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Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan logis matematis 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TE SMK N 02 Salatiga; 2) untuk mengetahui hubungan positif 

dan signifikan antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TE SMK N 02 

Salatiga; serta 3) untuk mengetahui hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan visual-spasial dengan 

hasil belajar matematika siswa kelas X TE SMK N 02 Salatiga. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswa kelas X Teknik Elektro SMK Negeri 02 Salatiga  yang berjumlah 170 siswa yang terbagi dalam 5 kelas. 

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik cluster random sampling dan peroleh sampel sebanyak 71 

siswa yang terbagi dalam 2 kelas yaitu siswa kelas X TE B yang terdiri dari 35 siswa dan siswa kelas X TE E 

yang terdiri dari 36 siswa. Berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa 1) terdapat hubungan yang 

negatif dan tidak signifikan antara kecerdasan logis matematis dengan hasil belajar matematika siswa kelas X 

TE SMK N 02 Salatiga dengan koefisien korelasi r = -0,249 yang bermakna bahwa kecerdasan logis matematis 

siswa mempengaruhi hasil belajar sebesar 6,2%; 2) terdapat hubungan positif dan tidak signifikan antara 

kecerdasan linguistik dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TE SMK N 02 Salatiga dengan koefisien 

korelasi sebesar r = 0,433 yang bermakna bahwa kecerdasan linguistik mempengaruhi hasil belajar matematika 

siswa sebesar 18,7%; serta 3) terdapat hubungan positif dan tidak signifikan antara kecerdasan visual spasial 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TE SMK N 02 Salatiga dengan koefisien korelasi r = 0,007 yang 

bermakna bahwa kecerdasan visual spasial mempengaruhi hasil belajar matematika siswa sebesar 0,0049%. 

 

Kata Kunci: kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik, kecerdasan visual-spasial, hasil belajar 

matematika 

 

PENDAHULUAN 

Matematika berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-struktur dan 

hubungan-hubungan yang diatur secara logik sehingga matematika itu berkaitan dengan 

konsep-konsep abstrak (Hudoyo dalam Jayantika, 2013). Lebih lanjut, Suhendri (2011) 

menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu tentang bilangan, bangun, hubungan-

hubungan konsep dan logika dengan menggunakan bahasa, lambang atau simbol dalam 

menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematika mencapai 

kekuatannya melalui simbol-simbolnya, tata bahasa dan kaidah bahasa pada dirinya, serta 

mengembangkan pola berpikir kritis aksiomatik, logis dan deduktif (Cockroft dalam Uno, 

2009:108). Belajar matematika dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, 

kreatif, dan dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Ini sesuai dengan 

fungsi matematika menurut Jayantika (2013) yaitu mengembangkan kemampuan 

menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan 
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dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran, geometri, aljabar, peluang, 

statistika, kalkulus dan trigonometri.   

Belajar matematika mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari tetapi banyak siswa yang tidak menyukai matematika dan menganggap bahwa 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit, sukar, dan banyak soal yang harus 

diselesaikan sehingga hasil belajar matematika siswa kurang optimal. Dimyati dan Mudjiono 

(2006:3) mendefinisikan bahwa hasil belajar sebagai hasil dari suatu interaksi tindak belajar 

dan tindak mengajar. Lebih lanjut, Adurrahman (2010) menyatakan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar 

dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri seperti motivasi, kecerdasan 

emosional, kecerdasan, rasa percaya diri, kemandirian, sikap, dan sebagainya. Sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti sarana dan 

prasarana, lingkungan, guru, kurikulum dan metode mengajar. Kedua faktor tersebut saling 

mendukung satu sama lain namun faktor internal lebih dominan dalam keberhasilan belajar 

siswa (Suhendri, 2011). Senada dengan pendapat tersebut, Clark dalam Sudjana (2000) juga 

menyatakan bahwa hasil belajar siswa lebih dipengaruhi oleh faktor internal dari diri siswa 

sendiri dibandingkan faktor eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa adalah kecerdasan.  

Kecerdasan adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan 

seseorang berbuat sesuatu dengan cara yang tertentu (Purwanto, 2011). Lebih lanjut, Feldam 

dalam Uno (2012) mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan memahami dunia, 

berpikir secara rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat 

dihadapkan dengan tantangan. Kecerdasan juga diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia serta alat untuk belajar, untuk 

menyelesaikan masalah, dan menciptakan semua hal yang dapat dimanfaatkan manusia 

(Prawira, 2014:150-151).  

Gardner dalam Subini (2011) menyatakan bahwa kecerdasan yang dimiliki seseorang 

tidak hanya tunggal, tetapi masing-masing orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, 

yang kemudian disebut sebagai kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Gardner 

dalam Jayantika (2013) menyatakan bahwa kecerdasan majemuk terdiri dari 8 jenis 

kecerdasan, yaitu 1) kecerdasan linguistik (linguistic intellegence); 2) kecerdasan logis-

matematis (logical-mathematic intellegence); 3) kecerdasan spasial (spatial intellegence); 4) 

kecerdasan musikal (musical intellegence); 5) kecerdasan kinestetik (body-kinesthetic 



intellegence); 6) kecerdasan interpersonal (interpersonal intellegence); 7) kecerdasan 

intrapersonal (intrapersonal intellegence); dan 8) kecerdasan natural (naturalistic 

intellegence). Kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik dan kecerdasan visual-

spasial atau kecerdasan spasial merupakan 3 kecerdasan yang terkait dengan matematika.  

Gardner dalam Suparlan (2004) mendefinisikan kecerdasan logis matematis sebagai 

kemampuan penalaran ilmiah, perhitungan secara matematis, pemikiran logis, penalaran 

induktif/deduktif, dan ketajaman pola-pola abstrak serta hubungan-hubungan. Hal ini 

bermakna bahwa kecerdasan logis matematis memuat kemampuan seseorang dalam berpikir 

secara induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis 

pola-pola angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir 

(Gardner dalam Uno dan Kuadrat, 2009). Lebih khusus,  Baharuddin (2007:148) 

mendefinisikan kecerdasan logis matematis sebagai kecerdasan yang berkaitan dengan 

kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Senada dengan pendapat 

tersebut, Suyadi (2010) mendefinisikan kecerdasan logis matematis sebagai kemampuan 

untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola berpikir logis dan ilmiah. Berbeda dengan 

pendapat sebelumnya, Campbell (2006:2) lebih mendefinisikan kecerdasan logis matematis 

sebagai kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan mempertimbangkan proporsi dan 

hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi matematis. Oleh karena itu, Suhendri (2006) 

mendefinisikan kecerdasan logis matematis sebagai gabungan dari kemampuan berhitung dan 

kemampuan logika sehingga siswa dapat menyelesaikan suatu masalah secara logis. 

Kecerdasan logis matematis merupakan kapasitas seseorang untuk berpikir secara logis 

dalam memecahkan kasus atau permasalahan dan melakukan perhitungan matematis. 

Seseorang dengan kecerdasan logis matematis mempunyai kemampuan mengelola logika dan 

angka dengan aktivitas utama berpikir logis, berhitung, menyusun pola hubungan serta 

memecahkan masalah. Kecerdasan logis matematis terkait dengan kapasitas seseorang untuk 

menganalisis suatu masalah secara logis, memecahkan operasi matematis serta meneliti suatu 

masalah secara ilmiah (Jayantika, 2013).  

Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk berpikir dalam bentuk kata-kata dan 

menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks 

(Gardner dalam Campbell, 2006:2 dan Uno & Kuadrat, 2009:12). Senada dengan pendapat 

tersebut, Amstrong (2013) mengemukakan bahwa kecerdasan linguistik berkaitan dengan 

penggunaan bahasa sendiri dengan tepat, tata bahasa dan pengucapan kata, dan konsep 

dengan makna yang sesuai. Lebih lanjut, Sumardjono (2008) mendefinisikan kecerdasan 

linguistik adalah kompetensi berbahasa yang mensyaratkan keunggulan keterampilan 



mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Senada dengan pendapat 

tersebut, Sujarwo (2013) mengatakan bahwa kecerdasan linguistik adalah kemampuan 

menggunakan bahasa untuk menyampaikan pikiran dan memahami perkataan orang lain, baik 

secara lisan maupun tertulis. Kecerdasan ini menggambarkan kemampuan memakai bahasa 

secara jelas melalui membaca, menulis, mendengar dan berbicara. Salah satu komponen 

penting dalam kecerdasan linguistik yakni kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan 

baru dengan berbagai pengalaman sebelumnya. 

Kecerdasan visual-spasial adalah kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih 

mendalam hubungan antara objek dan ruang (Gardner dalam Prawira, 2014:155). Lebih 

khusus, Sujarwo (2013) mendefinisikan kecerdasan visual spasial sebagai kemampuan 

melihat dan mengamati dunia visual spasial secara akurat, dan kemudian bertindak atas 

persepsi. Berbeda dengan pendapat sebelumya, Ambarjaya (2012:20) mendefinisikan 

kecerdasan spasial sebagai kecerdasan yang berhubungan dengan seni visual seperti melukis, 

menggambar, memahat, navigasi, peta, arsitek, dan kemampuan membayangkan objek-objek 

dari sudut pandang yang berbeda. Kecerdasan visual spasial adalah keterampilan tentang 

berpikir mengenai gambar, angka dan garis, mengamati dan memahami bentuk tiga dimensi 

(Onay, 2006). Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap warna, garis, angka dan hubungan 

di antara mereka. Selain itu, mencakup keterampilan tentang visualisasi ide, pikiran, yang 

diubah menjadi bentuk grafis (Amstrong, 2013). 

Gardner (2003:24) sendiri mendefinisikan kecerdasan spasial atau kecerdasan ruang 

sebagai kemampuan membentuk model mental dari dunia ruang dan mampu melakukan 

berbagai tindakan dan operasi menggunakan model itu. Seseorang dengan kecerdasan visual-

spasial atau kecerdasan spasial membangkitkan kapasitas untuk berpikir dalam cara tiga 

dimensi seperti yang dapat dilakukan oleh seorang pelaut, pilot, pemahat, pelukis, dan 

arsitek. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk merasakan bayangan eksternal 

maupun internal, melukiskan kembali, merubah atau memodifikasi, bayangan, 

mengemudikan diri sendiri dan objek melalui ruangan dan menghasilkan atau menguraikan 

informasi grafik (Campbell, 2006:2).  

Setiap siswa memiliki tingkatan dari ketiga jenis kecerdasan ini yang berbeda-beda. 

Siswa yang memiliki kecerdasan logis matematis yang tinggi cenderung dapat memahami 

suatu masalah dan menganalisa serta menyelesaikannya dengan tepat. Demikian pula dalam 

kegiatan belajar matematika, siswa yang memiliki kecerdasan matematis-logis tinggi maka 

hasil belajarnya pun tinggi. Lebih lanjut, Syukur dalam Supardi (2014) mengatakan bahwa 

siswa yang memiliki kecerdasan logis matematis yang tinggi memiliki perilaku yang lebih 



sabar dalam mengerjakan soal-soal yang sulit, sedangkan siswa yang memiliki kecerdasan 

logis matematis rendah cenderung memiliki perilaku cepat ingin selesai dan menyerah pada 

tantangan soal yang sulit. Selain itu, kecerdasan logis matematis merupakan gabungan dari 

kemampuan berhitung dan kemampuan logika sehingga siswa dapat menyelesaikan suatu 

masalah secara logis. Siswa yang memiliki kecerdasan logis matematis yang tinggi cenderung 

dapat memahami suatu masalah dan menganalisa serta menyelesaikannya dengan tepat. 

Demikian pula dalam kegiatan belajar matematika, siswa yang memiliki kecerdasan logis 

matematis tinggi maka hasil belajarnya pun tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Sukada dkk (2013) yang menunjukkan bahwa kecerdasan logis matematis berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar matematika.  

Selain terkait dengan kecerdasan logis matematis, hasil belajar matematika juga 

mempunyai hubungan dengan kecerdasan linguistik. Hal ini disebabkan oleh karena belajar 

matematika merupakan kegiatan belajar tentang konsep dan struktur matematika yang 

terdapat dalam materi yang dipelajari serta menjalin hubungan antara konsep-konsep dan 

struktur itu dan juga tentang pemahaman konsep matematika secara abstrak dan penyelesaian 

soal matematika dalam bentuk aplikasi atau cerita sehingga dibutuhkan kecerdasan linguistik. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Uzoglu (2011) yang menunjukkan adanya hubungan positif 

antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar matematika siswa.   

Gardner dalam Suparno (2004:26) mengemukakan bahwa peserta didik yang memiliki 

kecerdasan linguistik yang tinggi akan dengan mudah mengerti urutan dan arti kata, serta 

mudah mengingat, menjelaskan, mengajarkan, dan menceritakan pemikirannya kepada orang 

lain. Lebih lanjut, Sukardi (2009) mengatakan bahwa kecerdasan linguistik adalah 

kemampuan verbal untuk memahami konsep-konsep dalam bentuk kata-kata. Kecerdasan 

linguistik juga berkaitan dengan kemampuan siswa memahami suatu tulisan maupun simbol 

yang abstrak, mengutarakan pendapat atau berbicara, menarik suatu kesimpulan, 

mendeskripsikan, menggeneralisasikan suatu konsep yang mana hal tersebut merupakan 

tindakan yang harus dilakukan selama proses belajar matematika. 

Selain kecerdasan logis matematis dan kecerdasan linguistik, kecerdasan visual-spasial 

juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Peserta didik dengan kecerdasan visual-spasial 

yang tinggi sungguh aktif dalam berimajinasi dan juga dapat mengungkapkan gagasannya 

dalam grafik yang lebih jelas dan ringkas (Suparno, 2004). Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Tambunan (2006) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kecerdasan 

spasial dengan prestasi yang ditinjau dari hasil belajar matematika, sehingga kecerdasan 

visual-spasial sangat dibutuhkan peserta didik karena dalam matematika berkaitan dengan 



pemahaman, analisis, perhitungan dan membutuhkan imajinasi yang tinggi. Lebih lanjut, 

Hamley dalam Tambunan (2006) menyatakan bahwa kecerdasan spasial adalah kemampuan 

pemahaman kiri-kanan, pemahaman perspektif, bentuk-bentuk geometris, menghubungkan 

konsep spasial dengan angka, kemampuan dalam mentransformasi mental dari bayangan 

visual yang dibutuhkan dalam belajar matematika dimana kemampuan matematika adalah 

gabungan dari kecerdasan umum, pembayangan visual, serta kemampuan untuk mengamati 

angka.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SMK N 02 Salatiga 

dengan Bapak Suharto, S.Pd., yang merupakan guru pengampu mata pelajaran matematika 

kelas X, diperoleh hasil bahwa matematika sebagai mata pelajaran wajib di SMK dan masih 

kurang digemari para siswa. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pembelajaran yang belum 

berlangsung secara kondusif dan kesadaran siswa dalam belajar matematika masih kurang, 

serta siswa tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika. Dampaknya adalah 

pemahaman konsep pada materi tidak maksimal sehingga menyebabkan hasil belajar menjadi 

rendah. Selain itu, Bapak Suharto juga mengatakan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi 

oleh kecerdasan dan kemampuan masing-masing siswa dimana masing-masing siswa 

mempunyai kemampuan dan kecerdasan dalam mengerjakan matematika yang berbeda-beda. 

Hal ini terlihat dari siswa ketika mengerjakan soal cerita atau soal aplikasi yang 

membutuhkan penalaran dan logika serta analisis yang kaitannya dengan kecerdasan logis 

matematis, kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan linguistik. Siswa dengan tingkat ketiga 

jenis kecerdasan tersebut yang tinggi dapat menganalisis dan mengerjakan soal-soal 

matematika yang telah diberikan dengan cepat karena siswa yang mempunyai kecerdasan 

tersebut mempunyai kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, kemampuan 

pemahaman konsep, kemampuan menganalisis, kemampuan imajinasi, dan kemampuan 

operasi aljabarnya lebih baik. Sebaliknya, siswa dengan tingkat ketiga jenis kecerdasan 

tersebut yang rendah mempunyai kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, 

kemampuan pemahaman konsep, kemampuan menganalisis, kemampuan imajinasi, dan 

kemampuan operasi aljabarnya yang kurang sehingga akan membutuhkan waktu yang lama 

untuk mengerjakan soal-soal matematika.  

Hal tersebut mengindikasikan bahwa siswa yang memiliki tingkat kecerdasan logis 

matematis tinggi, kecerdasan linguistik dan kecerdasan visual-spasial yang baik akan 

mendapatkan hasil belajar yang tinggi pula, begitupun sebaliknya siswa yang memiliki 

kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik dan kecerdasan visual-spasial yang rendah 

maka hasil belajarnya rendah. Hal ini didukung oleh penelitian  Suhendri (2011) yang 



menyatakan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kecerdasan matematis-logis 

terhadap hasil belajar matematika. Hal ini diartikan bahwa faktor kecerdasan logis-matematis 

sebagai suatu kemampuan yang memiliki peran dalam menentukan tingkat keberhasilan 

siswa dalam bidang matematika mempengaruhi hasil belajar matematika. Senada dengan 

penelitian ini, penelitian Kaplan (2011) menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik dan kecerdasan 

spasial dengan hasil belajar matematika. Hasil penelitian Jayantika (2013) juga menyatakan 

adanya hubungan positif antara kecerdasan logis-matematis dan kecerdasan spasial terhadap 

prestasi dari hasil belajar matematika. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, 

penelitian Ahmad (2015) manyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan logis matematis dengan prestasi belajar matematika siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik dan kecerdasan visual-spasial 

dengan hasil belajar. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Hubungan Antara Kecerdasan 

Logis Matematis, Kecerdasan Linguistik, dan Kecerdasan Visual-Spasial dengan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas X SMK N 02 Salatiga. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional yang merupakan suatu jenis 

penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara beberapa variabel (Anwar, 

2003). Tempat penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 02 Salatiga pada semester 2 tahun 

ajaran 2015/2016. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X Teknik Elektro 

SMK Negeri 02 Salatiga  yang berjumlah 170 siswa yang terbagi dalam 5 kelas. Pengambilan 

sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling dan peroleh sampel sebanyak 

71 siswa yang terbagi dalam 2 kelas yaitu siswa kelas X TE B yang terdiri dari 35 siswa dan 

siswa kelas X TE E yang terdiri dari 36 siswa. Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 3 tahap 

yaitu: 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap penyelesaian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dari konsep Kecerdasan 

Majemuk (Multiple Intelligence). Konsep kecerdasan majemuk di ukur dalam 8 parameter 

(Gardner dalam Amstrong, 2003) yaitu kecerdasan logis-matematis, kecerdasan linguistik, 

kecerdassan visual-spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

intrapersonal, kecerdasan musik, kecerdasan natural. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

tiga parameter dari kecerdasan majemuk yaitu kecerdasan logis matematis, kecerdasan 

linguistik, dan kecerdasan visual-spasial. Angket tersebut merupakan hasil modifikasi dari 



Howard Gardner Multiple Intelligence Test, Walter McKenzie Multiple Intelegences 

Inventory, Thomas Amstrong Multiple Intelligence Checklist yang awalnya berjumlah 30 

butir menjadi 19 butir pernyataan untuk masing-masing kecerdasan. Total item dalam angket 

tersebut adalah 57 butir pernyataan. 

Tabel 1. Kisi-Kisi Kecerdasan Logis Matematis, Kecerdasan Linguistik, dan 

Kecerdasan Visual-Spasial 

 

Konsep Sub Konsep Indikator Empirik 
Juml

ah 

1) Kecerdasan 

Logis 

matematis 

Kelancaran 

menangani 

konsep, pola 

abstrak 

dalam 

pembuktian. 

1) Merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam 

lingkungannya. 

2) Mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitas, waktu dan 

hubungan sebab dan akibat. 

3) Menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan 

secara nyata (konkret), baik objek maupun konsep-konsep. 

4) Menunjukkan keterampilan pemecahan masalah secara logis. 

5) Memahami pola-pola dan hubungan-hubungan. 

6) Mengajukan dan menguji hipotesis. 

7) Menggunakan bermacam-macam keterampilan matematis 

seperti memperkirakan (estimating), perhitungan Algoritme 

(calculating algorithms), menafsirkan statistik (interpreting 

statistics), dan menggambarkan informasi visual dalam 

bentuk grafik (gambar). 

8) Menyukai operasi  yang kompleks seperti kalkulus, fisika, 

pemrograman komputer, atau metode penelitian. 

9) Berpikir secara matematis dengan mengumpulkan bukti, 

membuat hipotesis, merumuskan berbagai model, 

mengembangkan contoh-contoh tandingan dan membuat 

argumen-argumen yang kuat. 

10) Menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah 

matematis.  

11) Mengungkapkan ketertarikan dalam karir-karir seperti 

akuntasi, teknologi  komputer, hukum, mesin, dan ilmu 

kimia. 

12) Menciptakan model-model baru atau memahami wawasan 

baru dalam ilmu pengetahuan alam atau matematika. 
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2) Kecerdasan 

Linguistik 

Ukuran 

kompetensi 

berbahasa. 

1) Mendengar dan merespon setiap suara, ritme, warna dan 

berbagai ungkapan kata. 

2) Menirukan suara, bahasa, membaca, dan menulis dari orang 

lainnya. 

3) Belajar melalui menyimak, membaca, menulis dan diskusi. 

4) Menyimak secara efektif, memahami, menguraikan, 

menafsirkan dan mengingat apa yang diucapkan. 

5) Membaca secara efektif, memahami, meringkas, 

menafsirkan atau menerangkan, dan mengingat apa yang 

telah dibaca. 

6) Berbicara secara efektif kepada berbagai pendengar, 

berbagai tujuan, dan mengetahui cara berbicara sederhana, 

fasih, persuasif, atau bergairah pada waktu-waktu yang 

tepat. 

7) Menulis secara efektif, memahami dan menerapkan aturan-
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aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan menggunakan 

kosakata yang efektif. 

8) Memperlihatkan kemampuan untuk mempelajari bahasa 

lainnya. 

9) Menggunakan keterampilan menyimak, berbicara, menulis 

dan membaca untuk mengingat, berkomunikasi, berdiskusi, 

menjelaskan, mempengaruhi, menciptakan pengetahuan, 

menyusun makna, dan menggambarkan bahasa itu sendiri. 

10) Berusaha untuk mengingatkan pemakaian bahasanya 

sendiri. 

11) Menunjukkan minat dalam jurnalisme, puisi, bercerita, 

debat, berbicara, menulis atau menyunting. 

12) Menciptakan bentuk-bentuk bahasa baru atau karya tulis 

orisinil atau komukasi lisan. 

3) Kecerdasan 

Visual-

Spasial 

Kepekaan 

pandangan 

inderawi dan 

memvisualis

asi. 

1) Belajar dengan melihat dan mengamati. Mengenali wajah, 

benad, bentuk, warna, detai, dan pemandangan. 

2) Mengarahkan dirinya pada benda-benda secara efektif 

dalam ruangan, seperti ketika menggerakkan tubuh 

seseorang melalui lubang, menemukan jalan seseorang di 

dalam sebuah hutan tanpa jejak, mengemudikan mobil 

melalui kepadatan lalu lintas, atau mengendalikan kano 

dalam sebuah sungai. 

3) Merasakan dan menghasilkan sebuah bayangan-bayangan 

mental, berpikir dalam gambar, dan mevisualisasikan detail. 

Menggunakan gambaran visual sebagai sebuah alat bantu di 

dalam mengingat informasi. 

4) Membaca grafik, bagan, peta dan diagram. Belajar dengan 

grafik atau melalui media-media visual. 

5) Menikmati gambar-gambar tak beraturan, lukisan, ukiran, 

atau obyek-obyek repro lain dalam bentuk-bentuk yang 

dapat dilihat. 

6) Menikmati bentukan hasil tiga dimensi, seperti obyek 

origami, jembatan tiruan, rumah atau wadah. Secara mental 

mampu merubah bentuk dari sebuah obyek, seperti: melipat 

selembar kertas ke dalam bentuk yang kompleks dan 

memvisualisasikan bentuk baru, atau secara mental 

menggerakkan obyek di dalam ruang, untuk menentukan, 

bagaimana berinteraksi dengan obyek lain, seperti gigi-gigi 

yang menggerakkan bagian-bagian mesin. 

7) Melihat hal atau benda dengan cara-cara yang berbeda atau 

dari “perspektif baru”, seperti ruang negatif di sekitar 

sebuah bentuk, sebagaimana bentuk itu sendiri atau 

mendeteksi saat bentuk “yang tersembunyi” dalam bentuk 

yang lain. 

8) Merasakan pola-pola yang lembut maupun rumit. 

9) Menciptakan gambaran nyata atau visual dari infomasi. 

10) Cakap mendesain secara abstrak atau representasional. 

11) Mengekspresikan ketertarikan atau keahlian dalam menjadi 

seorang artis, fotografer, teknisi, videografer, arsitek, 

perancang, pengaamat seni, pilot, atau karir lain yang 

berorientasi visual. 

12) Menciptakan bentuk-bentuk baru dari media visual-spasial 

atau karya seni asli. 
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   Sumber : Armstrong, Thomas. 2013. Kecerdasan Multiple di Dalam Kelas. Jakarta: PT indeks. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 02 Salatiga yang beralamat di Jalan Parikesit, 

Dukuh, Sidomukti, Salatiga. Kelas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas X TE B 

dan kelas X TE E SMK Negeri 02 Salatiga. Jumlah siswa kelas X TE B yaitu 35 siswa yang 

terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan, sedangkan jumlah siswa kelas X TE E 

yaitu 36 siswa yang terdiri dari 28 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. 

Analisis Deskriptif 

Adapun hasil pengkategorian kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik, dan 

kecerdasan visual spasial adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Pengkategorian Kecerdasan Logis Matematis, Kecerdasan Linguistik, 

Kecerdasan Visual Spasial 

 

No Interval Skor Kategori 
LM LI SP 

F % f % F % 

1.            Tinggi 27 38,02 6 8,46 38 53,52 

2.               Sedang 43 60,56 46 64,78 31 43,66 

3.         Rendah 1 1,42 19 26,76 2 2,82 

Berdasarkan pengkategorian di atas diperoleh 27 siswa (38,02%) mempunyai kecerdasan 

logis matematis yang termasuk dalam kategori tinggi, 43 siswa (60,56%) mempunyai 

kecerdasan logis matematis sedang, dan terdapat 1 siswa (1,42%) mempunyai kecerdasan 

logis matematis rendah. Hal ini bermakna bahwa mayoritas siswa Kelas  X TE B dan Kelas X 

TE E SMK Negeri 2 mempunyai kecerdasan logis matematis tinggi dan sedang serta hanya 

terdapat seorang siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis rendah. Dengan kata 

lain, sangatlah sesuai siswa kelas X Teknik Elektro SMK Negeri 2 Salatiga mempunyai 

kecerdasan logis matematis yang tinggi dan sedang dimana ini sesuai dengan karakter bidang 

studi yang dipelajarinya, yakni elektro. 

Hasil pengkategorian tingkat kecerdasan linguistik pada Tabel 2 diatas diperoleh 6 

siswa (8,46%) mempunyai kecerdasan linguistik yang termasuk dalam kategori tinggi, 

terdapat 46 siswa (64,78%) mempunyai kecerdasan linguistik sedang, dan terdapat 19 siswa 

(26,76%) mempunyai kecerdasan linguistik rendah. Hal ini bermakna bahwa siswa Kelas  X 

TEE dan TEB SMK Negeri 2 mempunyai kecerdasan linguistik sedang dan rendah serta 

hanya terdapat 6 siswa yang mempunyai kecerdasan linguistik tinggi. Dengan kata lain, siswa 

Kelas X Teknik Elektro mempunyai kemampuan memahami bahasa di tingkat sedang dan 

rendah.  

Berdasarkan pengkategorian kecerdasan visual spasial pada Tabel 2 di atas diperoleh 

38 siswa (53,52%) mempunyai kecerdasan visual spasial yang termasuk dalam kategori 



tinggi, terdapat 31 siswa (43,66%) mempunyai kecerdasan visual spasial sedang, dan terdapat 

2 siswa (2,82%) mempunyai kecerdasan visual spasial rendah. Hal ini bermakna bahwa siswa 

Kelas  X TEE dan TEB SMK Negeri 2 mempunyai kecerdasan visual spasial tinggi dan 

sedang serta hanya terdapat seorang siswa yang mempunyai kecerdasan visual spasial rendah. 

Berdasarkan pengkategorian ketiga jenis kecerdasan diatas maka dapat dilihat bahwa 

siswa Kelas X TEE dan TEB SMK Negeri 2 mempunyai kecerdasan logis matematis dan 

kecerdasan visual spasial yang tinggi dan sedang sedangkan kecerdasan linguistiknya pada 

kategori tinggi dan rendah. 

 

Analisis Deskriptif Hasil Pengukuran Kecerdasan dan Hasil Belajar Siswa 

1. Kecerdasan 

Hasil pengukuran dari ketiga jenis kecerdasan siswa yang mendominasi dapat dilihat 

dalam tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kecerdasan 

Kecerdasan Frekuensi  % 

Logis Matematis 26 36,62 

Linguistik  7 9,86 

Visual Spasial 38 53,52 

Jumlah 71 100% 

 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa siswa yang menonjol memiliki kecerdasan logis 

matematis sebanyak 26 siswa (36,62%); siswa yang menonjol memiliki kecerdasan linguistik 

sebanyak 7 siswa (9,86%), dan siswa yang menonjol memiliki kecerdasan visual spasial 

sebanyak 39 siswa (54,52%).  Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa Kelas X Teknik 

Elektro SMK Negeri 2 mempunyai kecerdasan logis matematis dan kecerdasan visual spasial 

sedangkan sedikit siswa cenderung mempunyai kecerdasan linguistik.   

 

2. Hasil Belajar Matematika 

Hasil pengkategorian hasil belajar siswa menggunakan pengkategorian berdasar data 

empiris. Nilai maksimum nilai ulangan siswa adalah 92 dan nilai minimum nilai ulangan 

siswa adalah 10. 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Deskriptif Hasil Belajar Matematika 

NO Kategori Rentang Skor F % Mean SD Max Min 

1. Tinggi 64,68-92 49 69,02 

68,17 18,49 92 10 2. Sedang 37,34-64,67 17 23,94 

3. Rendah 10-37,33 5 7,04 



Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa pada kategori tinggi 

yaitu sebesar 49 siswa (69,02%), pada kategori sedang terdapat 17 siswa (23,94%), dan pada 

kategori rendah terdapat 5 siswa (7,04%) serta standar deviasi untuk hasil belajar matematika 

sebesar 18,49. Rata-rata hasil belajar matematika yang diperoleh adalah sebesar 68,17 yang 

termasuk di dalam kategori tinggi. 

 

Analisis Uji Korelasi antara Kecerdasan dengan Hasil Belajar Matematika 

Uji korelasi antara kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik, kecerdasan 

visual spasial dengan hasil belajar matematika dapat ditentukan dengan menggunakan 

analisis korelasi. Hasil perhitungan korelasi antara kecerdasan logis matematis dengan hasil 

belajar matematika dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5. Korelasi antara Kecerdasan dengan Hasil Belajar Matematika 

Correlations 

 
Kecerdasan 

Logis 
Matematis 

Nilai 
Kecerdasan 

Linguistik 
Nilai 

Kecerdasan 
Visual 

Spasial 
Nilai 

Kecerdas
an Logis 
Matemati
s 

Pearson 
Correlation 

1 -,249 -,133 -,538 ,136 -,144 

Sig. (1-tailed)  ,110 ,388 ,107 ,254 ,241 

N 26 26 7 7 26 26 

Nilai Pearson 
Correlation 

-,249 1 ,194 ,385 ,113 ,043 

Sig. (1-tailed) ,110  ,339 ,197 ,292 ,417 

N 26 26 7 7 26 26 

Kecerdas
an 
Linguistik 

Pearson 
Correlation 

-,133 ,194 1 ,433 ,398 -,474 

Sig. (1-tailed) ,388 ,339  ,166 ,188 ,141 

N 7 7 7 7 7 7 

Nilai Pearson 
Correlation 

-,538 ,385 ,433 1 -,349 -,419 

Sig. (1-tailed) ,107 ,197 ,166  ,222 ,175 

N 7 7 7 7 7 7 

Kecerdas
an Visual 
Spasial 

Pearson 
Correlation 

,136 ,113 ,398 -,349 1 ,007 

Sig. (1-tailed) ,254 ,292 ,188 ,222  ,483 

N 26 26 7 7 38 38 

Nilai Pearson 
Correlation 

-,144 ,043 -,474 -,419 ,007 1 

Sig. (1-tailed) ,241 ,417 ,141 ,175 ,483  

N 26 26 7 7 38 38 

 

Berdasarkan hasil pengujian korelasi pada Tabel 5 tampak bahwa korelasi antara  kecerdasan 

logis matematis dengan hasil belajar siswa mempunyai koefisien korelasi r = -0,249. 

Tampaklah bahwa koefisien korelasi antara kecerdasan logis matematis dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas X TE SMK Negeri 02 Salatiga bersifat negatif dan masuk dalam 

kategori rendah. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

siswa hubungannya dengan kecerdasan logis matematis hanya sebesar 6,2% sedangkan 

93,8% berkaitan dengan faktor lainnya. 



Berdasarkan hasil pengujian korelasi pada Tabel 5 tampak bahwa korelasi antara  

kecerdasan linguistik dengan hasil belajar siswa mempunyai koefisien korelasi r = 0,433. 

Tampaklah bahwa koefisien korelasi antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas X TE SMK Negeri 02 Salatiga bersifat positif dan masuk dalam 

kategori sedang. Hal ini bermakna bahwa hasil belajar siswa berhubungan dengan kecerdasan 

linguistik sebesar 18,7% sedangkan 81,3% berkaitan dengan faktor lainnya. 

Berdasarkan hasil pengujian korelasi pada Tabel 5 tampak bahwa korelasi antara  

kecerdasan visual spasial dengan hasil belajar siswa mempunyai koefisien korelasi r = 0,007. 

Tampaklah bahwa koefisien korelasi antara kecerdasan visual spasial dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas X TE SMK Negeri 02 Salatiga bersifat positif dan masuk dalam 

kategori rendah. Hal ini bermakna bahwa hasil belajar siswa berkaitan dengan kecerdasan 

visual spasial sebesar 0,0049% dan 99,51% dengan faktor lainnya. 

Berdasarkan hasil korelasi ketiga jenis kecerdasan dengan hasil belajar diperoleh hasil 

penelitian terdapat hubungan antara kecerdasan logis matematis dengan hasil belajar 

matematika siswa, terdapat hubungan antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar 

matematika siswa, serta terdapat hubungan antara kecerdasan visual spasial dengan hasil 

belajar matematika siswa.  

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian korelasi tampak bahwa ada hubungan negatif dan tidak 

signifikan antara kecerdasan logis matematis dengan hasil belajar matematika siswa dan 

mempunyai koefisien korelasi sebesar r = -0,249. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa hubungannya dengan kecerdasan logis matematis 

hanya sebesar 6,2% dan tergolong dalam kategori rendah sehingga perlu membangun 

kecerdasan logis matematis yang dapat dilakukan melalui pembelajaran yang menekankan 

pada eksplorasi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Sesuai dengan pendapat 

Saifullah (2004;38) yang menyatakan bahwa ada beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kecerdasan logis matematis, yaitu dengan bereksperimen, tanya jawab dan 

memecahkan teka teki logis dan berhitung. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

baik fisik maupun otak akan mengembangkan kecerdasan logis matematis siswa. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa dalam mengerjakan soal cerita, siswa kelas X TE SMK Negeri 02 

Salatiga masih mengalami kesulitan dalam mengklasifikasi, menganalisis serta memecahkan 

masalah pada soal matematika dan menunjukan adanya hubungan hasil belajar matematika 

siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhendri (2011) menyatakan bahwa 



terdapat hubungan antara kecerdasan logis matematis dengan prestasi belajar matematika 

siswa. 

Terdapat hubungan positif dan tidak signifikan antara kecerdasan linguistik dengan 

hasil belajar matematika siswa dan mempunyai koefisien korelasi sebesar r = 0,433. Hal ini 

bermakna bahwa hasil belajar siswa berhubungan dengan kecerdasan linguistik sebesar 

18,7% yang berarti penguasaan berbahasa secara lisan dan tertulis siswa dalam mengerjakan 

soal akan berkaitan daya ingat, pemahaman, serta penyelesaian soal cerita sehingga 

menunjukan adanya hubungan dengan hasil belajar matematika siswa. Penguasaan bahasa 

siswa dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal lainnya, yaitu kemampuan guru dalam 

mengomunikasikan penjelasan konsep materi masih sulit dipahami oleh siswa sehingga 

menyebabkan kecerdasan linguistik siswa rendah. Hal ini juga disebabkan soal tes yang 

diberikan kepada siswa oleh guru, karena soal tes yang diberikan berupa soal cerita yang 

memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi dalam mengubah kalimat menjadi model 

matematika. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Uzoglu (2011) yang menunjukkan adanya 

hubungan positif antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar matematika siswa. 

Hasil pengujian korelasi tampak bahwa terdapat hubungan positif dan tidak signifikan 

antara kecerdasan visual spasial dengan hasil belajar siswa mempunyai koefisien korelasi r = 

0,007. Hasil pengujian ini bermakna bahwa hasil belajar siswa berkaitan dengan kecerdasan 

visual spasial sebesar 0,0049% dan tergolong dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan soal 

tes yang diberikan kepada siswa oleh guru pada materi bangun ruang (kubus) hanya 

berbentuk soal cerita, sehingga membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi dalam 

memvisualisasikan soal bentuk ruang, sehingga mempengaruhi hubungan antara kecerdassan 

visual spasial dengan hasil belajar matematika siswa. Kurangnya kemampuan siswa dalam 

memvisualisasikan soal disebabkan oleh faktor internal dan eksternal lainnya, antara lain 

metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru, menyebabkan kecerdasan visual 

spasial rendah dan juga akan mempengaruhi hasil belajar matematika siswa kelas X SMK 

Negeri 02 Salatiga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Tambunan (2006) yang 

menunjukkan adanya hubungan positif antara kecerdasan spasial dengan prestasi yang 

ditinjau dari hasil belajar matematika, sehingga kecerdasan visual-spasial sangat dibutuhkan 

peserta didik karena dalam matematika berkaitan dengan pemahaman, analisis, perhitungan 

dan membutuhkan imajinasi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil korelasi ketiga jenis 

kecerdasan dengan hasil belajar diperoleh hasil penelitian bahwa terdapat hubungan 

kecerdasan logis matematis dan visual spasial dengan hasil belajar matematika dan tergolong 



dalam kategori rendah, sedangkan hubungan antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar 

matematika termasuk dalam kategori sedang. 

Hubungan antara kecerdasan logis matematis, linguistik dan visual spasial juga 

menunjukkan terdapat keterkaitan antara faktor internal maupun faktor eksternal lainnya 

dengan hasil belajar matematika siswa. Hal ini didukung oleh Adurrahman (2010) 

mengatakan bahwa faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

sendiri seperti motivasi, kecerdasan emosional, rasa percaya diri, kemandirian, sikap, dan 

sebagainya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa 

seperti sarana dan prasarana, lingkungan, guru, kurikulum dan metode mengajar.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan antara kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik, kecerdasan 

visual spasial dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TE SMK Negeri 02 Salatiga. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil olah data uji korelasi antara ketiga jenis kecerdasan dengan 

hasil belajar matematika siswa kelas X TE SMK Negeri 02 Salatiga sebagai berikut: 

1. Hasil olah data uji korelasi antara kecerdasan logis matematis dengan hasil belajar 

matematika siswa diperoleh koefisien korelasi sebesar r = -0,249 atau kecerdasan 

logis matematis memiliki hubungan dengan hasil belajar matematika siswa sebesar 

6,2% yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara 

kecerdasan logis matematis dengan hasil belajar matematika siswa X TE SMK Negeri 

02 Salatiga.  

2. Hasil olah data uji korelasi antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar 

matematika siswa diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar r = 0,433 atau kecerdasan 

linguistik memiliki hubungan dengan hasil belajar matematika sebesar 18,7% yang 

bermakna bahwa terdapat hubungan positif dan tidak signifikan antara kecerdasan 

linguistik dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TE SMK Negeri 02 Salatiga.  

3. Hasil olah data uji korelasi antara kecerdasan visual spasial dengan hasil belajar 

matematika siswa diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar r = 0,007 atau kecerdaan 

visual spasial memiliki hubungan dengan hasil belajar matematika siswa sebesar 

0,0049% yang bermakna bahwa ada hubungan positif dan tidak signifikan antara 

kecerdasan visual spasial dengan hasil belajar matematika siswa X TE SMK Negeri 

02 Salatiga. 
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