebih baik dalam menjelaskan tugas-tugas visual spasial daripada 

perempuan. Sebaliknya perempuan tampaknya lebih mampu dalam beberapa 

kemampuan verbal, contohnya anak perempuan secara rata-rata memiliki 

kosakata yang lebih banyak dan dapat mengidentifikasi kata-kata yang 

mereka perlukan untuk mengekspresikan pikiran mereka dengan lebih cepat. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa gender merupakan 

sikap dan perilaku sosial yang bersangkutan dengan laki-laki atau perempuan, 

dimana kegiatan yang dilakukan oleh siswa laki-laki dan perempuan di 

sekolah menjadi ukuran bagaimana peran peran perbedaan gender tersebut.  

4. Materi Matematika Kelas VIII 

Pokok bahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bangun 

ruang sisi datar. Adapun standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator 

dari pokok bahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

Standar Kompetensi :  

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar : 

5.2  Membuat jaring-jaring ku-bus, balok, prisma dan limas. 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volu-me kubus, balok, pris-ma dan limas 

Indikator Pencapaian Kompetensi : 

5.1.1 Menyebutkan unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas : rusuk, 

bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. 
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5.2.1 Membuat jaring-jaring prisma 

5.2.2 Membuat jaring-jaring limas  

5.3. 1 Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

5.3. 2 Menghitung volume kubus, balok, prisma, limas.  

B. Penelitian Relevan 

Berikut beberapa penelitian yang relevan  terkait dengan kemampuan spasial 

dan self efficacy ditinjau dari gender. Olkun (2008) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kemampuan spasial memiliki peranan penting dalam 

menunjang perkembangan kemampuan siswa dalam matematika. Siswa yang 

memiliki kemampuan spasial baik cenderung memiliki prestasi belajar 

matematika yang lebih baik daripada teman sebaya mereka dengan kemampuan 

spasial yang rendah. 

Menurut Oktaviana ( 2016 ) kemampuan spasial memegang peranan penting 

dalam kemampuan siswa terhadap penyelesaian masalah geometri. Kemampuan 

spasial memiliki hubungan positif terhadap kemampuan matematika ataupun 

prestasi belajar siswa. Semakin baik kemampuan spasial siswa maka prestasi 

belajar matematika juga akan semakin baik. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut: 

Kemampuan spasial matematis merupakan suatu kemampuan membayangkan, 

membandingkan, menduga, menentukan, mengonstruksi, merepresentasikan dan 

menemukan informasi dari stimulus dan respon dalam konteks ruangan. Untuk 

mengetahui kemampuan spasial matematis dapat menggunakan tes yang berisi 
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soal-soal dengan indikator sebagai berikut : (1) Persepsi keruangan, (2) 

Visualisasi keruangan, (3) Rotasi pikiran, (4) Relasi Keruangan, (5) Orientasi 

keruangan.  

Setiap siswa memiliki kemampuan spasial yang berbeda beda. Adanya 

perbedaan tersebut dapat diduga dari self efficacy yang dimilikinya. Jika rasa 

percaya diri siswa mampu menguasai kemampuan spasial dalam materi geometri, 

maka ini akan menumbuhkan sikap yang positif. Sikap positif tersebut dapat 

terlihat dari kesungguhan mengikuti pelajaran, menyelesaikan tugas dengan baik, 

berpartisipasi aktif selama pembelajaran, menyelesaikan tugas-tugas dengan 

tuntas dan tepat waktu, serta merespon baik tantangan yang diberikan guru, untuk 

mengetahui hal tersebut maka siswa akan diberikan angket self efficacy.  

Selain itu, perbedaan kemampuan spasial juga dipengaruhi oleh gender. Istilah 

gender dalam penelitian ini merupakan perbedaan jenis kelamin seseorang yaitu 

laki-laki dan perempuan dalam dimensi biologis saja.    
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