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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar merupakan tolak ukur yang menentukan tingkat keberhasilan 

peserta didik dalam memahami suatu materi pelajaran dari proses belajarnya yang 

diukur dengan test dan dinyatakan dalam bentuk nilai. Hasil belajar mempunyai 

peranan penting dalam proses pembelajaran, karena akan memberikan sebuah 

informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya melalui proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya 

setelah mendapat informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-

kegiatan peserta didik lebih lanjut baik untuk individu maupun kelompok belajar. 

Peserta didik yang sedang melakukan aktivitas belajar akan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, hal ini berpengaruh bukan hanya pada aktifitas yang tengah 

dilakukan akan tetapi juga hasil belajar peserta didik tersebut. Sehingga untuk 

mendapatkan hasil belajar harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam diri (internal) dan di luar (eksternal). Faktor internal dapat 

digolongkan menjadi 2 yaitu: faktor fisiologis meliputi kesehatan yang prima, 

tidak dalam keadaan lelah dan capek, dan tidak dalam keadaan cacat jasmani, 

sedangkan faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, 

motif, motivasi, kognitif dan daya nalar peserta didik. Faktor eksternal dapat 

digolongkan menjadi 2 yaitu faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik dan 
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lingkungan sosial, sedangkan faktor instrumental berupa kurikulum, sarana dan 

guru (Munadi, 2010: 24-35). 

Slameto (2010: 54-71) sependapat dengan Munadi bahwa faktor–faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor internal. Faktor intern 

terbagi atas tiga yaitu: 

1. Faktor Jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh 

2. Faktor Psikologi yang meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan. 

3. Faktor Kelelahan 

Faktor yang berasal dari luar peserta didik (ekstern) dapat dibedakan menjadi tiga 

yaitu: 

1. Faktor Keluarga meliputi Faktor orang tua, suasana rumah tangga dan 

keadaan ekonomi keluarga. 

2. Faktor Sekolah, yang termasuk faktor sekolah yaitu: guru, faktor alat, 

kondisi gedung, kurikulum, dan waktu sekolah dan disiplin kurang. 

Uraian tersebut dapat divisualisasikan dengan peta aliran (Hyerle dan 

Larry; 107,206) : 
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Gambar 1.1 

Proses belajar dapat dikatan berhasil apabila hasil belajar yang diperoleh baik 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Begitu pula bila hasil belajar yang 

didapat kurang baik maka proses belajar dinyatakan kurang berhasil. 

Faktor yang menyebabkan hasil belajar bisa saja datang dari guru dan sarana 

seperti alat peraga matematika yang tersedia disekolah. Apabila guru dapat 

menciptakan proses pembelajaran matematika secara kreatif dan menyenangkan, 

serta didukung oleh sarana yang memadai maka akan terjadi proses pembelajaran 

yang baik sehingga hasil belajar yang didapat akan baik pula. Tetapi bila cara 

mengajar guru kurang kreatif dan sarana tidak lengkap, hal tersebut akan memberi 

dampak kurang tertariknya peserta didik terhadap proses pembelajaran sehingga 

hasil belajar yang didapat kurang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi peserta 
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didik mendapat hasil belajar yang kurang baik, selain kedua faktor tersebut ada 

juga faktor kecerdasan intelegensi(IQ). 

Psikolog Howard gardner (1983) mengatakan bahwa kita tidak mempunyai 

satu intelegensi, tetapi malah memiliki banyak intelegensi (multiple intelligence), 

yang berbeda antara satu sama lain. Gardner juga membagi intelligensi atas 7 

aspek (Desmita, 2012). Uraian ketujuh aspek tersebut dapat dilihat dalam tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 

Aspek Intelegensi Gardner 

Intelligensi Kemampuan 

Logical-Mathematical 

 

 

Linguistic 

 

 

Musical 

 

Spatial 

 

 

 

Bodily kinesthetic 

 

 

Interpersonal 

 

 

Intrapersonal 

Kepekaan dan kemampuan mengamati pola-pola 

logis dan bilangan, serta kemampuan berpikir logis 

 

Kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata, 

dan keragaman fungsi-fungsi bahasa 

 

Kemampuan menghasilkan dan mengekspresikan 

ritme, nada, dan bentuk-bentuk ekspresi musik 

Kemampuan mempersepsi dunia ruang-visual 

secara akurat dan melakukan transformasi persepsi 

tersebut 

 

Kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan 

menangani objek-objek secara terampil 

 

Kemampuan mengamati dan merespon suasana 

hati, temperamen, dan motivasi orang lain 

 

Kemampuan memahami perasaan, kekuatan dan 

kelemahan intelegensi sendiri. 

Sumber: Desmita (2012) 

Hal tersebut sesuai dengan rumusan definisi tentang intelligensi yang 

dikemukakan oleh Myers(1996), 
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“Intelligence is the capacity for goal-directed and adaptive 

behavior; involves the abilities to profit from experience, solve problem, 

reason and successfully meet challenges and achieve goals.” 

 

Psikolog Louis L. Thurstone juga berpendapat bahwa inteligensi pada dasarnya 

terdiri dari 7 kemampuan primer yang dapat dibedakan dengan jelas serta dapat 

digali melalui test inteligensi, yaitu: pemahaman verbal (verbal comprehension), 

pertimbangan (reasoning), kecepatan persepsi (perceptuyal speed), kemampuan 

numerik (numerical ability), kata kelancaran (word fluency), memori asosiatif 

(Associative memory), visualisasi spasial (spatial visualization). (Thurstone, L.L., 

1938) 

 Orang yang cerdas mempunyai banyak sekali faktor inteligensi umum, dan 

faktor inteligensi umum ini merupakan dasar dari semua perilaku cerdas manusia, 

mulai dari keunggulan di sekolah sampai pada kemampuan berlaut di laut. Orang 

dapat dikatakan secara umum pandai atau secara umum bodoh, tergantung pada 

jumlah faktor inteligensi umum yang dimilikinya ditambah besaran berbagai 

faktor khusus. Misalnya,seseorang yang harus memecahkan soal aljabar, maka 

yang dibutuhkan ialah inteligensi umum orang tersebut dan pemahamannya akan 

berbagai rumus serta konsep aljabar itu sendiri. Hal itu dikemukakan oleh Charles 

Spearman (1863-1945) dalam penelitiannya mengenai pendekatan analisis faktor. 

  “British psychologist Charles Spearman (1863-1945) described a 

concept he referred to as general intelligence, or the g factor. After using a 

technique known as factor analysis to to examine a number of mental aptitude 

tests, Spearman concluded that scores on these tests were remarkably similar. 

People who performed well on one cognitive test tended to perform well on 

other tests, while those who scored badly on one test tended to score badly on 

others. He concluded that intelligence is general cognitive ability that could 

be measured and numerically expressed.” 
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Intelegensi berkorelasi positif dengan hasil belajar matematika. Peserta didik 

yang mempunyai kecerdasan intelegensi (IQ) tinggi berpeluang untuk 

memperoleh prestasi belajar matematika yang tinggi. Sesuai dengan penelitian 

dan analisa yang telah dilakukan Huri Suhendri tentang pengaruh matematis-logis 

terhadap hasil belajar matematika yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan kecerdasan matematis-logis terhadap hasil belajar 

matematika. Serta penelitian Johan Fauzan tentang pengaruh kecerdasan 

intelegensi terhadap hasil belajar matematika menunjukkan bahwa kecerdasan 

intelegensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

matematika. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di kelas XI MIA 3 dan XI MIA 5 SMA Negeri 1 Kartasura. Alasan peneliti 

memilih SMA Negeri 1 Kartasura sebagai lokasi penelitian karena masih banyak 

siswa yang mempunyai kecerdasan intelektual (IQ) tinggi tetapi hasil belajar 

matematika yang didapat rendah. 

Dari permasalah yang telah dikemukakan, peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Peserta Didik dengan 

Kecerdasan Intelegensi (IQ) Tinggi Memperoleh Hasil Belajar Matematika 

Rendah”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan faktor yang 

menyebabkan peserta didik dengan kecerdasan intelegensi (IQ) tinggi 

memperoleh hasil belajar matematika yang rendah. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah hasil belajar matematika 

rendah yang diperoleh peserta didik dengan kecerdasan intelegensi(IQ) tinggi 

pada siswa kelas XI MIA 3 dan XI MIA 5 SMA Negeri  1 Kartasura. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendiskripsikan faktor penyebab peserta didik dengan kecerdasan 

intelektual (IQ) tinggi memperoleh hasil belajar matematika rendah pada 

siswa SMA. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hasil belajar matematika pada siswa kelas XI MIA 

3 dan XI MIA 5 SMA Negeri 1 Kartasura dengan kecerdasan 

Intelegensi (IQ) tinggi. 

b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan peserta didik dengan IQ 

tinggi pada siswakelas XI MIA 3 dan XI MIA 5 SMANegeri 1 

Kartasura memperoleh hasil belajar matematika rendah. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan dilakukannya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan mampu 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat dalam bidang pendidikan matematika khususnya untuk 
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menangani faktor penyebab dari peserta didik yang mempunyai 

kecerdasan intelegensi (IQ) tinggi namun mendapat hasil belajar 

matematika rendah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

kontribusi kepada SMAN 1 Kartasura untuk dapat menangani peserta 

didik dengan IQ tinggi namun mendapatkan hasil belajar matematika 

rendah agar mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.  

E. Definisi Istilah 

1. Peserta Didik 

Peserta didik adalah makhluk Allah yang terdiri dari aspek jasmani 

dan rohani yang belum tercapai taraf kematangan, baik fisik, mental, 

intelektual, maupun psikologinya. Oleh karena itu, ia senantiasa 

memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan pendidik agar dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal dan membimbingnya menuju 

kedewasaan. Potensi dasar yang dimiliki peserta didik, kiranya tidak akan 

berkembang secara maksimal tanpa melalui proses pendidikan. (Toto 

Suharto, 2006: 123) 

2. Kecerdasan Intelegensi (IQ) 

Menurut Phares (1988) menyatakan bahwa secara umum 

intelegensi dapat dinyatakan ke dalam salah satu dari tiga klasifikasi 

berikut: (1) kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

beradaptasi dengan situasi–situasi baru atau menghadapi situasi–situasi 
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yang sangat beragam; (2) kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk 

menerima pendidikan; dan (3) kemampuan untuk berpikir secara abstrak, 

menggunakan konsep–konsep abstrak dan menggunakan secara luas 

simbol–simbol dan konsep–konsep (Desmita, 2012:163). 

3. Hasil Belajar Matematika 

Menurut Gagne bahwa Hasil belajar matematika adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajar matematikanya atau dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa, yang 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, tingkah laku, 

sikap dan keterampilan setelah mempelajari matematika. Perubahan 

tersebut diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan ke 

arah yang lebih baik dari sebelumnya(Muhammad Zainal Abidin, 2011:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


