
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan 

perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut, melalui sekolah, siswa 

belajara berbagai hal (Djaali, 2007). 

Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, 

memiliki kemampuan dalam keilmuan dan keimanan. Harapan tersebut 

sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab I pasal 3 menyatakan bahwa : Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. (Depdiknas, 2003).  

Dalyono (2001) secara tegas mengatakan bahwa seseorang yang memiliki 

intelegensi baik (IQ tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnya juga akan baik. 

Sebaliknya orang yang memiliki intelegensi rendah cenderung akan mengalami 

kesulitan belajar, lambat berfikir, sehingga hasil belajarnyapun rendah. 
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Ada beberapa contoh  kasus yang berkaitan dengan prestasi belajar, kasus yang 

pertama yang di kutip dari (Puspendik, 2011). Penelitian yang dipaparkan dapat di 

lihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1 
Survey Internasional Pisa 

PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 
No Negara Skor No Negara Skor No Negara Skor 
1. Hongkong 560 1.  Hongkong  550 1.  Taiwan  549 
2. Jepang 557 2.  Finlandia  544 2.  Finlandia  548 
3.  Jepang 547 3. Korea selatan 542 3. Hongkong  547 
4. Korea selatan 537 4.  Belanda  538 4.  Korea selatan  547 
5. Finlandia 536 5.  Liechtenstein  536 50.  Indonesia  391 
36 Chili 384 6.  Selandia baru 522 51.  Yordania  384 
37 Albania  381 36.  Thailand  417 52.  Argentina 381 
38 Masedonia  381 37.  Meksiko 385 53.  Kolumbia 370 
39 Indonesia  367 38.  Indonesia  360 54. Brasil 370 
40 Brasil  334 39.  Tunisia  359 56. Tunisia 365 
41 Peru 292 40.  Brasil 356 57. Kirqistan  311 

(Puspendik, 2011) menunjukkan peringkat prestasi siswa antar negara. 

Survey ini dilakukan pada 350 sekolah negeri maupun swasta di Indonesia dari 

SMP/MTS/SMA/MA/SMK. Hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan pada 

tahun 2000,  indonesia menempati urutan ke 39 dari 41 negara. Lalu pada tahun 

2003, Indonesia menempati urutan ke 38 dari 40 negara. Lalu pada tahun 2006 

indonesia menempati urutan ke 50 dari 57 negara. Berdasar tabel diatas indonesia 

masih berada signifikan di bawah rata-rata internasional.  

Kedua tentang hasil kelulusan diindonesia dalam empat tahun terakhir 

memunculkan adanya suatu keprihatinan tersendiri. Badan penelitian dan 

pengembangan (Balitbang) direktorat pendidikan dasar dan menengah 

melaporkan bahwa jumlah penduduk indonesia mencapai 423.480.000 orang = 

16% tidak tamat SD, 25% lulus SD, 25% lulus SMP, 22% lulus SMA atau 
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sederajat, dan 11% lulus pendidikan tinggi. Jadi 88% atau 372.662.400 orang 

indonesia berpendidikan smp kebawah. Sementara pusat data dan informasi 

pendidikan badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan nasional 

menyatakan bahwa murid yang putus sekolah tahun ajaran 2004-2005 ditingkat 

SD, SMP/MTS, SMA/MA mencapai 1.122.742 anak. Angka terbesar justru putus 

sekolah tingkat SD, yakni mencapai 685.967 (Kompas Cyber Media, 2005). 

Fenomena yang terjadi dilapangan bahwa sebagian siswa belum mengerti 

dan memahami kecerdasan linguistik yang dimiliki. kecerdasan linguistik diyakini 

mampu memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini karena 

realitas bahwa mata pelajaran siswa sekolah, sebagian besar melibatkan 

kecerdasan linguistik yang tentunya cenderung akan memberikan hasil yang baik. 

Berbagai kenyataan yang ada mengenai prestasi belajar seperti pada 

contoh kasus diatas, memprihatinkan dunia pendidikan dan para orang tua. 

Padahal prestasi belajar yang tinggi diperlukan dalam mencapai hasil ujian yang 

maksimal kelak. Namun dari semua usaha yang dilakukan guru maupun orang tua 

untuk pencapaian hasil yang maksimal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar antara lain: faktor intern sebesar 70% seperti: faktor kognitif yaitu 

kemampuan atau kapasitas intelektual dari anak, faktor afektif yaitu bagaimana 

kondisi emosi dan sikap dari anak, faktor psikomotor yaitu kemampuan alat 

indera dan fisik dalam proses membaca dan menulis, dan faktor ekstern sebesar 

30% seperti: lingkungan keluarga yaitu kondisi kehidupan dan dorongan dari 

keluarga dalam proses belajar membaca, lingkungan sekolah yaitu sekolah dengan 
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kondisi lingkungan yang kondusif dari siswa dan guru serta sarana belajar 

(Djamarah, 2002).  

Salah satu contoh hasil perkembangan struktur dan fungsi otak yang 

maksimal adalah daya kerja organ tersebut mampu menghasilkan kekuatan 

kecerdasan berupa kecepatan berfikir , daya ingat yang kuat, kemampuan intuitif, 

pengendalian emosional kearah positif, ketajaman spiritual, serta potensi lainnya. 

Proses belajar sangatlah berfokus pada kecerdasan kognitif , yang salah 

satunya adalah kecerdasan linguistik. kecerdasan linguistik sangat berperan 

penting dalam semua bidang mata pelajaran. Hal ini disebabkan karena pokok 

utama kecerdasan linguistik adalah komunikasi melalui membaca, menulis, 

mendengar dan berbicara (Gardner, 2003). 

Untuk dapat memahami materi pelajaran dan mendapatkan hasil belajar 

yang baik, mutlak dibutuhkan kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik akan 

banyak membantu siswa memiliki  kemudahan dalam memahami materi pelajaran 

yang dibacanya. Dengan kata lain, siswa memiliki kecerdasan linguistik akan 

semakin luas jangkauan pengetahuannya (Gardner, 2003).   

Berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan dengan guru wali kelas 5 di 

SD N 01 Gosono Wonosegoro Boyolali dan MI Muhammadiyah Karang Ploso 

Wonosegoro Boyolali, diperoleh informasi bahwa prestasi belajar siswa tergolong 

rata-rata dari KKM yang ditentukan. KKM (kriteria ketuntasan minimal) 

ditentukan oleh masing-masing sekolah sehingga mempunyai standar yang 

berbeda-beda. Guru wali kelas juga menyampaikan KKM diwilayah Wonosegoro 

Boyolali tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah kota lainnya. Pada 
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masalah ini guru wali kelas belum pernah mengetahui kecerdasan linguistik yang 

dimiliki siswa.  Guru juga belum tahu banyak akan faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa-siswanya.  

Berdasarkan  uraian-uraian diatas,  maka rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah, “Apakah ada hubungan antara kecerdasan linguistik 

dengan prestasi belajar pada siswa sekolah dasar?.” dari rumusan masalah tersebut 

penulis berkeinginan untuk mengkaji secara empiris dengan mengadakan 

penelitian berjudul “Hubungan Antara Kecerdasan Linguistik Dengan Prestasi 

Belajar Pada Siswa sekolah dasar”. 

 
B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara kecerdasan linguistik dengan prestasi belajar 

pada siswa sekolah dasar. 

2. Mengetahui tingkat kecerdasan linguistik pada siswa sekolah dasar.  

3. Mengetahui tingkat prestasi belajar pada siswa sekolah dasar.  

4. Mengetahui peran kecerdasan linguistik terhadap prestasi belajar pada siswa 

sekolah dasar. 

 
C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang pentingnya hubungan kecerdasan linguistik dengan prestasi belajar 

sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap pembelajaran. 
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2. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

sebagai upaya membimbing siswa untuk menggali kecerdasan linguistik yang 

dimilikinya. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dan wacana pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, memperkaya 

khasanah teoritis mengenai keterkaitan antara kecerdasan linguistik dengan 

prestasi belajar siswa sekolah dasar, dan memberikan kerangka pemikiran 

pada penelitian yang akan datang dalam ranah psikologi pendidikan.  


