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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran sejarah merupakan wahana penting dalam pendidikan suatu 

bangsa dan memiliki fungsi strategis untuk mengembangkan potensi siswa yang 

nantinya dapat diimplemetasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan 

potensi siswa sangat penting dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk, 

melatih, dan memfasilitasi, sehingga mereka menjadi pribadi yang unggul dan 

produktif. Hal ini diperkuat oleh Mueller (dalam Abidin, 2014, hlm. 83) yang 

mengungkapkan bahwa “misi sekolah adalah mengembangkan warga negara yang 

produktif, untuk menjadi warga negara produktif, seseorang harus mampu 

menunjukkan penguasaan melakukan sesuatu secara bermakna dalam dunia nyata, 

sekolah mesti mengembangkan siswa untuk dapat mendemonstrasikan 

kemampuan / keterampilan melakukan sesuatu”.  

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu potensi siswa yang dapat 

dikembangkan melalui materi pembelajaran sejarah yaitu berpikir historis. Hal ini 

sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran sejarah yang mengacu pada 

Kurikulum 2013 yaitu “mengembangkan kemampuan berpikir historis (historical 

thinking) yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif, 

dan inovatif” (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, hlm. 9). 

Kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan dengan tujuan agar siswa 

(generasi muda) yang menjadi pemegang peran utama dan pendukung dalam 

menjalankan kehidupan bangsa ini dapat berpikir logis, kreatif, inspiratif, dan 

inovatif.  Selain itu, kemampuan yang sudah terlatih dalam diri mereka akan 

menjadi landasan kuat bagi kehidupan bangsa ini.   

Berpikir historis dapat dilatih dengan berbagai cara, salah satunya yaitu 

dengan mengembangkan kecerdasan siswa. Menurut Howard Gardner ada delapan 

kecerdasan yang dapat dikembangkan guru dalam pembelajaran, diantaranya yaitu 

kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika logika, kecerdasan spasial, kecerdasan 
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musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Namun, dalam pembelajaran sejarah tidak 

semua kecerdasan tersebut dapat dikembangkan. Hal ini diperkuat oleh Hasan 

(2012, hlm. 4) yang mengungkapkan bahwa “materi pendidikan sejarah memiliki 

kemampuan mengembangkan beberapa dimensi intelektual yang dikemukakan 

Gardner. Dimensi linguistic intelligence, spatial intelligence, sosial intelligence 

dan personal intelligence adalah dimensi intelektual yang dapat dikembangkan 

melalui pendidikan sejarah”.  Oleh karena itu, salah satu kecerdasan yang dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran sejarah yaitu kecerdasan spasial yang akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini. 

Kecerdasan spasial merupakan kemampuan mengungkapkan suatu gagasan 

ke dalam bentuk gambar dan dua / tiga dimensi. Hal ini diperkuat oleh Sonawat 

dan Gogri (dalam Yaumi & Ibrahim, 2013, hlm. 15) yang menjelaskan bahwa 

“kecerdasan spasial sebagai kemampuan mempersepsi dunia visual-spasial secara 

akurat serta menstransformasikan persepsi visual-spasial tersebut ke dalam 

bentuk”. Kecerdasan spasial ini dapat dilatih melalui proses pembelajaran di 

dalam kelas dan dibutuhkan di dalam pembelajaran sejarah untuk  mempelajari 

peristiwa-peristiwa sejarah melalui gambar-gambar. Orang-orang yang 

mempunyai kecerdasan spasial bukan hanya dapat belajar sejarah melalui gambar-

gambar saja, akan tetapi mereka juga dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa 

sejarah ke dalam bentuk gambar. Dengan demikian, pembelajaran sejarah lebih 

bermakna, menarik, menantang, menyenangkan, dan tidak identik lagi dengan 

hapalan yang membosankan. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya Lwin, dkk 

(2008, hlm. 75-82) yang mengungkapkan bahwa beberapa alasan mengapa 

kecerdasan spasial pada anak perlu dikembangkan dalam pembelajaran, beberapa 

alasannya yaitu “meningkatkan kreativitas, meningkatkan daya ingat, 

mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, dan mencapai puncak 

kinerja”.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti di kelas XI 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak, peneliti menemukan permasalahan terkait 

dengan rendahnya kecerdasan spasial siswa dalam pembelajaran sejarah. Pertama 

ketika proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung, guru menjelaskan materi 
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yang berkaitan dengan konsep ruang, kemudian siswa yang duduk paling 

belakang meminta penjelasan materi menggunakan peta. Menanggapi hal tersebut, 

guru pun langsung menggunakan peta. Pada saat proses pembelajaran tersebut ada 

siswa yang melihat peta di google terkait materi,  ada siswa yang memerhatikan, 

dan sebagian besar siswa cenderung ribut serta asyik dengan handphonenya 

masing-masing. Kondisi seperti saat ini membuat pembelajaran tidak kondusif. 

Beberapa kali guru menegur, tapi tidak dihiraukan oleh mereka. Mengetahui hal 

ini, sebelum jam pelajaran berakhir guru pun langsung mengevaluasi 

pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk menjelaskan peta yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran sejarah, dari  40 siswa di kelas ternyata hanya ada 

satu siswa yang dapat menjelaskannya.  

Kedua  ketika proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung, guru 

menjelaskan materi yang berkaitan dengan konsep ruang menggunakan media 

power point. Terlebih dahulu guru menunjukkan peta dunia, kemudian penjelasan 

di fokuskan pada konsep ruang. Setelah itu, guru juga menyiapkan empat bendera 

kecil (terbuat dari kertas yang telah diwarnai) terkait dengan  negara-negara yang 

berhubungan dengan materi  pembelajaran sejarah. Selanjutnya guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk meletakkan bendera tersebut pada peta sesuai 

negara masing-masing. Beberapa siswa maju ke depan kelas kemudian 

meletakkannya, namun dari beberapa siswa tersebut hanya beberapa bendera saja 

yang sesuai diletakkan, untuk bendera lainnya tidak sesuai. Selain itu, untuk 

mencari letak negara ternyata siswa membutuhkan waktu yang cukup lama, 

sehingga guru pun membantu menunjukkannya. Selanjutnya pada saat guru 

menjelaskan tentang materi pembelajaran, guru juga menunjukkan peta dunia 

mengenai pelabuhan. Pada saat guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan 

pelabuhan, para siswa malah cenderung ribut bahkan jika diperhatikan sejak jam 

pelajaran di mulai. Mengetahui hal ini, guru pun langsung menegur mereka dan 

menugaskan mereka untuk menjelaskan kembali mengenai peta terkait materi 

pembelajaran. Namun, tugas tersebut hanya dapat dijelaskan oleh beberapa siswa 

saja.  

Berdasarkan permasalahan di atas, upaya untuk mengoptimalkan 

pembelajaran sejarah di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak peneliti 



4 

 

Cucu, 2017 
MENINGKATKAN KECERDASAN SPASIAL SISWA MELALUI ASESMEN KINERJA DALAM 
PEMBELAJARAN SEJARAH  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

tertarik pada pembelajaran yang meminta siswa untuk mempertunjukkan 

kinerjanya. Salah satu pembelajaran bermakna yang membawa siswa 

mempertunjukkan kinerjanya yaitu melalui asesmen kinerja. Menurut Zainul 

(2001, hlm. 10-11) “asesmen kinerja adalah asesmen yang mengharuskan peserta 

didik mempertunjukkan kinerja bukan menjawab atau memilih jawaban dari 

alternatif jawaban yang telah disediakan”. Melalui asesmen ini, siswa diharuskan 

untuk mempertunjukkan kinerjanya semenjak perencanaan kegiatan pembelajaran, 

proses pembelajaran, sampai hasil akhir pembelajaran. Asesmen ini juga 

merupakan penilaian terencana yang diintegrasikan dengan pembelajaran, 

sehingga penilaian tersebut bukan hanya mengutamakan  proses dan hasil belajar 

siswa saja, akan tetapi memandu pembelajaran. Selain itu, jika dihubungkan 

dengan pendekatan ilmiah pada Kurikulum 2013 maka kecerdasan spasial siswa 

akan dapat dikembangkan melalui asesmen kinerja dalam pembelajaran sejarah. 

Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan materi dari guru saja, melainkan 

mereka diarahkan dapat mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, 

dan mengomunikasikan. 

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan spasial 

siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditemukan di dalam langkah-langkah 

asesmen kinerja. Pembelajaran menggunakan asesmen kinerja ini dilaksanakan 

secara berkelompok (kelompok kecil), setiap kelompok merencanakan mengenai 

pembuatan tugas produk dan pelaksanaan tugas performance, membuat tugas 

produk, melaksanakan tugas performance, dan membuat penilaian diri (self 

assessment). Pertama selama proses perencanaan siswa diarahkan untuk 

merancang tugas produk dan menyepakati kriteria penilaian (rubrics) mengenai 

tugas produk dan tugas performance. Kedua  selama proses pembuatan tugas 

produk, siswa telah diarahkan untuk membuat tugas produk sesuai kriteria 

penilaian (rubrics) yang berkaitan dengan indikator kecerdasan spasial yang 

dikembangkan peneliti dalam penelitian. Selain itu  selama proses pembuatan 

produk, siswa diarahkan untuk bekerja sama sebagai tim kerja dalam mengerjakan 

tugas. Ketiga selama proses melaksanakan tugas performance, siswa diarahkan 

untuk dapat menyampaikan informasi terkait produk yang sedang dipamerkan. 

Keempat setelah selesai mengerjakan tugas produk dan tugas performance, siswa 
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ditugaskan untuk membuat penilaian diri (self assessment). Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat mengetahui kelebihan dan kelemahannya selama mengerjakan tugas. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, asesmen kinerja ini merupakan penilaian yang 

melibatkan aktivitas seluruh siswa (berpusat pada siswa), mengembangkan 

keterampilan siswa, dan dapat melatih kecerdasan yang mereka miliki. Dengan 

demikian, diharapkan melalui asesmen kinerja ini dapat membantu peneliti untuk 

meningkatkan kecerdasan spasial siswa dalam pembelajaran sejarah.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan 

penelitian mengenai “Meningkatkan Kecerdasan Spasial Siswa Melalui Asesmen 

Kinerja dalam Pembelajaran Sejarah (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas XI 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak)”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Guru 

untuk Meningkatkan Kecerdasan Spasial Siswa Melalui Asesmen Kinerja dalam 

Pembelajaran Sejarah di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak”. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti membatasi kajian penelitian ini 

ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:   

1. Bagaimana guru merencanakan asesmen kinerja untuk meningkatkan 

kecerdasan spasial siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas XI 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak?  

2. Bagaimana guru melaksanakan asesmen kinerja untuk meningkatkan 

kecerdasan spasial siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas XI 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak?  

3. Bagaimana peningkatan kecerdasan spasial siswa melalui asesmen 

kinerja dalam pembelajaran sejarah di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 

Jalancagak?  

4. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan asesmen kinerja 

untuk meningkatkan kecerdasan spasial siswa dalam pembelajaran 

sejarah di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Mendeskripsikan rancangan asesmen kinerja untuk meningkatkan 

kecerdasan spasial siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas XI 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak. 

2. Memaparkan pelaksanaan asesmen kinerja untuk meningkatkan 

kecerdasan spasial siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas XI 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak. 

3. Menganalisis hasil peningkatan kecerdasan spasial siswa melalui 

asesmen kinerja dalam pembelajaran sejarah di kelas XI MIPA 1 SMA 

Negeri 1 Jalancagak. 

4. Memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan asesmen kinerja 

untuk meningkatkan kecerdasan spasial siswa dalam pembelajaran 

sejarah di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalancagak.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak, diantaranya yaitu:  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan wawasan dan kesempatan untuk 

mengembangkan pembelajaran sejarah yang bermakna. Secara khusus 

penelitian ini telah mengembangkan keterampilan peneliti dalam 

melaksanakan asesmen kinerja untuk meningkatkan kecerdasan spasial 

siswa dalam pembelajaran sejarah. Selain itu, pengalaman langsung dapat 

dijadikan bekal ketika nanti peneliti menjalani tugas sebagai guru sejarah.  

2. Bagi Guru 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

mengembangkan kreativitas guru dalam asesmen yang bermakna, bervariasi, 

menarik, dan menyenangkan dalam pembelajaran sejarah. Selain itu, 

memotivasi guru juga untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. 

 

3. Bagi Siswa 

Penelitian ini memberikan pengalaman belajar kepada siswa dan 

menantang siswa untuk menunjukkan kinerjanya yang berkaitan dengan 

kecerdasan spasial dalam pembelajaran sejarah. Selain itu, melalui penelitian 

ini juga siswa dapat memahami materi pembelajaran sejarah secara baik.    

4. Bagi Sekolah 

Penelitian ini memberikan referensi untuk mengembangkan asesmen 

otentik khususnya asesmen kinerja dalam pembelajaran sejarah dan 

memberi masukan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Jalancagak.  

 

E. Struktur Organisasi  

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini memaparkan bagaimana latar belakang 

masalah yang diungkapkan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini terdapat rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi yang sesuai dengan 

pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini memaparkan kajian pustaka mengenai 

konsep-konsep yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diambil dari 

berbagai literatur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan oleh peneliti.   

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Bab ini memaparkan mengenai 

metodologi penelitian tindakan kelas dengan menggunakan desain model Kemmis 

dan Taggart. Selain itu, dalam bab ini terdapat lokasi dan subjek penelitian, fokus 

penelitian, alat pengumpul data, teknik pengumpul data, pengolahan data dan 

analisis data, serta validasi data.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini 

memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian sebagai jawaban dari 

rumusan masalah penelitian yang diambil oleh peneliti.  

 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI: Bab ini memaparkan 

kesimpulan peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan 

permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti 

mengajukan rekomendasi-rekomendasi penting yang dapat dimanfaatkan dari 

hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 


