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Abstrak Teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi sarana pembelajaran, media, dan
sumber belajar bagi peserta didik. Teknologi merupakan alat untuk memperlancar
pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik, sehingga dimungkinkan pula dapat
memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan harapannya, salah satu teknologi
pembelajaran adalah dengan media video, media interaksi, dan media audio visual.
Kecerdasan manusia oleh Gardner dibagi kedalam delapan kecerdasan, yaitu kecerdasan
linguistik, kecerdasan matematis-logis, kecerdasan ruang visual (spasial), kecerdasan
kinestetik badan, kecerdasan musikal, kecerdasan antar personal dan kecerdasan intra
personal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Bahan ajar kemampuan
berpikir spasial yang diperlukan adalah bahan ajar yang dapat dipergunakan secara
mandiri oleh peserta didik. Dapat digunakan dimana saja yang dilengkapi dengan audio
visual yang bisa terkoneksi dengan komputer. Media pembelajaran akan efektif apabila
pendidik dapat menggunakan sesuai dengan kecerdasan majemuk (multiple intelligence)
dari peserta didik. Peserta didik akan tertarik dan termotivasi untuk belajar apabila media
pembelajaran yang mendukung dalam kecerdasan spasial, yaitu media pembelajaran
visual, media pembelajaran audio dan media pembelajaran audio visual. Peserta didik
akan lebih cepat menyerap dan dapat mengulang proses pembelajaran yang disampaikan
oleh pengajar atau pendidik.
Kata kunci : Kecerdasan Majemuk, Spasial, Media Pembelajaran

1. PENDAHULUAN
Memasuki era disrutif 4.0 pemanfaatan informasi semakin kuat terutama informasi spasial. Saat ini semua sektor
disajikan dalam bentuk informasi spasial, dikarenakan memiliki keunggulan untuk memunculkan beragam objek
atau fenomena, aspek fisik maupun manusia, secara bersama. Pemaknaan informasi spasial dilakukan
menggunakan standard kemampuan berpikir secara spasial (Amin Sunarhadi, Utaya, Astina, & Budijanto, 2018).
Setiap peserta didik pada dasarnya memiliki kecerdasan yang beragam, dan beberapa peserta didik memiliki
tingkatan yang tinggi pada semua atau hampir semua kecerdasan, namun ada juga beberapa peserta didik yang
memiliki kekurangan dalam semua aspek kecerdasan (Yogi Pratama, 2019). Gardner berpendapat (Armstrong,
2009), bahwa setiap orang memiliki kemampuan mengembangkan kecerdasan sampai kinerja tingkat tinggi yang
memadai apabila ia memperoleh dukungan yang cukup dalam pengayaan dan pengajaran. Kecerdasan yang
dimiliki setiap orang pada umumnya bekerja secara bersamaan dengan cara yang kompleks dan tidak ada
kecerdasan yang berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dikatakan cerdas apabila memiliki
nilai diatas rata-rata.
Bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran, dimana peserta didik memiliki kecederungan kecerdasan
yang beragam yaitu bahan ajar berbentuk dalam media yang berbasis multiple intelligence. Multiple Intelligence
tidak hanya fokus pada materi yang bersifat kogniitf. Kecerdasan pada peserta didik tidak dapat terlihat, oleh
karena itu proporsi kognitif, afektif dan psikomotorik harus seimbang.
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Diharapkan dengan media pembelajaran untuk kecerdasan spasial peserta didik dalam proses pembelajaran
lebih terasah dan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam belajar.

2. LANDASAN TEORI
Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan ajar yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran
seperti radio, televisi, buku, koran dan sebagainya. Media bukan hanya sekedar informasi beserta alatnya, akan
tetapi proses dalam mempelajarinya (Sanjaya, 2012). Media Pembelajaran dapat menimbulkan stimulus atau
rasangan kepada peserta didik untuk belajar. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar
dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru serta membangkitkan motivasi dan rasangan untuk
belajar
Briggs menyebutkan bahwa media adalah alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik
untuk belajar. Schramm berpendapat bahwa media merupakan teknologi pembawa informasi atau pesan
instruksional yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar dan dibaca. Sehingga media pembelajaran adalah
sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran (Mamin, Nur, & Arif, n.d.).
Kecerdasan manusia oleh Gardner dibagi kedalam delapan kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan
matematis-logis, kecerdasan ruang visual (spasial), kecerdasan kinestetik badan, kecerdasan musikal,
kecerdasan antar personal dan kecerdasan intra personal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial.
Kesembilan kecerdasan tersebut ada pada setiap manusia dan perlu dikembangkan secara maksimal sehingga
diharapkan peserta didik yang dalam beberapa kecerdasan kurang menonjol dapat dibantu serta dibimbing
untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasannya melalui metode pembelajaran dan media
pembelajaran yang mendukungnya (Gardner, 2011).
Kecerdasan spasial atau kecerdasan pandang ruang didefinisikan sebagai kemampuan mempersepsi, yaitu
menangkap dan memahami sesuatu melalui panca indera. Kemampuan berpikir spasial merupakan kemampuan
berpikir dalam bentuk visualisasi, gambar, dan bentuk tiga dimensi (Musfiroh, 2014).
Peserta didik yang memiliki kecerdasan spasial yang baik, relatif lebih mudah belajar dengan menggunakan
gambar-gambar visual, dan peserta didik mempunyai kelebihan, dalam hal imajinasi bentuk-bentuk visual dan
mampu mengulangi bentuk-bentuk tersebut dengan baik (Jayantika, Ardana, & Sudiarta, 2013).
Menurut Masykur (2007 : 108), menyatakan bahwa kecerdasan spasial memiliki cirri-ciri antara lain : 1).
Memberikan gambaran spasial visual secara yang jelas ketika mengerjakan sesuatu, 2). Mudah membaca peta
atau diagram, 3). Dapat menggambar sosok orang atau benda mirip dengan aslinya, 4). Sangat menikmati
kegiatan visual spasial, 5). Mencoret-coret di atas kertas atau buku tugas sekolah, 6). Lebih mendalami informasi
lewat gambar dari pada kata-kata atau uraian. Peserta didik yang memiliki kecerdasan spasial yang baik akan
lebih mudah belajar dengan gambar-gambar visual, dan mereka lebih mampu menyerap pembelajaran jika
disajikan dalam pembelajaran dengan bantuan benda-benda visual atau dengan bantuan media visual atau
media audio visual (Achdiyat & Utomo, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat ini proses pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan media pembelajaran media cetak berupa
buku, media power point, dan media lainnya. Karena kurang variasi dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas
menyebabkan aktivitas peserta didik masih rendah, peserta didik kurang memiliki keterkaitan terhadap materi
yang disampaikan, dan kebanyakan aktivitas peserta didik didalam kelas masih belum mampu mengikuti
pembelajaran dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aktivitas peserta didik yang dilakukan pada saat proses
pembelajaran, seperti mengobrol dengan teman sebangku, kurang menyimak pembelajaran dengan baik atau
asyik bermain alat komunikasi (handphone).
Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran berhasil atau tidak adalah proses belajarnya. Sanjaya
(2011) berpendapat bahwa pembelajaran dapat dipandang secara dua dimensi, yaitu sebagai proses
penyampaaian materi pelajaran dan proses pengaturan lingkungan agar peserta didik dapat belajar. Kedua
proses tersebut tentunya tidak lepas dari bahan ajar yang digunakan oleh para pengajar. Jika bahan ajar yang
digunakan oleh pengajar telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh setiap peserta didik, maka proses
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pembelajaran akan berjalan efektif, sehingga proses pembelajaran yang efektif otomatis hasil belajar yang
dicapai akan maksimal
Salah satu kharakteristik penting dari peserta didik yang perlu dipahami oleh pengajar sebagai pendidik adalah
bakat dan kecerdasan dari masing-masing peserta didiknya. Pengajar yang tidak memahami kecerdasan dari
peserta didik akan mengalami kesulitan dalam memfasilitasi proses pengembangan potensi individu menjadi
yang diharapkan. Hakikatnya kecerdasan menduduki tempat yang begitu penting dalam dunia pendidikan,
namun seringkali kecerdasan ini dipahami secara parsial oleh sebagian kaum pendidik.
Untuk menunjang proses pembelajaran dan hasil pembelajaran peserta didik, pengajar memerlukan sarana guna
dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik dan menarik sehingga dapat dipahami oleh peserta
didik. Masing-masing individu peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyerap pelajaran yang
diberikan. Tidak ada dua individu yang sama persis, setiap individu adalah unik (Hudojo, 1988). Jika perbedaan
individu peserta didik kurang diperhatikan maka banyak peserta didik akan mengalami kesulitan belajar dan
kegagalan belajar (Suharyanto, 1998).
Teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi sarana pembelajaran, media, dan sumber belajar bagi peserta
didik. Teknologi merupakan alat untuk memperlancar pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik,
sehingga dimungkinkan pula dapat memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan harapannya, salah satu
teknologi pembelajaran adalah dengan media video, media interaksi, dan media audio visual.
Proses belajar mengajar membutuhkan kehadiran media yang mempunyai arti yang cukup penting. Media dapat
mewakili apa yang kurang mampu pengajar ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Media
pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses kegiatan belajar mengajar dan tidak dapat dipungkiri. Pengajar
sadar tanpa media maka bahan ajar akan sulit untuk dipahami oleh peserta didik, tapi tetap harus
memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dari pembelajaran dan kharakterisitik kecerdasan dari masingmasing peserta didik.
Bahan ajar kemampuan berpikir spasial yang diperlukan adalah bahan ajar yang dapat dipergunakan secara
mandiri oleh peserta didik. Dapat digunakan dimana saja yang dilengkapi dengan audio visual yang bisa
terkoneksi dengan komputer. Beberapa matakuliah atau mata ajar membutuhkan media pembelajaran yang
mampu memberikan stimulus dan respon kepada peserta didik karena sifat dari matakuliah atau mata ajar
tersebut pemahaman dan penerapan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pangajar yaitu dengan memberi
visualisasi terhadap materi yang dianggap membutuhkan penjelasan lebih sekedar kata-kata saja atau dalam
penyampaian materi ajar secara verbal. Hal ini sangat diperlukan oleh peserta didik agar tidak hanya
membayangkan apa yang dijelaskan oleh pengajar, namun dapat merasakan sendiri pengalaman belajar yang
lebih nyata dan maksimal.
Media pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai media visual spasial yaitu media yang hanya dapat dilihat
dengan menggunakan indra penglihatan yaitu, media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat
diproyeksikan yang biasanya berupa gambar diam atau gambar yang bergerak misalnya dalam bentuk animasi.
Media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang berupa alat bantu belajar yang dapat berupa
suara (audio), gambar (visual), rekaman (audio visual), simbol, yang mungkin ditransformasikan dalam bentuk
objek yang berupa rangkuman kejadian yang kemudian ditampilkan kembali sebagai gambaran. Media
pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari proses pembelajaran, sebab dengan adanya
media pembelajaran peserta didik dapat berinteraksi secara audio dengan rekaman, visual dengan gambar yang
dinamis (gambar yang diam dan gambar yang bergerak) dan secara audio visual dengan video atau film (Mamin
et al., n.d.).
Dalam mengembangkan media pembelajaran, pengajar atau pendidik memilki beberapa alternatif dalam
memilih dan menentukan media pembelajaran sebagai bahan ajar yang akan digunakan, diantaranya 1).
Membeli media dan bahan pembelajaran yang ada, 2). Memodifikasi bahan pembelajaran yang telah tersedia,
dan 3). Memproduksi bahan pembelajaran baru, dan memastikan bahwa ketiga komponen tersebut dapat
berfungsi secara efektif dan efisien pada saat pembelajaran berlangsung. Program pembelajaran dapat berjalan
sukses, maka proses pembelajaran memerlukan adanya keterlibatan peserta didik secara aktif dengan materi
yang sedang dipelajari dan juga pengajar memperhatikan akan kecerdasan dari masing-masing peserta didik
(Pribadi, 2017).
Bilamana proses pembelajaran menggunakan media pembalajaran yang mendukung akan kecerdasan dari
peserta didik, terutama kecerdasan spasial dan menggunakan media dalam bentuk media visual, media audio
visual maka hasil prestasi belajar peserta didik akan sesuai harapan dari peserta didik dan pengajar.
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4. KESIMPULAN
Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing, memiliki kecerdasan yang berbeda-beda antara satu
dengan yang lainnya, pengajar harus menyadari bahwa kecerdasan dari masing-masing peserta didik berbeda
dan pengajar harus mampu mengemas materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.
Peserta didik akan lebih berminat, memperhatikan materi pembelajaran, apabila pengajar atau pendidik dalam
penyampaian materi ajar dengan menggunakan media iteraktif (ada interaksi antara media dan peserta didik)
atau media visual spasial, karena lebih cepat diserap ilmu dari materi ajar yang disampaikan oleh pendidik.
Media pembelajaran dalam bentuk visual spasial adalah salah satu cara untuk mengembangkan kecerdasan
spasial peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Diharapkan dengan menerapkan pengajaran
dengan menggunakan media pembelajaran visual spasial, peserta didik lebih minat dalam proses pembelajaran
karena menggunakan media audio visual.
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