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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Jenis Kelamin 

Jenis kelamin seringkali dipertukarkan dengan istilah gender dan 

dianggap sama. Jenis kelamin merupakan kelompok yang berbentuk spesies 

sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk 

mempertahankan keberlangsungan spesies tersebut.  

Pada manusia jenis kelamin dikenal menjadi laki-laki dan perempuan. 

Menurut Sulistiana (2013) jenis kelamin menunjuk pada perbedaan biologis 

dari laki-laki dan perempuan. Hal ini seringkali ditunjukan dengan adanya alat 

kelamin yang khas untuk masing-masing jenis yang dijadikan penciri bagi 

masing-masing jenis kelamin, selain itu ditandai pula dengan ciri-ciri sekunder 

yang tampak misalnya payudara dan sebaran rambut.  

2. Pengertian Kecerdasan Spasial 

Inteligensi visual spasial atau kecerdasan spasial merupakan kecerdasan 

yang berhubungan dengan seni visual seperti melukis, menggambar, atau 

memahat. Selain itu, juga kemampuan navigasi, peta, arsitek, dan kemampuan 

membayangkan objek-objek dari sudut pandang yang berbeda (Ambarjaya, 

2012:20) 

Piaget & Inhelder dalam Tambun (2006) menyebutkan bahwa kecerdasan 

spasial sebagai konsep abstrak yang didalamnya meliputi hubungan spasial 

(kemampuan untuk mengamati hubungan posisi objek dalam ruang),  

kerangka acuan (tanda yang dipakai sebagai patokan untuk menentukan posisi 

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

dari berbagai sudut pandang), konservasi jarak (kemampuan untuk 

memperkirakan jarak antara dua titik), representasi spasial (kemampuan untuk 

merepresentasikan hubungan spasial dengan memanipulasi secara kognitif), 

rotasi mental (membayangkan perputaran objek dalam ruang). Adapun 

kecerdasan spasial atau kecerdasan ruang menurut Gardner (2003:24) adalah 

kemampuan membentuk model mental dari dunia ruang dan mampu 

melakukan berbagai tindakan dan operasi menggunakan model itu. Perencaan 
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tata wilayah dan kota, pelaut, dokter, insinyur, dokter bedah, pemahat, adalah  

contoh profesi yang mengembangan kecerdasan ruang yang tinggi. 

Pada perkembangannya kecerdasan spasial anak laki-laki berbeda dengan 

anak perempuan. Kecerdasan spasial anak laki-laki berkembang rata-rata pada 

usia 6 tahun, lebih dahulu dari anak perempuan yang berkembang pada usia 13 

tahun (Sanders; 2011:13-14) 

McGee dalam Tambunan (2006) menemukan bahwa perbedaan dalam 

memecahkan soal-soal matematika antara anak laki-laki dan anak perempuan 

disebabkan oleh perbedaan dalam kemampuan spasial mereka. Kemampuan 

spasial anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan.  

Battista dalam National Council of Teacher of Mathematics (1990:59) 

dengan penelitiannya yang berjudul Spatial Visualization and Gender 

Differences in High School Geometry menyatakan bahwa : 

“Gender differences both in geometric and spatial thingking and 

interrelationship between student abilities and their geometric 

achievement. Comparing  the thingking of male and female, or any 

gruops that differ in geometry performance, can help us better 

understand how all students learn geometry. From this presperctive, the 

result of te current study are important because they suggest factors 

that may relate to gender differences in Geometry learning and indicate 

that certain instructional practices may create or exacerbate these 

differences”   

 

Hal ini berarti telah banyak sumber menyebutkan bahwa semakin besar tingkat 

laterisasi (spesialisasi pada satu sisi otak kanan), maka semakin baik/esensial 

pada tingginya kecerdasan spasial, sehingga berdasarkan fungsi salah satu 

bagian otak seorang laki-laki lebih unggul pada pekerjaan-pekerjaan spasial, 

dengan demikian kecerdasan anak laki-laki dan anak perempuan pada 

kemampuan geometri yang melibatkan kecerdasan spasial dan kemampuan 

berpikir logis, keduanya dapat diuji melalui kemampuan keseimbangan untuk 

dua tipe berpikir tersebut.  

3. Tahapan Perkembangan Kecerdasan Spasial 

Menurut Piaget & Inhelder dalam Tambun (2006), kecerdasan spasial 

merupakan aspek dari kognisi berkembang sejalan dengan perkembangan 

kognitif yaitu konsep spasial pada tahapan sensori-motor, konsep spasial pada 

tahapan pra-operasional, konsep spasial pada tahapan konkret-operasional dan 
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konsep spasial pada  tahapan formal-operasional. Kecerdasan spasial ini 

diperoleh anak melalui alur perkembangan berdasarkan hubungan spasial 

topologi, proyektif dan euclidis.  

a. Pada hubungan spasial topologi anak mengerti spasial dalam hubungannya 

“di samping” atau “di depan”. Pada tahapan topologi, anak mulai mampu 

merepresentasikan spasial untuk dirinya dan patokan yang digunakan 

untuk menetukan posisi objek adalah dirinya.  

b. Tahapan proyektif dan  tahapan euclidis berkembang pararel pada saat 

anak memasuki tahapan konkret-operasional. Anak mulai dapat melihat 

objek dari berbagai sudut pandang. Lambat laun, anak memahami  bahwa 

perspektif merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan saling berkaitan 

secara logis, yaitu kanan menjadi kiri bila dilihat dari arah yang 

berlawanan.  

c. Tahapan euclidis, tahapan ini menunjukan kriteria ukuran dan jarak antara 

objek dan letak lokasi. Hubungan spasial diterapkan pada tiga dimensi 

yaitu kiri-kanan, atas-bawah, dan depan-belakang. 

Secara pararel tahapan proyektif dan euclidis dicapai bila anak sudah dapat 

melihat objek  dengan mempertimbangkan hubungan terhadap sudut pandang. 

Pada saat ini anak sekolah menengah atas (usia 12 tahun keatas) mencapai apa 

yang disebut dengan kerangka acuan (Tahap operasional formal). Kerangka 

acuan adalah kemampuan yang berhubungan dengan orientasi, lokasi dan 

perpindahan objek dalam  ruang.  

4. Indikator dan Karakteristik Kecerdasan Spasial-Visual 

Linn dan Petersen (Syahputra, 2013), McGee dalam Febriana (2015) 

memaparkan komponen atau indikator kecerdasan spasial yang merupakan 

cara pandang dalam proyeksi dan kapasitas untuk berpikir dalam tiga cara 

dimensi menjadi dua kategori yaitu visualisasi spasial dan orientasi spasial, 

dimana visualisasi spasial meliputi memanipulasi (memvisualisasiakan) dan 

merotasi. 

a. Persepsi spasial 

Memanipulasi adalah bagaimana siswa secara mental mengubah suatu 

objek ke dalam bentuk berbeda dan mengenali perubahan posisi unsur-

unsur di dalamnya. 
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b. Rotasi mental  

Merotasi adalah bagaimana siswa secara mental mengubah posisi suatu 

objek dan mengenali perubahan posisi unsur-unsur di dalamnya. 

c. Visualisasi spasial  

Membayangkan adalah bagaimana siswa merepresentasikan dalam tulisan 

dan lisan terhadap bentuk suatu objek dari perspektif berbeda. 

Visualisasi spasial memungkinkan seseorang untuk melakukan exsplorasi 

imajinasi, misalnya memodifikasi bayangan suatu objek dengan 

melakukan percobaan sederhana. 

Senada dengan Linn dan Petersen (Syahputra, 2013) dan McGee dalam 

Febriana (2015), Maier dalam penelitiannya membedakan komponen 

(indikator) kecerdasan spasial menjadi lima yaitu, spatial perception, 

visualization, mental rotation, spasial relations dan spatial orientation. 

“Spatial perception tests require the location of the horizontal or the 

vertical in spite of distracting information. The visualization comprises 

the ability to visualize a configuration in which there are a movement or 

displacement among parts of configuration. Mental rotation involves 

the ability to rapidly and accurately rotate a two or three dimensional 

figure. Spatial relation means the ability to comprehend the spatial 

configuration of objects or parts of an object and their relation to each 

other. The spatial orientation tests require a person's own orientation in 

any particular spatial situation” (Anzalos dan Bako, 2004:3) 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Spatial perception kemampuan 

menentukan arah horizontal atau vertikal dari suatu objek yang keberadaan 

posisinya dikacaukan misal, objek tersebut dimiringkan kekanan atau kekiri. 

Visualization, kemampuan untuk memvisualisasi atau melihat objek dimana 

terdapat gerakan atau perpindahan diantara bagian dari  objek tersebut. Mental 

rotation, merupakan kemampuan secara cepat dan akurat dalam menentukan 

hasil dari suatu rotasi dari gambar 2 dimensi atau maupun 3 dimensi, 

sedangkan spatial relation adalah kemampuan untuk mengenal bentuk spasial 

dari objek atau bagian dari objek serta hubungan atau keterkaitan antara satu 

dengan lainnya. Spatial orientation adalah kemampuan untuk masuk kedalam 

situasi spasial tertentu, contohnya, menebak hasil foto suatu benda yang difoto 

dari sudut tertentu. Gambar 2.1 merupakan contoh soal yang digunakan Maier 

(Anzalos dan Bako, 2004:3) dalam penelitiannya : 
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Gambar 2.1 Contoh soal untuk mengukur kecerdasan spasial 

 

Berikut ini karakteristik  kecerdasan spasial menurut Chatib dan Said 

(2012:88)  

a. Belajar dengan melihat dan mengamati. Mengenali wajah-wajah, benda-

benda, bentuk-bentuk, warna-warna, detail-detail, dan pemandangan-

pemandangan. 

b. Mengarahkan dirinya pada benda-benda secara efektif dalam ruangan, 

seperti ketika seorang menemukan jalan dalam sebuah hutan, 

mengemudikan mobil ditengah kepadatan lalu lintas, atau mengendalikan 

kano (perahu karet) disebuah sungai. 

c. Kepekaan merasakan dan membayangkan dunia gambar dan ruang secara 

akurat 

d. Merasakan dan menghasilkan imajinasi memvisualisasikan secara detail 

e. Menggunakan gambar visual sebagai alat bantu dalam mengingat 

informasi. 
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f. Membaca grafik, bagan, peta, dan diagram belajar dengan grafik atau 

melalui media-media visual. 

g. Menikmati gambar-gambar tak beraturan, lukisan, ukiran, atau objek-

objek lain dalam bentuk yang dapat dilihat. 

h. Mampu mengubah bentuk sebuah objek, seperti melipat selembar kertas 

kebentuk yang kompleks dan memvisualisasikan bentuk baru 

i. Menggerakan objek dalam ruang untuk menentukan interaksinya dengan 

objek lain. 

j. Melihat benda dari cara-cara yang berbeda atau perspektif baru. 

k. Merasakan pola-pola yang lembut maupun rumit. 

l. Menciptakan gambaran nyata atau informasi visual. 

m. Mampu membuat abstraksi desain. 

n. Menciptakan bentuk-bentuk baru dari media visual-spasial atau karya seni 

asli. 

B. Penelitian yang Relevan 

  Battista (1990) dalam penelitiannya yang berjudul Spatial Visualization and 

Gender Differences in High School Geometry mengungkapkan bahwa : 

“hypothesis posits that greater lateralization on function (i.e., 

specialization to one side of the brain) may be essential for high spatial 

performance but less lateralization more important for verbal 

performance, so male should be superior in spatial task and female in 

verbal task. Thus, gender differences in geometry performance—

performance that involves both spatial and logical thinking—might 

productively be examined in terms of the balance of ability for these two 

types of though” (Battista, 1990:48) 

Hal ini berarti telah banyak sumber menyebutkan bahwa semakin besar 

tingkat laterisasi (spesialisasi pada satu sisi otak kanan), maka semakin 

baik/esensial pada tingginya kecerdasan spasial, sehingga berdasarkan fungsi 

salah satu bagian otak seorang laki-laki lebih unggul pada pekerjaan-pekerjaan 

spasial, dengan demikian kecerdasan anak laki-laki dan anak perempuan pada 

kemampuan geometri yang melibatkan kecerdasan spasial dan kemampuan 

berpikir logis, keduanya dapat diuji melalui kemampuan keseimbangan untuk 

dua tipe berpikir tersebut.  

 Selain itu, terdapat pula beberapa penelitian yang hasilnya kontradiksi 

dengan ketiga penelitian tersebut. Diantaranya penelitian Lean & Clemens 
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(Tambunan, 2006) dan Asis, dkk (2015). Lean & Clemens (Tambunan, 2006)  

menyatakan bahwa tidak adanya hubungan  antara kecerdasan spasial dengan 

matematika. Adapun penelitian Asis, dkk (2015) menyatakan bahwa tidak adanya 

perbedaan kecerdasan spasial antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal 

menyelesaikan masalah geometri.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa untuk subyek 

penelitian yang dilakukan di tempat yang berbeda akan menghasilkan hal yang 

beragam pula. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian serupa, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui ada tidak perbedaan kecerdasan spasial laki-laki 

dan perempuan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Salatiga. 

C. Kerangka Berpikir 

Matematika sebagai mata pelajaran yang bersifat adaptif memiliki peranan 

yang penting untuk melatih siswa berpikir kritis, logis, dan sistematis, oleh karena 

itu keberhasilan belajar matematika menjadi hal yang penting. Keberhasilan siswa 

dalam mempelajari matematika tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satu faktor 

yang dominan yang mempengaruhi keberhasilan belajar matematika siswa adalah 

faktor internal yaitu kecerdasan.   

Kecerdasan sebagai kemampuan yang penting yang dimiliki manusia dalam 

memecahkan persoalan. Gadner dalam bukunya membagi kecerdasan menjadi 

sembilan, ada beberapa kecerdasan yang berperan dalam keberhasilan seorang anak 

dalam belajar matematika, contohnya saat belajar geometri. Geometri sebagai ilmu 

yang mempelajari tentang bentuk, garis, dan ruang yang ditempati mencakup 

bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Belajar geometri tidak terlepas dari mengenal 

bentuk-bentuk, warna-warna, dan detail-detail, kepekaan merasakan dan 

membayangkan dunia gambar dan ruang secara akurat, menggunakan gambar 

visual sebagai alat bantu dalam mengingat informasi, membaca bagan, grafik, dan 

peta. Hal ini berarti bahwa untuk belajar geometri seorang anak membutuhkan 

suatu kecerdasan salah satunya adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial 

sebagai kemampuan membentuk model mental dari dunia ruang dan mampu 

melakukan berbagai tindakan dan operasi menggunakan model itu menjadi 

kecerdasan yang penting untuk dimiliki manusia dalam memecahkan persoalan. 

Berdasarkan teori dan beberapa sumber serta hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya seperti McGee (Tambunan, 2006), Windartie (CNN 
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Indonesia, 2014), Kompasnian (2015), Battista (1990) menyatakan bahwa 

kecerdasan spasial anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbedaan. 

Dimana kecerdasan spasial laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. Namun, 

tidak semua penelitian menyimpulkan hal yang sejalan  seperti Lean & Clemens 

(Tambunan, 2006), dan Asis, dkk (2015) menyatakan bahwa tidak adanya 

perbedaan kecerdasan spasial antara anak laki-laki dan anak perempuan.  

Terlepas dari teori dan hasil penelitian yang kontradiksi mengenai 

kecerdasan spasial antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari realitas 

kehidupan maka beberapa kasus justru menunjukkan bahwa perempuan juga 

memiliki kecerdasan spasial yang baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa profesi 

yang memerlukan kecerdasan spasial yang tinggi namun dapat dilakukan oleh 

perempuan dan perempuan berprestasi di dalamnya.  

Begitu pentingnya kecerdasan spasial dalam belajar geometri, sehingga 

bedasarkan teori dan hasil penelitian yang diketahui bahwa untuk subjek penelitian 

berbeda akan menghasilkan hal yang beragam pula, maka hal itu menjadi dasar 

perlu dilakukannya penelitian serupa yang ditinjau dari jenis kelamin. Berikut ini 

kerangka berpikir penelitian ini yang dipaparkan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Perbedaan Kecerdasan Spasial antara Laki-laki dan Perempuan 

 

D. Rumusan Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori serta hasil penelitian yang 

relevan maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat 

perbedaan kecerdasan spasial antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas X 

SMA Negeri 1 Salatiga. 
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