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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Definisi tersebut menyatakan bahwa suasana belajar dan proses pembelajaran 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan 

potensinya. Pada dasarnya, masing-masing peserta didik memiliki potensi yang 

berbeda. Tiap anak lahir dengan keunggulannya masing-masing, begitu pun 

dengan kecerdasan yang ada pada tiap individu. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya 

pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, lebih khusus lagi pembelajaran di kelas, 

disesuaikan dengan potensi yang ada pada tiap anak. Pernyataan ini juga diperkuat 

pada bab mengenai peserta didik dalam UU tersebut, yaitu setiap peserta didik 

pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 

Setiap anak memiliki kecenderungan cara belajar yang berbeda. Ada 

seorang anak yang dapat memahami pelajaran hanya dengan mendengar ceramah 

dari guru, beberapa yang lain butuh penjelasan yang disertai gambar, bagan, atau 
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grafik, sedangkan anak yang lain baru dapat memahami jika ia melakukan 

gerakan. Ada pula anak yang dapat menghafal dengan baik ketika diiringi alunan 

musik, sementara yang lain dapat belajar dengan baik ketika bersentuhan dengan 

alam. Anak yang lain lebih suka melakukan diskusi dan ada pula yang lebih 

senang menyendiri dalam belajar. 

Kecerdasan bukanlah sesuatu yang tunggal, melainkan banyak (Suparno, 

2004: 14). Inilah yang ditemukan oleh Howard Gardner dan rekan-rekannya di 

Harvard University. Setiap orang mempunyai bermacam-macam kecerdasan dan 

setiap peserta didik dapat menjadi superior jika metode yang diterapkan guru 

sesuai dengan jenis kecerdasannya. Anak dengan kecerdasan musikal, misalnya, 

dapat dibantu mempelajari matematika dengan lebih mudah jika menggunakan 

lagu atau alunan musik. Sebaliknya jika pelajaran matematika hanya disajikan 

dengan kecerdasan logika-matematika maka peserta didik tersebut akan 

mengalami kesulitan dan tidak dapat berkembang. Guru seharusnya dapat 

menyajikan metode yang dapat memfasilitasi sebagian besar kecerdasan peserta 

didik. Saat ini pun telah banyak metode yang dikembangkan dengan berbagai 

variasinya yang dapat menjadi alternatif bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

Suparno (2004: 14) menyimpulkan bahwa selama ini peserta didik 

kurang dibantu untuk berkembang. Kebanyakan guru mengajar dengan jenis 

kecerdasan yang dimilikinya tanpa memperhatikan jenis kecerdasan peserta didik. 

Seorang guru matematika atau IPA lebih sering mengajar dengan cara matematis 

dan logis, rumus dan latihan soal. Cara mengajar yang dominan adalah 
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menggunakan kecerdasan logika-matematika. Jelas pembelajaran ini akan 

menguntungkan anak-anak yang mempunyai kecerdasan logika-matematika, 

tetapi sebaliknya merugikan anak yang kecerdasannya tidak menonjol di situ. Hal 

ini dapat menyebabkan seorang anak merasa tidak pernah diajar di sekolah oleh 

gurunya bukan karena gurunya tidak mengajar, melainkan karena guru hanya 

mengajar dengan kecerdasan yang tidak cocok dengan kecerdasan dominan anak 

didik. Si anak menjadi tidak mengerti, bosan, dan merasa tidak disapa. Akibatnya, 

pengetahuan anak ini menjadi tidak berkembang. Jarang ada guru yang 

menggunakan model pendekatan lain sehingga cocok dengan kecerdasan peserta 

didik. Menurut teori kecerdasan majemuk, seorang anak akan dapat mempelajari 

materi apapun, asal materi itu disampaikan sesuai dengan kecerdasan yang cocok 

dengan kecerdasan yang menonjol pada anak itu. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di kelas VA SDN Kwa-

dungan Kabupaten Kediri yang berjumlah 22 peserta didik, diperoleh data nilai 

pre-test peserta didik pada mata pelajaran matematika materi operasi hitung 

bilangan bulat kurang memuaskan. Guru melaksanakan pembelajaran dengan 

metode ceramah. Metode ini lebih menekankan pada kecerdasan linguistik dan 

logika-matematika. Pada kenyataannya, belum tentu sebagian besar peserta didik 

menonjol pada jenis kecerdasan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa 

pembelajaran masih belum disesuaikan dengan kecerdasan peserta didik. KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum) matematika kelas V di sekolah itu adalah 65. 

Sebesar 57%, tepatnya 12 peserta didik, mendapatkan nilai di bawah KKM. 
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Rendahnya hasil belajar peserta didik dapat diperbaiki dengan 

menerapkan teori kecerdasan majemuk yang dicetuskan oleh Howard Gardner. 

Teori ini, yang diperkenalkan dengan nama Multiple Intelligences, diperkenalkan 

pada tahun 1983 dalam Frames of Mind. Teori ini berseberangan dengan 

anggapan sebagian besar orang selama ini bahwa IQ merupakan penentu 

kesuksesan belajar dan hidup seseorang. Menurut Gardner, dalam pengukuran IQ 

hanya ditekankan kecerdasan logika-matematika dan linguistik, padahal ia 

menemukan minimal ada tujuh kecerdasan dalam diri seseorang. Gardner 

menganggap kecerdasan bukanlah suatu kesatuan tunggal yang bisa diukur secara 

sederhana dengan tes IQ. Kecerdasan dapat ditingkatkan dan berkembang 

sepanjang sejarah hidup seseorang. 

Berbagai macam kecerdasan yang ada dalam diri seseorang bukan hal 

yang sudah mati tidak terkembangkan, melainkan masih dapat ditingkatkan. Di 

sinilah pendidikan mempunyai fungsi, yaitu membantu agar setiap kecerdasan 

pada diri seseorang berkembang optimal (Suparno, 2004: 45). Gardner (2003: 10) 

menyatakan bahwa terdapat khalayak dengan minat tulus atas idenya, yaitu 

khalayak pendidik professional. Inilah yang membuat teori ini banyak diterapkan 

di berbagai sekolah dari berbagai tingkatan di berbagai belahan dunia dengan hasil 

yang cukup menakjubkan. Berikut sebagian daftar sekolah tersebut (Prasetyo dan 

Andriani, 2009: 4): (1) The Ross School, East Hampton, New York, (2) Key 

Learning Community, Indianapolis, Indiana, (3) New City School, St. Louis, 

Missouri, (4) The Gardner School, sebuah sekolah mandiri di Vancouver, dan (5) 

The Cook Primary School, Canberra, Australia. Di Indonesia pun, teori ini telah 
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diterapkan di beberapa sekolah antara lain sekolah-sekolah di bawah Yayasan 

Islam Malik Ibrahim (YIMI) Gresik dan Yayasan Islam Madrasah Al-Falah Al-

Khairiyah (YIMA) Bondowoso. 

Teori ini sangat cocok diterapkan di SDN Kwadungan khususnya kelas 

VA yang mengalami permasalahan seperti tersebut di atas, sehingga judul yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Melalui Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Majemuk Peserta Didik Kelas VA 

SDN Kwadungan Kabupaten Kediri. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penelitian ini 

dirancang untuk menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah 

pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika peserta didik kelas VA SDN Kwadungan Kabupaten Kediri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika materi operasi hitung campuran bilangan bulat, pada peserta didik 

kelas VA SDN Kwadungan Kabupaten Kediri melalui pembelajaran berbasis 

kecerdasan majemuk. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Jika pembelajaran matematika, khususnya materi operasi hitung 

campuran bilangan bulat, dilakukan dengan menerapkan teori kecerdasan 

majemuk, maka hasil belajar peserta didik kelas VA SDN Kwadungan Kabupaten 

Kediri akan meningkat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan alternatif dalam 

pembelajaran matematika, khususnya materi operasi hitung campuran 

bilangan bulat ataupun materi lain pada umumnya. 

2. Bagi orang tua peserta didik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam membimbing anak-anaknya belajar di rumah. 

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian yang sejenis. 

 

F. Batasan Istilah 

1. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VA SDN Kwadungan Kabupaten Kediri 

dengan jumlah peserta didik 22 anak. Penelitian terbatas pada mata 

pelajaran matematika semester 1 dengan topik operasi hitung campuran 

bilangan bulat. 

2. Permasalahan yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar peserta didik, baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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3. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis 

kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk yang dimaksud adalah sebuah 

teori tentang kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, bahwa 

setiap manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan, antara lain kecerdasan 

musikal, kinestetik-tubuh, logika-matematika, linguistik, visual-spasial, 

interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Peningkatan (KBBI, 1997: 1060): proses, perbuatan, cara meningkatkan 

(usaha, kegiatan, dan sebagainya). 

2. Peningkatan hasil belajar : usaha meningkatkan hasil belajar peserta didik 

menjadi lebih baik dari kondisi awalnya. 

3. Matematika : suatu bidang ilmu yang mempelajari dan mengkaji 

fakta-fakta kuantitatif, terorganisir secara 

sistematis, dan melibatkan proses berpikir logis. 


