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Abstrak 
Penalaran visuospatial memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah-

masalah di bidang teknik, arsitektur, kedokteran, fisika, dan matematika, serta di bidang yang 

lain. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya kesulitan yang dialami oleh 

peserta didik ketika bernalar bentuk bangun geometri. Penelitian di pendidikan menengah di 

Indonesia tentang geometri 3-D tentang irisan bidang dengan kubus menunjukkan bahwa peserta 

didik mengalami kesulitan untuk menentukan bentuk irisan bidang yang berupa segitiga. Ini 

disebabkan oleh peserta didik sukar membedakan antara segitiga dan bidang segitiga. Hal ini 

terjadi juga di luar negeri yaitu berdasarkan pembelajaran dan penilaian di kelas, ditemukan 

hampir sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan untuk memvisualisasi, memanipulasi 

dan berpikir dalam tiga dimensi. penelitian ini akan ditelusuri proses penalaran visuospatial 

peserta didik dalam menyelesaikan masalah geometri berbantu alat peraga kubus satuan. Dalam 

penelitian ini akan ditelusuri proses penalaran visuospatial peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah geometri berbantu alat peraga kubus satuan. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh deskripsi profil penalaran visuospatial peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

geometri berbantu alat peraga kubus satuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada satu peserta didik di kelas VIII SMP Lab Surabaya. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pewawancara, dalam hal ini peneliti sendiri Untuk 

pengambilan data, peneliti menggunakan instrumen bantu berupa lembar tugas yang memuat 

masalah geometri berupa soal yang berkaitan dengan mengkonstruk/menata bangun ruang 

berdasarkan tiga skema pandangan.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dalam 

menyelesaikan masalah geometri berbantu alat peraga kubus satuan, dapat dibuat model 

lintasan proses penalaran visuospatial; (2) Model lintasan penalaran visuospatial dapat memuat 

model lintasan berpikir yang berbentuk linier dan juga model lintasan berpikir yang tidak 

berbentuk linier. Berdasarkan simpulan tersebut maka perlu adanya penelitian lanjut sehingga 

diperoleh model lintasan penalaran yang bervariasi. 

Kata-kata Kunci: penalaran visiospatial, alat peraga, geometri, kubus satuan 

 

 

PENDAHULUAN 

Penalaran visuospatial 

memainkan peranan penting dalam 

menyelesaikan masalah-masalah di 

bidang teknik, arsitektur, kedokteran, 

fisika, dan matematika, serta di bidang 

yang lain. Di bidang teknik mesin, 

penalaran visuospatial digunakan untuk 

menentukan apakah roda–roda gigi 

(gears) saling bertautan (Schwartz & 

Black dalam Tversky, 2004), digunakan 

juga untuk memahami bagaimana rem 

sebuah mobil bekerja (Heiser & 

Tversky dalam Tversky, 2004). Di 

bidang kedokteran, Duncker (dalam 

Tversky, 2004) menyatakan bahwa 

penalaran visuospatial digunakan untuk 

menemukan bagaimana memusnahkan 

tumor tanpa memusnahkan jaringan 

yang sehat. Sedangkan untuk bidang 

matematika dan fisika, banyak pakar 

matematika dan fisika menekankan 

peranan penalaran visuospatial dalam 

matematika (Terao, at al, t.t.). Penalaran 

visuospatial merupakan bagian penting 

dalam memahami matematika dan juga 

merupakan kemampuan khusus 

menggunakan bayangan-bayangan 

visual dan hubungan-hubungan visual 

dalam menyelesaikan masalah (Hunt, 

1995). Penalaran visuospatial 

digunakan di bidang matematika untuk 

memahami dan memecahkan masalah-

masalah matematika, seperti masalah 

yang berkaitan dengan ruang metrik 

dan ruang Euclid. 
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Pada ruang metrik, penalaran 

visuospatial digunakan untuk 

menganalisis adanya keterkaitan spatial 

antar aksioma atau juga analisis 

terhadap masing-masing aksioma. 

Misalnya jarak dua titik berbeda dalam 

ruang metrik selalu bernilai positip. 

Dengan menggunakan penalaran 

visuospatial, maka seseorang akan 

melakukan analisis tentang jarak dua 

titik berbeda dalam ruang metrik, ia 

juga melakukan analisis bagaimana bila 

kedua titik itu sama, maka apa 

simpulannya. Ia juga melakukan 

sintesis terhadap hasil analisis, yang 

akhirnya menunju pada suatu simpulan 

bahwa jarak dua titik berbeda dalam 

ruang metrik selalu bernilai positip. 

Di ruang Euclid, penalaran 

visuospatial digunakan untuk 

memahami dan memecahkan masalah-

masalah yang berkaitan dengan bangun 

ruang yang terdapat di ruang Euclid. 

Dalam penelitian ini, ruang Euclid 

dibatasi hanya sampai ruang tiga 

dimensi, seperti yang diberikan di 

jenjang persekolahan pada mata 

pelajaran matematika topik geometri.  

Hasil penelitian di lapangan 

menunjukkan bahwa adanya kesulitan 

yang dialami oleh peserta didik ketika 

bernalar bentuk bangun geometri. R. 

Soedjadi (2000) dalam penelitian di 

pendidikan menengah di Indonesia 

tentang geometri 3-D tentang irisan 

bidang dengan kubus menunjukkan 

bahwa peserta didik mengalami 

kesulitan untuk menentukan bentuk 

irisan bidang yang berupa segitiga. Ini 

disebabkan oleh peserta didik sukar 

membedakan antara segitiga dan bidang 

segitiga. Hal ini terjadi juga di luar 

negeri seperti dinyatakan oleh Suppiah 

(2005), yaitu berdasarkan pembelajaran 

dan penilaian di kelas, ditemukan 

hampir sebagian besar peserta didik 

mengalami kesulitan untuk 

memvisualisasi, memanipulasi dan 

berpikir dalam tiga dimensi. Orton 

(1992) menyatakan bahwa berpikir 

tentang objek-objek tiga dimensi bukan 

merupakan hal yang mudah, apalagi 

objeknya sendiri tidak tampak. Ben-

Chaim, Lappan & Houang (1989) juga 

menunjukkan bahwa peserta didik 

mengalami kesulitan dalam 

mengkomunikasikan informasi visual, 

khususnya tugas yang diberikan, yaitu 

mengkonstruk bangun ruang dengan 

menggunakan kubus-kubus satuan, bila 

diberikan skema pandangan.  

Berdasarkan hasil dari keempat 

penelitian di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa peserta didik tidak mampu 

menganalisis dan mensintesis adanya 

keterkaitan spatial di antara objek, 

sehingga selanjutnya tidak mampu 

menentukan bentuk objek yang diminta. 

Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa penalaran visuospatial peserta 

didik masih lemah. 

Penalaran visuospatial dalam 

penelitian ini diartikan sebagai aktivitas 

mental yang berkenaan dengan 

kemampuan menarik simpulan tentang 

bentuk akhir objek berdasarkan 

informasi visual berupa data dan 

keterkaitan-keterkaitan spatial. Salah 

satu materi geometri yang dapat 

digunakan untuk menelusuri penalaran 

visuospatial peserta didik adalah 

mengkonstruk bentuk benda ruang bila 

diketahui tiga buah skema pandangan 

yang tampak, yaitu pandangan dari 

depan, pandangan dari samping kanan, 

dan pandangan dari atas. Berikut ini 

adalah contoh-contoh soal geometri 

tentang mengkonstruk bentuk benda 

ruang bila diketahui tiga buah skema 

pandangan yang tampak, yaitu 

pandangan dari depan, pandangan dari 

samping kanan, dan pandangan dari 

atas.  

 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan 

pertanyaan penelitian maka penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh 
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deskripsi profil penalaran visuospatial 

peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah geometri berbantu alat peraga 

kubus satuan.  

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Penalaran Visuospatial 

Menurut Suharnan (2005: 160), 

“penalaran adalah suatu proses kognitif 

dalam menilai hubungan di antara 

premis-premis yang akhirnya menuju 

pada penarikan simpulan tertentu.” Hal 

ini senada dengan pengertian penalaran 

oleh Copi (1982: 5) sebagai berikut 

“reasoning is a special kind of thinking 

in which inference takes place, in which 

conclusions are drawn from premisses” 

(artinya: penalaran adalah bentuk 

khusus berpikir berkenaan dengan 

pengambilan simpulan berdasarkan 

premis-premis). Ditambahkan oleh 

Suriasumantri (2001: 42) bahwa 

“penalaran merupakan kegiatan berpikir 

yang mempunyai karakteristik tertentu 

dalam menentukan kebenaran.” 

Karakteristik yang dimaksudkan oleh 

Suriasumantri (2001) adalah pola pikir 

yang logis dan proses berpikirnya 

bersifat analitis. Pola pikir yang logis 

atau konsisten, berarti menggunakan 

logika tertentu. Sedangkan bersifat 

analitis merupakan konsekuensi dari 

pola berpikir tertentu, yaitu penelaahan 

terhadap premis-premis dan 

hubungannya untuk memperoleh 

simpulan didasarkan pada logika yang 

digunakan. Suharnan (2005) 

menegaskan bahwa titik berat penalaran 

adalah bagaimana seseorang menarik 

suatu simpulan dan mengevaluasi 

apakah simpulan yang dihasilkan itu 

valid atau tidak valid. 

Dengan demikian pengertian 

penalaran dalam penelitian ini adalah 

seperti berikut. Penalaran adalah 

aktivitas mental yang berkenaan dengan 

pengambilan simpulan berdasarkan 

informasi berupa data yang tersedia.  

Pengertian Visuospatial 

menurut TheFreeDictionary yang 

diakses dari http://medical-

dictionary.thefreedictionary.com/visuos

patial adalah sebagai berikut: “of or 

relating to visual perception of spatial 

relationships among objects” (artinya: 

tentang atau berkaitan dengan persepsi 

visual tentang keterkaitan spatial di 

antara objek). Keterkaitan spatial 

(spatial relationship) menurut New 

Jersey Mathematics Curriculum 

Framework (1996) dapat berbentuk 

arah, orientasi dan perspektif objek-

objek dalam ruang; bentuk dan ukuran 

relatif objek-objek dalam ruang; dan 

relasi antara objek dan bayangannya. 

Persepsi visual diartikan berdasarkan 

kutipan yang diakses dari 

web1.d25.k12.id.us/home/octh/visual_p

erception.htm sebagai berikut: “visual 

perception is the ability to process 

visual information and make sense of 

it” (artinya: persepsi visual adalah 

kemampuan memproses informasi 

visual dan menginterpretasi informasi 

visual itu sehingga bermakna). Dengan 

demikian visuospatial berkenaan 

dengan kemampuan memproses 

informasi visual tentang keterkaitan-

keterkaitan spatial di antara objek dan 

menginterpretasi informasi visual itu 

sehingga informasi itu bermakna. 

Sedangkan pengertian informasi visual 

adalah informasi berupa data yang 

diwujudkan dalam bentuk diagram, 

grafik, atau model. 

Berdasarkan pengertian 

penalaran dan pengertian visuospatial 

maka pengertian penalaran visuospatial 

dalam penelitian ini adalah aktivitas 

mental yang berkenaan dengan 

kemampuan menarik simpulan tentang 

bentuk akhir objek berdasarkan 

informasi visual berupa data dan 

keterkaitan-keterkaitan spatial. 

Masalah Geometri 

Masalah (problem) merupakan 

bagian dari kehidupan manusia. Hampir 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/visuospatial
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/visuospatial
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/visuospatial
http://www.web1.d25.k12.id.us/home/octh/visual_perception.htm
http://www.web1.d25.k12.id.us/home/octh/visual_perception.htm
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setiap hari orang dihadapkan kepada 

masalah-masalah yang perlu dicari jalan 

keluarnya. Suatu masalah dapat 

bersumber dari dalam diri seseorang 

atau dari lingkungannya, berupa 

masalah yang mudah sampai yang 

paling sulit diatasi atau dipahami. Bell 

(1978) mengemukakan bahwa suatu 

situasi dikatakan masalah bagi 

seseorang bila orang tersebut menyadari 

keberadaan situasi tersebut, mengakui 

bahwa situasi tersebut memerlukan 

tindakan dan tidak dengan segera dapat 

menemukan penyelesaiannya. 

Masalah dalam penelitian ini 

merupakan masalah geometri terkait 

dengan bentuk visual, yaitu masalah 

dalam bentuk visual yang berkaitan 

dengan gambar dan menggambar suatu 

bangun ruang yang tersusun dari kubus-

kubus satuan berdasarkan tiga skema 

pandangan yaitu depan, kanan, dan atas. 

Sedangkan skema pandangan sebuah 

objek adalah gambar tampakan objek 

yang sejajar dengan bidang frontal atau 

bidang horisontal. Berikut ini 

merupakan contoh soal atau masalah 

geometri yang akan diselesaikan oleh 

peserta didik dalam penelitian ini. 

Diketahui tiga buah skema pandangan 

terhadap sebuah bangun ruang yang 

tersusun dari kubus-kubus satuan, yang 

tampak pada Gambar 1. Dengan 

memanfaatkan ketiga skema itu, 

gambarlah sebuah bangun ruang. 

 

 

 

 

 

 

           Tampak dari depan                       Tampak dari kanan                Tampak dari atas 

 

Gambar 1 Skema pandangan terhadap sebuah bangun ruang 

 

Alat Peraga Kubus Satuan 

Alat peraga adalah alat bantu 

yang digunakan untuk memudah 

pemahaman terhadap suatu ide. Alat 

peraga yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk kubus 

satuan. Kubus satuan adalah kubus 

berukuran satu satuan yang dapat 

disusun sehingga membentuk 

bangun ruang berupa balok, kubus, 

dan bangun ruang lainnya. Berikut 

ini adalah contoh kubus satuan dan 

bangun ruang yang tersusun dari 

kubus-kubus satuan.  

 

 

 

 

 

                           (a)                                (b) 

 
Gambar 2. (a) Kubus satuan dan (b) Bangun ruang 

 

Model Lintasan Penalaran 

Visuospatial 

Dalam penalaran visuospatial, 

informasi visual berupa keterkaitan-

keterkaitan spatial perlu dianalisis 

sebelum simpulan dibuat. Setelah 

informasi visual dianalisis dan sebelum 

simpulan dibuat, terlebih dahulu 

informasi-informasi visual berupa 

keterkaitan-keterkaitan spatial 

dipadukan membentuk suatu kesatuan 

untuk memudahkan simpulan dibuat. 

Jadi dapat dikatakankan bahwa aktivitas 

mental yang terjadi bila seseorang 
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menggunakan penalaran visuospatial 

adalah menerima informasi, 

menganalisis informasi, mensintesis 

informasi, dan mengambil simpulan.  

Dalam penelitian ini, setelah 

menerima informasi yang diberikan 

maka aktivitas mental yang terjadi pada 

proses penalaran visuospatial dalam 

menyelesaikan masalah geometri 

adalah menganalisis informasi visual, 

mensintesis informasi visual dan 

menarik simpulan tentang bentuk akhir 

objek yang terbentuk. Menganalisis 

informasi visual dari suatu objek berarti 

melakukan pengamatan terhadap 

bagian-bagian dari objek, menentukan 

bagaimana satu bagian berkaitan spatial 

dengan bagian yang lain atau dengan 

keseluruhan struktur. Mensintesis 

informasi visual dari suatu objek berarti 

menjalin atau memadukan unsur-unsur 

dan keterkaitan spatial antar unsur 

untuk membentuk sebuah objek. 

Menarik simpulan tentang bentuk akhir 

objek yang terbentuk berarti melakukan 

tindakan secara mental untuk 

menentukan representasi internal objek 

(representasi objek yang masih dalam 

pikiran) yang terbentuk. Objek yang 

terbentuk mungkin direpresentasikan 

secara eksternal oleh peserta didik 

sebagai objek yang tepat dan benar, 

tetapi mungkin saja terjadi objek yang 

direpresentasikan itu tidak sempurna.  

Langkah-langkah berpikir yang 

terjadi dalam proses penalaran 

visuospatial dapat dimodelkan dalam 

lintasan penalaran visuospatial. Gambar 

3 memperlihatkan model lintasan 

penalaran visuospatial. 

                                             Representasi Eksternal 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Simpulan 

 

 

              Analisis 

 

 

 

 

 

 

                                                                Sintesis 

Keterangan gambar: 

V : Informasi visual   O : Bentuk objek yang terbentuk 

I : Identifikasi    T : TransformasiP : Paduan 

 C : Simpulan tidak sempurna  S : Simpulan sempurna 

 
Gambar 3 Model lintasan penalaran visuospatial 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan pada tujuan 

penelitian, yaitu untuk memperoleh 

deskripsi profil penalaran visuospatial 

peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah geometri berbantu alat peraga 

kubus satuan, maka penelitian yang 

digunakan adalah jenis dalam penelitian 

T 

I 

P 

V 

S 

C 

O 
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kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada satu peserta didik di kelas VIII 

SMP Lab Surabaya.  

Instrumen utama dalam 

penelitian ini adalah pewawancara, 

dalam hal ini peneliti sendiri Untuk 

pengambilan data, peneliti 

menggunakan instrumen bantu berupa 

lembar tugas yang memuat masalah 

geometri berupa soal yang berkaitan 

dengan mengkonstruk/menata bangun 

ruang berdasarkan tiga skema 

pandangan. 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis isi (Content 

Analysis). Menurut Fraenkel & Wallen 

(2003: 482), analisis isi digunakan 

sebagai teknik untuk mempelajari 

perilaku orang. Dalam penelitian ini 

perilaku yang dimaksud adalah perilaku 

proses penalaran visuospatial subjek 

selama menyelesaikan masalah 

geometri berbantu alat peraga kubus 

satuan.  

ANALISIS DATA 

Proses penalaran subjek diamati melalui 

perilakunya selama menyelesaikan 

masalah geometri berbantu alat peraga 

kubus satuan. Proses penalaran 

visuospatial yang dilakukan oleh subjek 

terekam melalui langkah-langkah yang 

tampak pada Tabel 7.1 sampai dengan 

Tabel 7.4. Setelah subjek memperoleh 

informasi visual berupa tiga skema 

pandangan, perhatian pertama subjek 

dalam penelitian ini adalah pada skema 

pandangan depan. Dengan 

menggunakan alat peraga kubus-kubus 

satuan, subjek mencoba mengkonstruk 

bentuk bangun dimulai dengan berpusat 

pada skema pandangan dari depan. 

Tabel 1 memperlihatkan langkah-

langkah berpikir yang terjadi dalam 

proses penalaran visuospatial subjek 

mengkonstruk bangun yang terlihat 

didasarkan pada skema pandangan dari 

depan. 

 

Tabel 1 Langkah-Langkah Berpikir Mengkonstruk Bangun Tahap Pertama 

Skema 

pandangan 

Langkah 

berpikir 

Simbol 

Kegiatan 
Makna dari Simbol Kegiatan 

1 2 3 4 

  dari Depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 V I Melalui identifikasi terhadap skema pan-

dangan depan, subjek memilih persegi satuan 

1 untuk memulai proses penyusun bangun.  

2 IT Melakukan transformasi persegi satuan 1 

menjadi kubus satuan. 

3 T S Menarik simpulan tentang bentuk objek yang 

sesuai dengan informasi visual. 

4 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

5 OV Perhatian beralih ke informasi visual. 

6 V I Melakukan identifikasi terhadap pesergi 

satuan 2. 

7 IT Melakukan transformasi persegi satuan 2 

menjadi kubus satuan. 

8 T P Memadukan objek. 

9 P S Menarik simpulan tentang bentuk objek yang 

sesuai dengan informasi visual. 

10 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

11 OV Perhatian beralih dari bentuk objek ke 

informasi visual. 

2 

1 4 

5 

3 
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Skema 

pandangan 

Langkah 

berpikir 

Simbol 

Kegiatan 
Makna dari Simbol Kegiatan 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 V I Melakukan identifikasi terhadap persegi 

satuan 3. 

13 IT Melakukan transformasi persegi satuan 3 

menjadi kubus satuan. 

14 T P Memadukan objek. 

15 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

16 OV Perhatian beralih dari bentuk objek ke 

informasi visual tentang skema pandangan 

dari depan. 

17 V I Melakukan identifikasi terhadap persegi 

satuan 4 pada informasi visual. 

18 IT Melakukan transformasi persegi satuan 4 

menjadi kubus satuan. 

19 T P Memadukan objek. 

20 P S Menarik simpulan tentang bentuk objek yang 

sesuai dengan informasi visual. 

21 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

22 OV Perhatian beralih dari bentuk objek ke 

informasi visual tentang skema pandangan 

dari depan. 

23 V I Melakukan identifikasi terhadap pesergi 

satuan 5.pada informasi visual 

24 IT Melakukan transformasi persegi satuan 5 

menjadi kubus satuan. 

25 T P Memadukan objek. 

26 P S Menarik simpulan tentang bentuk objek yang 

sesuai dengan informasi visual. 

27 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

 

Setelah memperoleh bentuk bangun 

berdasarkan skema pandangan dari 

depan, langkah selanjutnya subjek 

mencoba menyempurnakan bangun 

tersebut dengan berpandu pada skema 

pandangan dari samping kanan. Hal ini 

dilakukan dengan merubah bentuk 

bangun yang telah terkonstruk. Tabel 2 

memperlihatkan langkah-langkah 

berpikir yang terjadi dalam proses 

penalaran visuospatial subjek pada saat 

merubah bentuk bangun yang 

terkonstruksi. 

Tabel 2 Langkah-Langkah Berpikir Mengkonstruk Bangun Tahap Kedua 

Skema 

pandangan 

Langkah 

berpikir 

Simbol 

Kegiatan 
Makna dari Simbol Kegiatan 

1 2 3 4 

dari Depan 

 

 

 

 

28 OV Perhatian beralih dari bentuk objek ke 

informasi visual tentang skema pandangan 

dari depan dan skema pandangan dari samping 

kanan. 

29 V I Melakukan identifikasi terhadap persegi 

2 

1 4 

5 

3 
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Skema 

pandangan 

Langkah 

berpikir 

Simbol 

Kegiatan 
Makna dari Simbol Kegiatan 

1 2 3 4 

 

dari 

Samping 

Kanan 

 

 

 

satuan 5 pada skema padangan dari depan dan 

terhadap persegi satuan 6 pada skema 

pandangan.dari samping kanan pada informasi 

visual. 

Melakukan identifikasi terhadap persegi 

satuan 4 pada skema padangan dari depan dan 

terhadap persegi satuan 7 pada skema 

pandangan.dari samping kanan pada informasi 

visual. 

30 IT Melakukan transformasi dan identifikasi 

kubus satuan.. 

31 T P Memadukan objek. 

32 P I Melakukan identifikasi dan paduan terhadap 

kubus satuan. 

33 PC Simpulan tidak sempurna 

34 P S Menarik simpulan tentang bentuk objek yang 

sesuai dengan informasi visual. 

35 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

 

Tabel 3 memperlihatkan langkah-langkah berpikir yang terjadi dalam proses 

penalaran visuospatial subjek pada saat menata bentuk bangun tahap ketiga. 

 

Tabel 3 Langkah-Langkah Berpikir Mengkonstruk Bangun Tahap Ketiga 

Skema 

pandangan 

Langkah 

berpikir 

Simbol 

Kegiatan 
Makna dari Simbol Kegiatan 

1 2 3 4 

dari Depan 

 

 

 

 

 

dari atas 

 

 

36 OV Perhatian beralih dari bentuk objek ke 

informasi visual tentang skema pandangan 

dari depan dan skema pandangan dari atas. 

37 V I Melakukan identifikasi terhadap persegi 

satuan 4 pada skema padangan dari depan dan 

terhadap persegi satuan 5 pada skema 

pandangan.dari atas pada informasi visual. 

38 IT Melakukan transformasi dan identifikasi 

kubus satuan. 

39 T P Memadukan objek. 

40 P S Menarik simpulan tentang bentuk objek yang 

sesuai dengan informasi visual. 

41 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

 42 OV Perhatian beralih dari bentuk objek ke 

informasi visual tentang skema pandangan 

dari depan dan skema pandangan dari atas. 

43 V I Melakukan identifikasi terhadap persegi 

satuan 5 pada skema padangan dari depan dan 

4

2 
3

1 

6

4 

7

5 

5

3 

1 

2

5 

2 

1 4 

5 

3 

2 

1 

5 

3 
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Skema 

pandangan 

Langkah 

berpikir 

Simbol 

Kegiatan 
Makna dari Simbol Kegiatan 

1 2 3 4 

terhadap persegi satuan 5 pada skema 

pandangan.dari atas pada informasi visual. 

44 IT Melakukan transformasi dan identifikasi 

kubus satuan. 

45 T P Memadukan objek. 

46 P S Menarik simpulan tentang bentuk objek yang 

sesuai dengan informasi visual. 

47 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

 

Tabel 4 memperlihatkan langkah-langkah berpikir yang terjadi dalam proses 

penalaran visuospatial subjek pada saat menata bentuk bangun tahap ketiga. 

 

Tabel 4 Langkah-Langkah Berpikir Mengkonstruk Bangun Tahap Keempat 

Skema 

pandangan 

Langkah 

berpikir 

Simbol 

Kegiatan 
Makna dari Simbol Kegiatan 

1 2 3 4 

dari 

Samping 

Kanan 

 

 

 

 

 

dari Atas 

 

 

48 OV Perhatian beralih dari bentuk objek ke informasi 

visual tentang skema pandangan dari samping 

kanan dan skema pandangan dari atas. 

49 V I Melakukan identifikasi terhadap persegi satuan 

6 pada skema padangan dari samping kanan dan 

terhadap persegi satuan 3 pada skema 

pandangan.dari atas pada informasi visual. 

50 IT Melakukan transformasi dan identifikasi kubus 

satuan. 

51 T P Memadukan objek. 

52 P S Menarik simpulan tentang bentuk objek yang 

sesuai dengan informasi visual. 

53 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

54 OV Perhatian beralih dari bentuk objek ke informasi 

visual tentang skema pandangan dari samping 

kanan dan skema pandangan dari atas. 

55 V I Melakukan transformasi dan identifikasi persegi 

satuan 7 pada skema padangan dari samping 

kanan dan terhadap persegi satuan 3 pada skema 

pandangan.dari atas pada informasi visual.. 

56 IT Melakukan transformasi dan identifikasi kubus 

satuan. 

57 T P Memadukan objek. 

58 P I Melakukan identifikasi tentang letak objek 

59 P S Menarik simpulan tentang bentuk objek yang 

sesuai dengan informasi visual. 

60 SO Memperoleh bentuk objek yang tepat. 

 

2 

1 

5 

3 

4

2 
3
1 

6
4 

7

5 

5
3 

1 

2

5 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Langkah-langkah berpikir dalam 

proses penalaran visuospatial subjek 

saat mengkonstruk bentuk bangun yang 

telah ditemukan di bagian analisis data 

dapat dibuat model lintasan 

berpikirnya. Berikut ini hasil model 

lintasan berpikir untuk masing-masing 

tabel. Model lintasan berpikir untuk 

langkah-langkah berpikir dalam Tabel 1 

seperti tampak pada Gambar 4, Gambar 

5, dan Gambar 6 berikut ini. 

 

                                             Representasi Eksternal 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Simpulan 

 

 

              Analisis 

 

 

 

 

 
 

                                                                 Sintesis 

Gambar 4. Model Lintasan Berpikir 
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                                                           Sintesis 

Gambar 5. Model Lintasan Berpikir 

                                             Representasi Eksternal 
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              Analisis 

 

 

 

 

 
 

                                                           Sintesis 

Gambar 6. Model Lintasan Berpikir 

 

Model lintasan berpikir untuk langkah-langkah berpikir dalam Tabel 2 seperti 

tampak pada Gambar 7 berikut ini. 
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                                                           Sintesis 

Gambar 7. Model Lintasan Berpikir 
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Model lintasan berpikir untuk langkah-langkah berpikir dalam Tabel 3 seperti 

tampak pada Gambar 8 berikut ini. 
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                                                           Sintesis 

Gambar 8. Model Lintasan Berpikir 

  

Model lintasan berpikir untuk langkah-langkah berpikir dalam Tabel 4 seperti 

tampak pada Gambar 9 berikut ini. 
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                                                           Sintesis 

Gambar 9. Model Lintasan Berpikir 
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Berdasarkan pada model-model 

lintasan berpikir di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa: 

1. Langkah-langkah berpikir pada 

model lintasan berpikir dimulai dari 

menerima informasi visual, 

mengidentifikasi, mentrasformasi, 

memadukan, menarik simpulan 

tentang bentuk objek dilakukan 

secara kontinu hingga memperoleh 

bentuk akhir objek yang 

dikonstruksi. 

2. Model lintasan berpikir yang 

ditemukan ada yang berbentuk 

linier dan ada yang tidak berbentuk 

linier. 

Hasil penelitian ini hanya 

terbatas pada 1 subjek, perlu dilakukan 

pengamatan lebih lanjut pada beberapa 

subjek sehingga diperoleh model 

lintasan berpikir yang lebih bervariasi. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada hasil 

analisis data, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Dalam menyelesaikan masalah 

geometri berbantu alat peraga kubus 

satuan, dapat dibuat model lintasan 

proses penalaran visuospatial. 

2. Model lintasan penalaran 

visuospatial dapat memuat model 

lintasan berpikir yang berbentuk 

linier dan juga model lintasan 

berpikir yang tidak berbentuk linier.  

Berdasarkan simpulan di atas 

maka perlu adanya penelitian lanjut 

sehingga diperoleh model lintasan 

penalaran yang bervariasi. 
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