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Abstrak—Hasil studi TIMSS (2011) dan PISA (2012) menunjukkan bahwa 

kemampuan matematis siswa SMP Indonesia masih tergolong rendah. Skor yang 

didapat siswa Indonesia pada studi PISA yaitu 375 dari skor rata-rata 494 dan 386 

pada studi TIMSS. Beberapa soal yang diujikan pada studi tersebut diantaranya 

adalah soal geometri. Menurut NCTM (2000) geometri merupakan salah satu standar 

yang harus dikuasai oleh siswa sekolah. Di dalam geometri anak dilatih untuk dapat 

melakukan visualisasi, penalaran spasial, dan pemodelan. Kurikulum di Indonesia 

juga menuntut siswanya agar menguasai geometri ruang dan geometri bidang yang 

membutuhkan kemampuan spasial. Untuk meningkatkan kemampuan spasial, 

dibutuhkan suatu media yang dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan bentuk 

geometri. Seiring dengan perkembangan teknologi, media yang digunakan dalam 

pembelajaran juga semakin canggih. Salah satu media yang dapat digunakan ialah 

softwareGeogebra 5.0.3 yang telah didukung oleh tampilan tiga dimensi. Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX yang berasal dari dua kelas berbeda di 

SMP Negeri 2 Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Instrumen penelitian yang 

digunakan ialah instrumen tes uraian kemampuan spasial matematis dan angket skala 

sikap siswa terhadap pembelajaran matematika berbantuan Geogebra. Desain 

penelitian ini adalah nonequivalent control group design, di mana kelas kontrol dan 

kelas eksperimen diberikan pretest dan posttest. Hipotesis pengujian yang digunakan 

ialah uji parametrik, yaitu uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 

kemampuan spasial matematis siswa yang diajarkan dengan Geogebra lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang diajarkan dengan cara konvensional. Selain itu, 

siswa juga memperlihatkan sikap positif terhadap pembelajaran geometri 

menggunakan Geogebra. 

Kata kunci:Geogebra, geometri, kemampuan spasial matematis 

I. PENDAHULUAN 

Kemampuan matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah dan belum berkembang secara 

optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan [1] dan [2]. Skor siswa Indonesia pada studi PISA yaitu 375 dari 

skor rata-rata 494 dan 386 pada studi TIMSS. Peringkat kemampuan matematis siswa Indonesia dalam 

studi tersebut selalu berada pada 10 terbawah diantara negara-negara peserta. 

Beberapa soal yang diujikan pada studi tersebut diantaranya adalah soal geometri. Menurut [3] soal 

geometri diberikan supaya anak dapat melakukan visualisasi, penalaran spasial, dan pemodelan untuk 

menyelesaikan masalah. Salah satu soal yang telah diujikan pada siswa SMP di Indonesia ketika studi 

PISA terdapat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR1. SOAL GEOMETRI PADA STUDI PISA 

PM -72 

Sebuah kubus besar dicat. Kubus besar tersebut 

kemudian dipotong menjadi tiga bagian dari tiga 

arah yang berbeda dan menghasilkan banyak 

kubus kecil seperti gambar di samping. Berapa 

banyaknya kubus kecil yang dihasilkan?  
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Menurut analisis hasil studi PISA, siswa Indonesia lemah dalam pemahaman ruang dan bentuk. 

Contohnya soal geometri pada Gambar 1, siswa Indonesia yang mampu menjawab benar hanya 33,4% dan 

58,79% sisanya menjawab salah [4]. Fakta ini membuktikan bahwa tingkat kemampuan matematis siswa, 

khususnya spasial matematis masih tergolong rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya 

kemampuan matematis siswa ialah karakteristik matematika yang abstrak, contohnya pada materi 

geometri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [5] bahwa pada umumnya siswa kesulitan 

dalam melakukan visualisasi dan mengonstruksi bangun ruang geometri.  

Untuk menyelesaikan persoalan geometri dibutuhkan kemampuan spasial yang baik. Hal ini karena 

pada materi dimensi tiga siswa dituntut untuk dapat melakukan visualisasi dan konstruksi bangun ruang. 

Kemampuan spasial adalah kemampuan untuk memvisualisasikan gambar. Menurut [6] berpikir spasial 

merupakan gabungan dari keterampilan-keterampilan kognitif yang terdiri dari konsep keruangan, alat 

representasi, dan proses penalaran. Kurikulum di Indonesia juga menuntut siswanya agar menguasai 

geometri ruang dan geometri bidang yang membutuhkan kemampuan spasial. Begitu pentingnya 

kemampuan spasial sebagai kemampuan dasar dalam penyelesaian soal geometri, membuat kemampuan 

ini penting untuk dikembangkan. 

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan spasial, dibutuhkan suatu media inovatif yang 

dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan bentuk geometri. Visualisasi tersebut dapat menggunakan 

media yang berupa hardware maupun software. Seiring dengan perkembangan zaman, media yang 

digunakan dalam pembelajaran saat ini diarahkan pada penggunaan media berbasis teknologi. Seperti yang 

tercantum dalam [7]dan [8] bahwa prinsip pembelajaran baik pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) maupun Kurikulum 2013 menerapkan penggunaan teknologi. Salah satu media berbasis teknologi 

yang dapat digunakan yaitu softwareGeogebra 5.0.3 yang telah didukung oleh tampilan tiga dimensi. 

Geogebra merupakan software matematika yang dinamis dan interaktif untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan geometri dan aljabar [9]. Berbagai macam fitur yang dimiliki Geogebra dapat membantu 

siswa dalam memvisualisasikan bentuk-bentuk geometri bidang maupun ruang. 

Selain penggunaan alat bantu, sikap positif siswa juga memengaruhi keberhasilan belajar siswa. Seperti 

yang diungkapkan oleh [10] bahwa sikap positif siswa berkorelasi positif terhadap prestasi belajar. Sikap 

positif terhadap matematika dapat dilihat dari ketertarikan dan kesediaan siswa untuk belajar matematika. 

Ketika siswa telah memiliki ketertarikan dan bersedia untuk belajar matematika, pelajaran yang diberikan 

akan lebih mudah untuk diterima. Dengan demikian prestasi belajar siswa akan meningkat. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti ungkapkan, terdapat beberapa rumusan masalah 

yang dapat diambil. Pertama, apakah pembelajaran berbantuanGeogebra dapat meningkatkan kemampuan 

spasial matematis siswa SMP? Kedua, apakah pembelajaran berbantuanGeogebra dapat menimbulkan 

sikap positif siswa terhadap pembelajaran matematika? 

Rumusan masalah tersebut dapat dituangkan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama 

yaitu untuk mengetahui bahwa pembelajaran berbantuan Geogebra dapat meningkatkan kemampuan 

spasial matematis siswa SMP. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bahwa pembelajaran berbantuan 

Geogebra dapat menimbulkan sikap positif siswa terhadap pelajaran matematika. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi pendidik, siswa, maupun 

peneliti. Bagi pendidik, diharapkan penelitian ini dapat memberi bentuk pembelajaran berbantuan 

Geogebra yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan spasial matematis siswa. Bagi siswa, 

dapat memberi pengalaman baru dalam belajar matematika sehingga dapat meningkatkan sikap positifnya 

terhadap matematika. Selanjutnya bagi peneliti, dapat menambah wawasan dalam dunia pendidikan 

sehingga ke depannya dapat dikembangkan lagi alat bantu pembelajaran yang lebih inovatif. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan spasial matematis siswa SMP yang 
diajarkan dengan bantuan Geogebra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen 
dengan nonequivalent control group design. Melalui desain ini akan dibandingkan peningkatan 
kemampuan spasial matematis siswa yang belajar dengan berbantuan Geogebra dan secara konvensional. 
Pembelajaran dimensi tiga berbantuanGeogebra dilakukan di kelas eksperimen sedangkan pembelajaran di 
kelas kontrol dilakukan secara konvensional. Penelitian ini melibatkan variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel bebasnya adalah pembelajaran berbantuanGeogebradan pembelajaran secara konvensional. 
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Variabel terikatnya ialah kemampuan spasial matematis. Desain penelitian ini menggunakan satu kelas 
kontrol dan satu kelas eksperimen seperti yang tertera pada Tabel 1 menurut [11]. 

TABEL 1. DESAIN PENELITIAN 

DESAIN PENELITIAN 
Subjek Pre-test Perlakuan Post-test 

Siswa kelas 9.7 (kelas eksperimen) T1 X T2 

Siswa kelas 9.4 (kelas kontrol) T1  T2 

Keterangan: 
T1: Pretest soal kemampuan spasial 
X : Perlakuan pembelajaran dengan berbantuan Geogebra 
T2: Posttest soal kemampuan spasial  

B. Subjek Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 2 Pagedangan pada 

dua kelas berbeda yang masing-masing berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan data pada penelitian ini 

dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu [11]. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti tertera pada Tabel 2. 

TABEL 2. PROSEDUR PENELITIAN 

Tahap Kegiatan 

Persiapan Pengembangan perangkat pembelajaran 

Uji validitas soal 

Pelaksanaan Pre-test kelas eksperimen Pre-test kelas kontrol 

Pembelajaran berbantuan Geogebra Pembelajaran konvensional 

Post-test kelas eksperimen Post-test kelas kontrol 

Pengisian angket skala sikap siswa  

Analisis data Uji parametrik (uji-t) 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1) Tes kemampuan spasial matematis 

Soal tes kemampuan spasial matematis yang digunakan telah diuji validitasnya. Soal pretest dan 

posttest terdiri dari 5 butir soal uraian dengan skor 20 untuk setiap butir soal. Soal pretest digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kesiapan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 

Kemudian untuk melihat sejauh mana peningkatan siswa setelah mengalami pembelajaran dengan 

berbantuanGeogebra digunakan soal posttest. 

2) Angket penilaian sikap siswa 

Angket penilaian sikap siswa dibuat untuk mengetahui pendapat siswa mengenai pembelajaran yang 

telah dilakukan. Instrumen skala sikap siswa terdiri dari 30 butir pernyataan yang mewakili sikap siswa 

terhadap pembelajaran matematika, software Geogebra, dan soal tes kemampuan spasial. Angket 

diberikan kepada siswa ketika pembelajaran telah berakhir. Skala yang digunakan dalam angket dibuat 

dengan skala 4, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini didapat melalui instrumen tes dan angket. Untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan spasial matematis siswa, kelas kontrol dan kelas eksperimen masing-masing 

diberi pretest dan post-test. Berdasarkan nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol dan eksperimen 

tersebut, dihitung seberapa besar peningkatan yang terjadi pada siswa dengan menghitung n-

gain.Perhitungan data analisis n-gain menggunakan gain ternormalisasi yang dikembangkan oleh Meltzer 

menggunakan rumus (1) dengan kriteria skor gain seperti tertera dalam Tabel 3. 
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TABEL 3. KRITERIA SKOR GAIN TERNORMALISASI 

Skor gain Interpretasi 

0,7 < g ≤ 1,0 Tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

 

Selanjutnya dilakukan uji normalitas dan homogenitas untuk mengetahui sebaran dan variansi data 

penelitian. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji-t. Pengujian ini dipilih karena data yang 

diuji berdistribusi normal dan ragam populasi tidak diketahui. Pengujian hipotesis menggunakan nilai 

alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain memiliki tingkat kepercayaan 95%.  Dalam melakukan 

pengolahan data, peneliti menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 

18, yang dapat mengolah data secara cepat dan akurat. Cara menarik kesimpulan dengan uji-t menurut 

[12] adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dan taraf signifikansi (alpha) sebesar 0,05. Jika 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka Hipotesis awal (H0) diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 

0,05 maka H0 ditolak. Hipotesis awal (H0) dalam penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan rerata 

peningkatan kemampuan spasial matematis siswa pada kelas kontroldan eksperimen. Adapun hipotesis 

alternatifnya (H1) adalah terdapat perbedaan rerata peningkatan kemampuan spasial matematis siswa pada 

kelas kontroldan eksperimen. 

Untuk mengetahui sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran, digunakan angket skala sikap 

siswa.Pernyataan dalam angket skala sikap terdiri dari tiga bagian, yaitu minat, motivasi, dan aktivitas 

siswa. Untuk menganalisa respon siswa melalui skala sikap digunakan dua jenis penilaian yang 

dibandingkan, yaitu nilai skor skala sikap siswa dan skor netral. Skor sikap siswa diperoleh dengan 

menghitung rata-rata skor skala sikap dengan bobot sedangkan skor netral diperoleh dengan menghitung 

rata-rata skala sikap tanpa bobot. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Berdasarkanhasil penelitian di kelas eksperimen dan kelas kontrol didapatkan data statistik hasil tes 

seperti yang tertera pada Tabel 4. 

TABEL 4. KEMAMPUAN SPASIAL MATEMATIS SISWA BERDASARKAN KELAS 

n Statistik 
Kontrol Eksperimen 

Pretest Posttest N-Gain Pretest Posttest N-Gain 

30 
Mean 40,80 67,83 0,46 40,33 79,37 0,65 

SD 13,73 16,59 0,25 10,99 12,05 0,20 

 Keterangan: Skor Maksimal Ideal yaitu 100 

Berdasarkan Tabel 4 didapatkan bahwa rata-rata pretest kelas kontrol dan kelas ekperimen berbeda 

0,47, dengan nilai rata-rata pretest kelas kontrol sebesar 40,80 dan nilai rata-rata pretest kelas eksperimen 

40,33. Setelah diberikan perlakukan yang berbeda, dilakukan posttest untuk kelas kontroldan kelas 

eksperimen. Didapat bahwa nilai rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 79,37 lebih besar 11,54 dari 

kelas kontrol yang memiliki rata-rata nilai posttest sebesar 67,83. Dari nilai N-Gain juga bisa dilihat 

bahwa peningkatan kemampuan spasial matematis (N-Gain) siswa pada kelas eksperimen reratanya lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Dimana rata-rata N-Gain kelas ekperimen sebesar 0,65 sedangkan rata-rata 

N-Gain kelas kontrol sebesar 0,46.  

Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk melihat sebaran data penelitian. Hasil uji normalitas dapat 

dilihat pada Tabel 5 

TABEL 5. UJI NORMALITAS DATA  KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS  

Kelas Nilai Statistik Signifikansi Kesimpulan 

Kontrol 0,133 0,184 H0 diterima 
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Eksperimen 0,127 0,200 H0 diterima 

H0: data berdistribusi normal 

H1: tidak berdistribusi normal 

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa kemampuan awal matematis siswa  pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen nilai signifikansinya lebih besar dari pada taraf signifikansi        . Berdasarkan data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang diambil berdistribusi normal.  

 

TABEL 6. UJI HOMOGENITAS DATA  KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS BERDASARKAN PRETEST 

Kelas F Signifikansi Kesimpulan Keterangan 

Eksperimen 
2,795 0,100 H0 diterima Homogen 

Kontrol 

 

H0: kelas kontrol dan kelas eksperimen bervariansi homogen 

H1: kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak bervariansi homogen 

Berdasarkan Tabel 6 tampak bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari taraf signifikansi          

sehingga H0 diterima. Hal ini menyebabkan data kemampuan awal matematis siswa berdasarkan pretest  

untuk kelas kontrol dan eksperimen memiliki variansi yang sama atau homogen. 

TABEL 7. UJI PERBEDAAN RERATA BERDASARKAN PRETEST 

 Nama Uji Statistik Nilai Statistik Signifikansi Kesimpulan 

Pretest Uji-T -0,145 0,885 H0 diterima 

 

H0: tidak terdapat perbedaan rerata pretest antara kelas kontrol dan eksperimen 

H1: terdapat perbedaan rerata pretest antara kelas kontrol dan eksperime 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari nilai pretest lebih besar dari pada taraf 

signifikansi         sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata 

pretest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Karena tidak terdapat perbedaan rerata pretest antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimen artinya kemampuan awal matematis kelas kontrol dan kelas 

ekperimen sama sehingga penelitian dapat dilanjutkan. 

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan spasial matematis siswa kelas 

kontrol dan  kelas ekperimen, dilakukan pengolahan data nilai N-Gain kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.Dilakukan uji normalitas untuk melihat sebaran data peningkatan kemampuan spsial 

matematis . Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 8 

TABEL 8. UJI NORMALITAS DATA  PENINGKATAN KEMAMPUAN SPASIAL MATEMATIS 

 

 

H0: data berdistribusi normal 

H1: tidak berdistribusi normal 

Pada Tabel 8dapat dilihat bahwa peningkatan kemampuan spasial matematis siswa  pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen nilai signifikansinya lebih besar dari pada taraf signifikansi         . 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa data peningkatan kemampuan spasial matematis 

siswa yang diambil berdistribusi normal.  

TABEL 9. UJI HOMOGENITAS DATA PENINGKATAN KEMAMPUAN SPASIAL MATEMATIS BERDASARKAN N-GAIN 

Kelas F Signifikansi Kesimpulan Keterangan 

Eksperimen 0,196 0,659 H0 diterima Homogen 

Kelas Nilai Statistik Signifikansi Kesimpulan 

   Kontrol 0,228 0,200 H0 diterima 

Eksperimen 0,241 0,190 H0 diterima 
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Kontrol 

 

H0: kelas kontrol dan kelas eksperimen bervariansi homogen 

H1: kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak bervariansi homogen 

Berdasarkan Tabel 9 tampak bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari taraf signifikansi          

sehingga H0 diterima. Hal ini menyebabkan data peningkatan kemampuan spasial matematis siswa 

berdasarkan  n-gain untuk kelas kontrol dan eksperimen memiliki variansi yang sama atau homogen. 

Pada Tabel10 disajikan rangkuman hasil perhitungan uji perbedaan rerata antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen berdasarkan hasil peningkatan kemampuan spasial matematis (N-Gain). 

TABEL 10. UJI PERBEDAAN RERATADATA PENINGKATAN KEMAMPUAN SPASIAL MATEMATIS BERDASARKAN N-GAIN  

 Nama Uji Statistik Nilai Statistik Signifikansi Kesimpulan 

N-gain Uji-t 3,273 0,002 H0 ditolak 

 

H0:   tidak terdapat perbedaan rerata peningkatan kemampuan spasial matematis siswa pada kelas 

kontroldan eksperimen 

H1: terdapat perbedaan rerata peningkatan kemampuan spasial matematis siswa pada kelas kontrol dan 

eksperimen 

Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa Ho ditolak karena nilai signifikansi dari n-gain lebih kecil dari pada 

taraf signifikansi        . Hal ini berarti terdapat perbedaan rerata peningkatan kemampuan spasial 

matematis siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. Selanjutnya pada Tabel 4 didapatkan hasil bahwa 

rerata peningkatan kemampuan spasial matematis kelas ekperimen sebesar 0,65. Hal ini lebih baik 

dibandingkan rerata peningkatan kemampuan spasial matematis kelas kontrol sebesar 0,46. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan spasial matematis siswa yang memeroleh pembelajaran 

geometri dengan Geogebra lebih baik dari pada siswa yang memeroleh pembelajaran geometri secara 

konvensional. 

Pada penelitian ini juga dilihat sikap siswa terhadap pembelajaran matematika berbantuan Geogebra. 

TABEL 11. HASIL PERHITUNGAN SKALA SIKAP 

Skor Sikap Siswa Skor Netral 

78% 62,5% 

Hasil perhitungan skala sikap menunjukkan bahwa skor sikap siswa berada 15,5% di atas skor netral, 

seperti tertera pada Tabel 11. Hal ini menunjukkan sikap positif siswa terhadap pembelajaran matematika 

yang berbantuan Geogebra. 
 

B. Pembahasan 

Visualisasi bangun ruang dapat dilihat secara lebih nyata melalui software Geogebrasehingga siswa 

tidak menghabiskan waktu dalam menggambar bangun ruang dan jaring-jaringnya. Animasi pada 

software Geogebra  dapat membantu siswa memahami bentuk dan jaring-jaring bangun ruang serta 

memahami hubungan antara suatu bangun ruang dengan bangun ruang lainnya. Misalkan untuk 

memvisualisasikan tabung yang tutupnya berupa kerucut. Dengan Geogebra dapat ditunjukkan bahwa 

luas permukaan bangun ruang tersebut adalah jumlah dari luas alas, luas selimut tabung, dan luas selimut 

kerucut. Dari visualisasi yang dilakukan siswa dapat menyimpulkan materi pelajaran geometri. Hal ini 

juga sesuai dengan pendapat [13] bahwa penggunaan dynamic mathematics software dapat menghemat 

waktu secara signifikan sehingga siswa dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang lebih berorientasi 

konseptual. Selanjutnya [14] menyatakan bahwa salah satu kelebihan penggunaan media pembelajaran 

dengan penerapan TIK adalah pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat dipahami. 

Berdasarkan uji perbedaan rerata data peningkatan kemampuan spasial matematis diketahui bahwa 

terdapat perbedaan rerata peningkatan kemampuan spasial matematis siswa pada kelas kontrol dan 

eksperimen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rerata kelas eksperimen lebih baik daripada rerata 
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kelas kontrol. Hal ini mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan spasial matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran geometri dengan Geogebra lebih baik dari pada siswa yang memeroleh 

pembelajaran geometri secara konvensional. 

Peneliti juga menemukan beberapa perbedaan antara pembelajaran di kelas kontrol dan kelas 

ekperimen. Guru membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menjelaskan materi dan membahas soal-

soal kemampuan spasial matematis di kelas kontrol dibandingkan dengan kelas eksperimen. Salah satu 

contoh yaitu ketika guru harus menggambarkan jaring-jaring bangun ruang terlebih dahulu sebelum 

menjabarkan bukti rumus luas permukaan bangun ruang. Kegiatan seperti ini tentu akan mengurangi 

waktu bagi guru untuk menjelaskan materi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran geometri 

secara konvensional, guru harus memiliki keterampilan yang baik dalam menggambarkan bentuk-bentuk 

bangun ruang geometri. Selain itu guru juga harus mampu membagi waktu dalam menjelaskan materi dan 

membahas soal-soal kemampuan spasial matematis. 

Siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran geometri berbantuanGeogebra.Pembelajaran 

geometri dengan Geogebra memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. Hal ini 

dikarenakan siswa belum pernah belajar matematika dengan menggunakan aplikasi komputer seperti 

Geogebra. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

1) Kemampuan spasial matematis siswa yang memeroleh pembelajaran geometri dengan Geogebra 

lebih baik dari pada pembelajaran secara konvensional. 

2) Siswa memiliki sikap positif terhadap matematika, pembelajaran geometri dengan Geogebra, dan 

soal-soal kemampuan spasial matematis. Hal ini dikarenakan siswa belum pernah melakukan 

pembelajaran menggunakan Geogebrasehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan Geogebra 

B. Saran 

1) Diharapkan pada peneliti lainnya untuk mengembangkan pembelajaran geometri dengan Geogebra 

pada materi lainnya. 

2) Penelitian ini hanya mengkaji kemampuan spasial matematis sehingga diharapkan pada penelitian 

lainnya untuk mengkaji penggunaan Geogebra untuk meningkatkan kemampuan matematis lainnya. 
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