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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Matematika sering di anggap sebagai ilmu yang hanya menekankan pada 

kemampuan berpikir logis dengan penyelesaian yang tunggal dan pasti (dalam 

matematika dasar). Hal ini yang menyebabkan matematika menjadi mata 

pelajaran yang ditakuti dan dijauhi peserta didik, padahal matematika dipelajari 

pada setiap jenjang pendidikan dan menjadi salah satu pengukur (indikator) 

keberhasilan peserta didik dalam menempuh suatu jenjang pendidikan, serta 

menjadi materi ujian untuk seleksi penerimaan menjadi tenaga kerja bidang 

tertentu. Melihat  kondisi ini, berarti matematika tidak hanya digunakan sebagai 

acuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tetapi juga digunakan dalam 

mendukung karier. 

Banyak guru mengajar dengan hanya memperhatikan inteligensi yang 

menonjol pada dirinya padahal belum tentu sesuai dengan inteligensi yang 

menonjol pada dirinya. Sering kali guru kurang mengena dan kurang membantu 

paserta didik dalam memahami materi lebih dalam. Secara psikologis peserta 

didik menjadi tidak senang belajar dan akhirnya malas untuk belajar .  

Proses pembelajaran yang baik adalah jika dalam proses belajar guru dapat 

mengarahkan peserta didik untuk beraktivitas positif. Aktivitas peserta didik tidak 

cukup hanya mendengar dan mencatat seperti lazimnya pembelajaran secara 

konvensional, tetapi lebih banyak lagi aktivitas yang hendaknya dilakukan oleh 

peserta didik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, aktivitas dapat diuraikan 

menjadi aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan, aktivitas 

menulis, aktivitas menggambar, aktivitas gerak, aktivitas mental, dan aktivitas 

emosional. 

 Oleh karena itu, proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh 

aspek psikofisis peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi 
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perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik 

berkaitan dengan aspek kognitif, efektif, maupun psikomotor. 

Dalam pandangan psikologi modern belajar bukan hanya sekedar 

menghafal sejumlah fakta atau informasi, akan tetapi peristiwa mental dan proses 

pengalaman. Oleh karena itu, setiap peristiwa pembelajaran menuntut keterlibatan 

intelektual-emosional peserta didik melalui asimilasi dan akomodasi kognitif 

untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan, serta pengalaman lansung dalam 

rangka membentuk keterampilan (motorik, kognitif dan sosial), penghayatan serta 

internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap. 

 Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran 

adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar 

merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari proses 

belajar yang telah dilaksanakan yang pada puncaknya diakhiri dengan suatu 

evaluasi.  

Setiap individu memiliki satu atau lebih kecerdasan. Sehingga penting bagi 

setiap pendidik untuk memahami esensi dari kecerdasan jamak ini untuk  

perkembangan dan kemajuan akademisnya, karena setiap anak memiliki potensi 

yang berbeda-beda. Seringkali dilakukan perombakan kurikulum matematika 

yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Selama 

ini juga tidak sedikit kita jumpai hasil–hasil penelitian, buku, jurnal atau yang 

lainnya menawarkan berbagai konsep strategi dan model pembelajaran 

matematika yang efektif untuk di terapkan pada proses pembelajaran. Namun, 

ikhtiar tersebut ternyata belum sepenuhnya menampakkan hasil maksimal 

sebagaimana yang diinginkan oleh banyak pihak. Karena dalam prakteknya, 

tawaran yang diberikan belum mampu mengembangkan kecerdasan matematis 

peserta didik secara maksimal dan mendesain gaya belajar sesuai dengan 

kecerdasan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Hal ini disebabkan model 

pembelajaran yang ditawarkan dan kurikulum yang didesain tidak dibangun 

berdasarkan keragaman gaya belajar dan potensi kecerdasan yang dimiliki setiap 

individu.  
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Sebelum peneliti melakukan analisa tentang aktivitas dan hasil belajar 

pserta didik yang memiliki kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual 

spasial dan kecerdasan interpersonal, peneliti terlebih dahulu melakukan tes 

kecerdasan yang di ambil dari buku Born to be a Genius oleh Adi W. Gunawan 

(2004 : 137-147)  untuk menentukan peserta didik yang mau di teliti.   

Berdasarkan hasil tes kecerdasan yang di lakukan peneliti, peneliti 

menemukan 5  peserta didik yang mempunyai kecerdasan logika matematika,  7 

peserta didik yang mempunyai kecerdasan visual spasial, dan 12 peserta didik 

yang mempunyai kecerdasan interpersonal selanjutnya peneliti mengambil 2 

peserta didik  yang dominan dari kecerdasan logika matematika,  2 peserta didik 

yang dominan dari kecerdasan visual spasial, dan 2 peserta didik yang dominan 

dari kecerdasan interpersonal dengan skor tertinggi yang mendominasi dan sesuai 

dengan  kecerdasan yang mau di teliti pada materi statistik dari 8 kecerdasan yang 

telah di teskan pada 32 peserta didik  dalam satu kelas yang sudah di lampirkan 

pada lampiran 9.  

Pada materi Statistik peserta didik dituntut untuk memiliki berbagai 

kecerdasan, seperti halnya kecerdasan menggambar diagram, mencari data dalam 

kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kompetensi dasar materi statistik di kelas XI 

IPS yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, 

lingkaran dan ogif, serta penafsirannya maka kecerdasan yang sering di gunakan 

adalah kecerdasan logika matematika, visual spasial dan interpersonal kerena 

sesuai dengan pengertian dari kecerdasan tersebut yaitu kecerdasan logika adalah 

kemamuan dalam menghitung, mengukur dan mempertimbangkan proposisi dan 

hipotesis, serta menyelesaikan operasi – operasi matematika, kecerdasan visual 

adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual spasial secara 

akurat dan bertindak atas persepsi tersebut. Jenis kecerdasan ini sangat menonjol 

dalam diri pemain catur, navigator, arsitek maupun desainer. Dan Kecerdasan 

interpersonal adalah kecerdasan yang bergerak kedalam; acces to one’s own 

feeling life (akses kepada kehidupan perasaan diri sendiri); kecerdasan dalam 

membedakan perasaan-perasaan secara instan.  



4 
 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis aktivitas dan hasil belajar peserta didik yang mempunyai 

kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial dan kecerdasan 

interpersonal Pada Materi Statistik Di Kelas XI IPS MA Assa’idiyah Tanggul 

Rejo Manyar ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah  

1. Bagaimana aktivitas peserta didik yang mempunyai kecerdasan logika 

matematika, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan interpersonal Pada 

Materi Statistik Di Kelas XI IPS MA Assa’idiyah Tanggul Rejo Manyar. 

2. Bagaimana hasil belajar peserta didik yang mempunyai kecerdasan logika 

matematika, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan interpersonal Pada 

Materi Statistik Di Kelas XI IPS MA Assa’idiyah Tanggul Rejo Manyar. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar peserta didik yang mempunyai 

kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan 

interpersonal Pada Materi Statistik Di Kelas XI IPS MA Assa’idiyah Tanggul 

Rejo Manyar, hususnya pada kompetensi dasar yaitu menyajikan data dalam 

bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran dan ogif, serta penafsirannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini, diharapkan memberi manfaat 

yakni: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian 

yang sejenis dengan penelitian ini . 
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2. Sebagai wacana tentang analisa aktivitas dan hasil belajar peserta didik bagi 

guru maupun calon guru yang ingin menggunakan kecerdasan ganda pada 

materi statistika atau yang lainnya. 

 

1.5 Definisi Operasianal 

Adapun definisi operasional yang di pakai peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan dalam hal penalaran dalam 

memecahkan masalah dan komputasi (hitung-menghitung). 

2. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan membayangkan suatu hasil 

akhir dan mengimajinasi sesuatu. 

3. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang berhubungan dengan 

kesadaran dan pengetahuan diri sendiri, serta perasaan diri sendiri; kecerdasan 

ini melibatkan kemampuan untuk secara akurat dan realistis menciptakan 

gambaran mengenai diri sendiri (kekuatan dan kelemahan). 

4. Aktivitas peserta didik adalah semua hal yang dilakukan peserta didik selama 

pembelajaran berlansung yang mana peneliti mengamati kecerdasan logika 

matematika, kecerdasan visual spasial dan kecerdasan interpersonal dengan 

diukur menggunakan lembar pengamatan aktivitas peserta didik. 

5. Hasil belajar dapat dinyatakan sebagai ketuntasan hasil belajar peserta didik 

secara individu apabila sudah mencapai skor ≥75 atau nilai 75 dari skor 100 % 

atau nilai 100. 

6. Statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non bilangan yang disusun 

dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terjadi penyimpangan terhadap 

masalah yang akan dibahas, maka peneliti memberi batasan sebagai berikut:  

1. Aktivitas dan hasil belajar peserta didik yang akan di analisa adalah peserta 

didik yang mempunyai kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual 

spasial, dan kecerdasan interpersonal. 
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2. Penelitian ini hanya dilakukan di MA Assa’idiyah Tanggul Rejo Manyar  pada 

kelas XI IPS yang berjumlah 6 peserta didik dari 32 peserta didik dalam satu 

kelas. 

3. Materi yang dipilih untuk dijadikan bahan ajar adalah pokok bahasan 

menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran dan 

ogif, serta penafsirannya. 

 

1.7 Asumsi 

Asumsi dalam penelitian ini adalah peserta didik mendengarkan guru yang 

mengajar dan selanjutnya mengembangkan  kecerdasan yang di milikinya. Hal ini 

bisa menjadikan bahan untuk menganalisis aktivitas dan hasil belajar pada materi 

statistika karena kecerdasan yang dikembangkan adalah kecerdasan logika 

matematika, kecerdasan visual spasial dan kecerdasan interpersonal. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai pengamat.  

 


