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Abstrak-Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) manakah yang memberi 

prestasi lebih baik, pembelajaran dengan media Macromedia Flash 8 atau Powerpoint, 

(2) manakah yang memberi prestasi lebih baik, siswa dengan kecerdasan intrapersonal 

yang tinggi, sedang, atau rendah, (3) apakah ada interaksi antara media pembelajaran 

dengan kecerdasan intrapersonal siswa terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP Negeri Se-Kota Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Sampel dalam penelitian 

ini adalah siswa SMP Negeri 7 Surakarta, MTs Negeri 1 Surakarta, SMP Negeri 25 

Surakarta yang diambil secara stratified cluster random sampling. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrumen tes prestasi belajar 

matematika, dan angket kecerdasan intrapersonal matematika siswa. Dari hasil 

analisis disimpulkan bahwa : (1). prestasi belajar matematika siswa yang diberi 

pembelajaran dengan macromedia flash lebih baik daripada dengan powerpoint, (2) 

prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal rendah 

sama baiknya dengan siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal sedang, tetapi 

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal tinggi lebih baik dengan siswa yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah, (3.a). apabila dilihat dari 

pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash, prestasi belajar matematika 

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal tinggi lebih baik dengan siswa yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah tetapi siswa yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal rendah lebih baik dengan siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal sedang, (3.b). apabila dilihat dari pembelajaran dengan menggunakan 

powerpoint, prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal tinggi sama baiknya dengan siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal sedang, tetapi siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal tinggi dan 

sedang lebih baik dengan siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal rendah (3.c). 

apabila dilihat dari keaktifan tinggi,sedang dan rendah, prestasi belajar matematika 

siswa yang diberi pembelajaran dengan macromedia flash lebih baik daripada dengan 

powerpoint. 

Kata kunci: Kecerdasan Intrapersonal Siswa, Media Pembelajaran dan Prestasi 

Belajar. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mutu pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan 

merupakan suatu proses untuk membantu siswa dalam mengembangkan dirinya dalam kualitas sumber 

daya manusia (SDM), sehingga mampu menghadapi segala perubahan dan permasalahan yang dihadapi. 

Hasil ujian nasional utama tingkat SMP di Kota Surakarta tahun 2009/2010, menunjukkan bahwa 

masih banyak siswa yang mempunyai nilai matematika ujian nasional utama di bawah 5,50, hal ini 

ditunjukkan dengan presentase kumulatif nilai siswa di bawah 5,50 sebesar 27,79%. Rerata nilai 

matematika juga masih rendah dibandingkan dengan rerata Bahasa Indonesia dan IPA. Dari data tersebut 

dapat diketahui masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam matematika dibandingkan dengan 

pelajaran lainnya. 

Penyelenggaraan proses pendidikan harus memperhatikan kecerdasan siswa dimana kecerdasan 

secara garis besar dapat dibagi menjadi delapan jenis kecerdasan. Yaitu: kecerdasan linguistik, 

kecerdasan logis matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musical, kecerdasan kinestetik, 

kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural[7]. 
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Menurut Dannenhoffer And Radin[5] menyatakan bahwa:  

“Interpersonal Intelligence: the ability to act based on self- knowledge,sensitivity to one’s 

strengths and weaknesses, inner moods, intentions, motivations, temperaments, and desires, and the 

capacity for self-discipline, self-understanding, and self-esteem.” 

Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan untuk bertindak diri didasarkan pada 

pengetahuan, kecerdasan seseorang yang mampu memahami diri sendiri, mengetahui kelemahan-

kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Biasanya orang yang mempunyai skor tinggi dalam faktor- 

faktor kecerdasan intrapersonal akan digambarkan sebagai seorang yang merasa nyaman pada dirinya 

sendiri, puas dan berfikiran positif karena apa yang dilakukannya itu atas jerih payahnya sendiri. 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang dapat membantu manusia dalam menemukan 

jawaban terhadap permasalahan yang dihadapai, menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan 

tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang menghitung. Didalam menemukan 

jawaban kita harus melalui proses yang benar yang tentunya atas jerih payahnya sendiri, bukan dari jerih 

payahnya orang lain. Jika proses itu benar maka hasilnya juga benar. 

Dengan demikian ada hubungan antara kecerdasan intrapersonal dengan prestasi belajar 

matematika, sebab didalam menemukan jawaban matematika, perlu adanya proses yang benar dan 

dilakukan atas jerih payahnya sendiri. Dengan begitu mereka akan merasa puas dengan  apa yang 

dilakukannya, dengan rasa puas tersebut dikarenakan mereka mampu menyelesaikan permasalahan 

matematika sehingga perlu diadakan penelitian  mengenai kecerdasan intrapersonal dengan prestasi 

belajar matematika. 

Ketakutan siswa terhadap pelajaran matematika yang menjadikan salah satu faktor yang 

mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika siswa. Sebagaimana dinyatakan Peker[8] bahwa: 

“Students’ low success level in mathematics has been a worry for a long time in many countries. 

There are a lot of factors affecting success in mathematics. One of these factors is students’ 

mathematical anxiety, in other words, their mathematical fear”. 

 

Sudah sejak dulu rendahnya prestasi belajar matematika siswa menjadi salah satu kekhawatiran di 

banyak negara. Banyak faktor yang menghambat proses belajar matematika. Salah satu dari faktor 

tersebut adalah ketakutan pada matematika. 

Ketakutan siswa terhadap pelajaran matematika dapat diminimalsir dengan adanya pembaharuan 

dibidang pendidikan. Salah satu caranya dengan pembaharuan pendekatan atau peningkatan relevansi 

metode mengajar. Menurut Dooley, stuessy & magill yang dikutip Boyd & Murphrey[3] dalam jurnal 

internasional berjudul Evaluation Of A Computer-Based, Asynchronous Activity On Student Learning Of 

Leadership Concepts mengatakan bahwa : 

Computer-based multimedia provides instructional designers the tools of animation, video, and 

sound to provide learners with working models that convey complex concepts.  

Multimedia berbasis komputer desainer instruksional menyediakan alat-alat animasi, video, dan 

suara untuk memberikan siswa dengan model yang menyampaikan konsep-konsep yang kompleks.  

Penggunaan media pembelajaran misalnya Macromedia Flash 8 atau Powerpoint yang menyajikan 

bagaimana menyelesaikan konsep-konsep yang kompleks dengan tepat dan menarik, Sehingga siswa 

lebih mudah mempelajari konsep-konsep yang kompleks tersebut. Selain itu, dalam proses belajar merasa 

senang dengan animasi yang disajikan dalam media tersebut. Hal tersebut dapat membantu siswa merasa 

nyaman dan senang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapai. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang dikenai 

pembelajaran dengan media Macromedia Flash 8 atau Powerpoint? 

2. Manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang mempunyai 

kecerdasan intrapersonal yang tinggi, sedang, atau rendah? 

3. Apakah ada interaksi antara media pembelajaran dengan kecerdasan intrapersonal siswa terhadap 

prestasi belajar siswa? 
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C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang 

dikenai pembelajaran dengan media Macromedia Flash 8 atau Powerpoint? 

2. Untuk mengetahui manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang 

mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi, sedang, atau rendah? 

3. Untuk mengetahui apakah ada interaksi antara media pembelajaran dengan kecerdasan 

intrapersonal siswa terhadap prestasi belajar siswa? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, khususnya para guru dan calon 

guru. Manfaat yang penulis harapkan adalah : 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran pada para guru matematika tentang 

pembelajaran matematika menggunakan media Macromedia Flash 8 dan Powerpoint. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru matematika. 

3. Sebagai bahan masukan tentang pengaruh kecerdasan intrapersonal siswa terhadap prestasi 

belajar matematika. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experimental) karena peneliti 

tidak memungkinkan mengontrol semua variabel yang relevan. Menurut Budiyono[4] tujuan eksperimental 

semu adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh 

dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan 

memanipulasikan semua variabel yang relevan. 

A. Subjek penelitian 

Purwanto[9] mengemukakan bahwa “Populasi merupakan sumber asal sampel diambil”, sedangkan 

menurut Tulus Winarsunu[10] menyatakan bahwa “Populasi adalah seluruh individu yang dimaksudkan 

untuk diteliti, dan nantinya akan dikenai generalisasi”. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa SMP Negeri di Kota Surakarta. 

B. Prosedur 

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud memberikan tindakan terhadap sampel yang diambil dari 

populasi. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui efek tindakan tersebut dengan dibuat suatu kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 pada masing-masing sampel. Pada kelas eksperimen 1 diberikan 

perlakuan menggunakan media pembelajaran Macromedia flash 8 dan kelas eksperimen 2 diberikan 

perlakuan menggunakan media pembelajaran powerpoint. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri di Kota Surakarta. Pengambilan 

sampel dilakukan secara acak bertingkat (stratisfied cluster random sampling). Dengan populasi, seluruh 

siswa SMP Negeri Kota Surakarta kelas VIII semester gasal tahun pelajaran 2011/2012. Tahapan yang 

dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu dari seluruh sekolah berjumlah 30 sekolah SMP Negeri yang 

ada di Kota Surakarta terlebih dahulu dikelompokkan menjadi tingkatan, yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

Pengelompokkan tersebut berdasarkan nilai rata-rata hasil ujian akhir nasional tahun 2009/2010 kemudian 

dikelompokkan dengan membagi jumlah sekolah menjadi tiga kelompok.  

Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik yang diambil dua kelas secara random dari SMP 

Negeri 7 Surakarta, SMP Negeri 25 Surakarta dan MTs Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 

pada bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011. Dari pengambilan sampel diperoleh kelas 

eksperimen 1 (E1) dan kelas eksperimen 2 (E2). Kelas eksperimen 1 menggunakan pembelajaran dengan 

media pembelajaran Macromedia flash 8 dan kelas eksperimen 2 menggunakan media pembelajaran 

Powerpoint. 

Sebelum diberi perlakuan kelas sampel di uji normalitas, homogenitas, dan keseimabangan terlebih 

dahulu. Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah populasi mempunyai kemampuan awal 

sama. Sebelum diuji keseimbangan, masing-masing populasi terlebih dahulu diuji apakah berdistribusi 

normal atau tidak, serta diuji apakah sampel berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Setelah uji 

prasyarat terpenuhi baru memberikan perlakuan pada kedua kelas tersebut. 
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C. Instrumen  

1. Metode Tes 

Adapun tes yang sudah diujicobakan akan digunakan sebagai instrumen untuk 

mengumpulkan data kemampuan awal sebelum dikenai suatu perlakuan. Tes ini berupa soal-soal 

mengenai materi  sub pokok materi  aljabar. Serta instrumen untuk mengumpulkan data prestasi 

belajar matematika setelah dikenai suatu perlakuan. Tes ini berupa soal-soal mengenai materi  

sub pokok materi  sistem persamaan linear dua variabel. Tes yang digunakan berbentuk tes 

obyektif berbentuk pilihan ganda di mana terdapat 4 alternatif jawaban. 

2.  Metode Angket 

Adapun soal angket yang sudah diujicobakan akan digunakan sebagai instrumen untuk 

mengumpulkan data kecerdasan intrapersonal. Angket yang digunakan berbentuk obyektif 

berbentuk pilihan ganda di mana terdapat 4 alternatif jawaban. 

3.  Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan nilai 

UAN matematika SMP kelas VIII tahun pelajaran 2010/2011 yang selanjutnya digunakan untuk 

menentukan kriteria sekolah yang akan digunakan untuk penelitian 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Pada analisis 

variansi dua jalan, terdapat 2 variabel bebas yaitu : Ai (kecerdasan intrapersonal), Bj (media 

pembelajaran), serta 1 variabel terikat yaitu : prestasi belajar.  

Selain analisis variansi, digunakan pula analisis data yang lain, yaitu uji t, metode Lilliefors, dan 

metode Bartlett. Uji t digunakan untuk menguji keseimbangan antara kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2. Metode Lilliefors digunakan untuk uji normalitas antara kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2. Metode Bartlett digunakan untuk uji homogenitas antara kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. 

Dalam penelitian ini, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

TABEL 1. DESAIN PENELITIAN 

 Kecerdasan Intrapersonal 

Tinggi Sedang Rendah 

Macromedia Flash A1B1 A2B1 A3B1 

Powerpoint A1B2 A2B2 A3B2 

 

E. Hipotesis Penelitian 

1. Pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash 8 

menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada penggunaan media 

pembelajaran powerpoint. 

2. Kecerdasan intrapersonal yang tinggi akan memberikan prestasi belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan kecerdasan intrapersonal yang sedang, kecerdasan  intrapersonal sedang 

lebih baik daripada kecerdasan intrapersonal yang rendah dan kecerdasan intrapersonal tinggi 

lebih baik dari kecerdasan intrapersonal yang rendah. 

3. Terdapat interaksi antara media pembelajaran dengan kecerdasan intrapersonal siswa terhadap 

prestasi belajar siswa. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak 

sama dengan tingkat signifikansi 0,05. Kemudian dilanjutkan uji pasca lanjut anava dengan metode 

Scheffe’. Pada data yang diambil dari 181 siswa yang berasal dari tiga sekolah dengan kriteria sekolah 

yang berbeda yaitu sekolah kategori tinggi, sedang dan rendah. 

Adapun rangkuman analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, adalah sebagai berikut. 
 

 

 
 

 

 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 385 

      

  

TABEL 2. RANGKUMAN ANALISIS VARIANSI DUA JALAN DENGAN SPSS 23 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Ftabel 

Keputusan 

Uji 

Corrected Model 
6803.900a 5 1360.780 10.492 

  

Intercept 
556690.094 1 556690.094 4292.247 

  

Media 
3891.420 1 3891.420 30.004 

3.895 H0 Ditolak 

Kecerdasan 
2027.559 2 1013.779 7.817 

3.048 H0 Ditolak 

Media * Kecerdasan 
1127.944 2 563.972 4.348 

3.048 H0 Ditolak 

Error 
22696.918 175 129.697    

Total 
594432.000 181     

Corrected Total 
29500.818 180     

a. R Squared = .231 (Adjusted R Squared = .209)  

 

Dari tabel 2 tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. H0A ditolak sehingga                                   
Hal ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan macromedia flash dengan siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

powerpoint. Variabel media pembelajaran tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda karena hanya 

dua kategori, untuk mengetahui manakah yang lebih baik pengaruhnya terhadap prestasi dapat 

dilihat dari rerata. 
TABEL 3. RERATA UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN 

Media Mean 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1. Macromedia Flash 
60.620 1.221 58.210 63.031 

2. Powerpoint 
51.266 1.194 48.910 53.621 

 
Dilihat dari rerata pembelajaran dengan macromedia flash adalah 60,620 dan rerata 

pembelajaran dengan powerpoint adalah 51,266. Pembelajaran  dengan macromedia flash 

mempunyai rerata lebih tinggi sehingga pembelajaran dengan macromedia flash lebih baik dari 

pembelajaran dengan powerpoint.  

Menurut Ariesto HS[2] bahwa Macromedia Flash 8 adalah perangkat lunak aplikasi untuk 

pembuatan animasi suara dan animasi interaktif. Animasi menggambarkan objek yang bergerak 

agar kelihatan hidup. Dalam dunia komputer, animasi merupakan komponen dari multimedia yang 

berhubungan dengan perangkat lunak untuk mengembangkan dengan lebih dari satu cara 

penyampaian informasi kepada pengguna seperti teks dan suara. 

Sedangkan Menurut Widianto[11] Microsoft Power Point adalah sebuah program khusus 

trend dan merupakan program yang paling sering digunakan untuk mempresentasikan produk 

barang dan jasa maupun untuk mempresentasikan laporan keuangan bahkan dengan mudah anda 

dapat mempresentasikan sebuah seminar dan hasil penelitian, skripsi dan lain-lain. Selama bekerja 

dengan Microsoft Power Point, informasi yang akan disampaikan berupa kerangka laporan atau 

outline. Outline-outline tersebut ditampilkan menjadi slide per slide.  

Terjadinya perbedaan prestasi belajar matematika dengan menggunakan media macromedia 

flash  dengan media powerpoint. Ada kemungkinan karena dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan macromedia flash  langkah-langkah dalam memecahkan masalah dapat dibuat lebih 

jelas dibandingkan dengan media powerpoint. Serta dalam penggunaan macromedia flash dapat 

dimasukkan animasi interaktif sehingga siswa akan lebih terdorong dalam mencoba memecahkan 

masalah. 
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2. H0B ditolak sehingga                                

Hal ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang 

mempunyai kecerdasan intrapersonal tinggi, sedang, dan rendah. Rangkuman uji komparasi ganda 

dengan metode Scheffe’ disajikan dalam tabel berikut : 
 

TABEL 4. RANGKUMAN UJI KOMPARASI GANDA DENGAN METODE SCHEFFE 

(I) 

Kecerdasan 

(J) 

Kecerdasan 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Tinggi Sedang 5.3730* 2.02118 .031 .3830 10.3630 

Rendah 7.0582* 2.11198 .004 1.8440 12.2724 

Sedang Tinggi -5.3730* 2.02118 .031 -10.3630 -.3830 

Rendah 1.6852 2.10435 .726 -3.5101 6.8805 

Rendah Tinggi -7.0582* 2.11198 .004 -12.2724 -1.8440 

Sedang -1.6852 2.10435 .726 -6.8805 3.5101 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Signifikan dari mean difference sebesar 0,031 < 0,05, Ada perbedaan prestasi belajar siswa 

antara siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi dengan sedang. Apabila dilihat dari 

perbedaan rerata siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi dengan sedang sebesar 

5,3730. Sehingga siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi mempunyai prestasi yang 

lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan intrapersonal yang sedang 

b. Signifikan dari mean difference sebesar 0,726 > 0,05,Siswa dengan kecerdasan intrapersonal 

yang sedang mempunyai prestasi belajar matematika sama dengan siswa dengan kecerdasan 

intrapersonal rendah. 

c. Signifikan dari mean difference sebesar 0,004 < 0,05,Ada perbedaan antara siswa dengan 

kecerdasan intrapersonal tinggi dengan siswa dengan rendah. Apabila dilihat dari perbedaan 

rerata siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi dengan sedang sebesar 7,0582. Sehingga 

siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi mempunyai prestasi yang lebih baik daripada 

siswa dengan kecerdasan intrapersonal yang rendah 

 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah faktor kecerdasan 

intrapersonal siswa. Dimana menurut Adi W. Gunawan[1] mengemukakan bahwa Kecerdasan ini 

melibatkan kemampuan untuk secara akurat dan realistis menciptakan gambaran mengenai diri 

sendiri (kekuatan dan kelemahan), kesadaran akan mood atau kondisi emosi dan mental diri 

sendiri, kesadaran akan tujuan, motivasi, keinginan, proses berfikir dan kemampuan melakukan 

disiplin diri, mengerti diri sendiri dan harga diri. 

Menurut Harry Alder[6] kecerdasan intrapersonal mempunyai 3 aspek, adapun 3 aspek 

dalam kecerdasan intrapersonal adalah sebagai berikut: 

a.  Mengenali diri sendiri. 

1) Kesadaran diri emosionil, yaitu bagian dari bebas buta emosi, dan sebuah tanda 

keseimbangan dan kedewasaan. 

2) Sikap asertif, yaitu keterampilan emosional untuk secara bebas dan tepat mengungkapkan 

pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan. 

3) Harga diri, yaitu karakteristik kecerdasan emosi yang menunjukkan penilaian diri yang 

tinggi dan merupakan sumber penting bagi rasa percaya diri. 

4) Kemandirian, yaitu sebuah sifat yang kita hubungkan dengan orang-orang yang suka 

memulai sebagai ciri dari kecerdasan emosi, kita dapat menggambarkan  orang yang 

bebas atau tidak bergantung. 

5) Aktualisasi diri, yaitu menganggap rendah dan membatasi diri sendiri. 

b.    Mengetahui apa yang diinginkan. 

Orang yang cerdas cenderung mengetahui apa yang mereka inginkan dan kemana tujuan 

hidup mereka. Untuk itu, mereka cenderung mendapatkan apa yang diinginkan dan 

mencapai tujuan mereka, dan kenyataannya mereka berhasil.  

c.    Mengetahui apa yang penting. 

Kita memiliki kecenderungan yang sama untuk menilai kembali diri kita. Tujuan yang di 

pertimbangkan dan nilai-nilai yang mendasarinya akan menemukan urutan kepentingan 

sendiri  
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Kecerdasan intrapersonal dapat mempengaruhi siswa karena dengan adanya kecerdasan ini, 

siswa dapat mengerti kekurangan dan kelebihannya sendiri dan siswa akan cenderung termotivasi 

untuk belajar. Sehingga siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal tinggi memiliki pengaruh 

yang lebih baik terhadap pencapaian prestasi belajar dibanding dengan siswa yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah. Siswa yang mempunyai kecerdasan intrapersonal 

sedang dan rendah memiliki prestasi yang sama karena ada kemungkinan mereka kurang mengerti 

kekurangan dan kelebihannya sendiri sehingga kurang termotivasi dalam memperbaiki kekurangan 

mereka. 

3. H0AB ditolak sehingga                                   

Hal ini berarti terdapat interaksi antara media pembelajaran dan kecerdasan intrapersonal siswa 
terhadap prestasi belajar matematika. Rangkuman interaksi antara media dengan kecerdasan 
intrapersonal disajikan dalam tabel berikut. 

TABEL 5. INTERAKSI ANTARA MEDIA DENGAN KECERDASAN INTRAPERSONAL 

Media Kecerdasan Mean 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Macromedia 

Flash 

Tinggi 68.690 2.115 64.516 72.863 

Sedang 57.571 2.152 53.324 61.819 

Rendah 55.600 2.079 51.496 59.704 

Powerpoint Tinggi 52.353 1.953 48.498 56.208 

Sedang 52.111 1.898 48.365 55.857 

Rendah 49.333 2.325 44.745 53.921 

TABEL 6. HASIL UJI KOMPARASI GANDA ANTAR SEL 

H0 Fobs Ftabel Keputusan  H0 Fobs Ftabel Keputusan 

1211 μμ 
 

34,9684 4,5315 H0 Ditolak 2322 μμ 
 

11,0946 4,5315 H0 Ditolak 

1311 μμ 
 

6,9998 4,5315 H0 Ditolak 
2111 μμ 

 
18,7729 4,5315 H0 Ditolak 

1312 μμ 
 

11,1584 4,5315 H0 Ditolak 
2212 μμ 

 
2,2645 4,5315 H0 Diterima 

2221 μμ 
 

0,1491 4,5315 H0 Diterima 2313 μμ 
 

1,8427 4,5315 H0 Diterima 

2321 μμ 
 

0,0167 4,5315 H0 Diterima      

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Ada perbedaan antara siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi dengan sedang pada 

pembelajaran dengan macromedia flash. Apabila dilihat dari rerata kecerdasan intrapersonal 

yang tinggi adalah 68,690 dan rerata siswa dengan kecerdasan intrapersonal yang sedang adalah 

57,571. Sehingga pada pembelajaran dengan macromedia flash siswa dengan kecerdasan 

intrapersonal tinggi mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 

intrapersonal yang sedang 

b. Ada perbedaan antara siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi dengan siswa dengan 

kecerdasan intrapersonal rendah pada pembelajaran dengan macromedia flash. Apabila dilihat 

dari rerata kecerdasan intrapersonal yang tinggi adalah 68,690 dan rerata siswa dengan 

kecerdasan intrapersonal yang rendah adalah 55,600. Sehingga pada pembelajaran dengan 

macromedia flash siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi mempunyai prestasi yang lebih 

baik daripada siswa dengan kecerdasan intrapersonal yang rendah 

c. Ada perbedaan antara siswa dengan kecerdasan intrapersonal sedang dengan rendah pada 

pembelajaran dengan macromedia flash. Apabila dilihat dari rerata kecerdasan intrapersonal 

yang sedang adalah 57,571 dan rerata siswa dengan kecerdasan intrapersonal yang rendah adalah 

55,600. Sehingga pada pembelajaran dengan macromedia flash siswa dengan kecerdasan 

intrapersonal rendah mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 

intrapersonal yang sedang 

d. Ada perbedaan antara siswa dengan kecerdasan intrapersonal sedang dengan rendah pada 

pembelajaran dengan powerpoint. Apabila dilihat dari rerata kecerdasan intrapersonal yang 

sedang adalah 52,353 dan rerata siswa dengan kecerdasan intrapersonal yang rendah adalah 

49,333. Sehingga pada pembelajaran dengan powerpoint siswa dengan kecerdasan intrapersonal 
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sedang mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan intrapersonal 

yang rendah. 

e. Ada perbedaan antara siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi pada pembelajaran dengan 

macromedia flash dan powerpoint. Apabila dilihat dari rerata dengan macromedia flash adalah 

52,353 dan rerata dengan powerpoint adalah 68,690 sehingga siswa yang mempunyai kecerdasan 

intrapersonal tinggi pada pembelajaran dengan macromedia flash mempunyai prestasi yang lebih 

baik daripada pada dengan powerpoint. 

Pembelajaran dengan macromedia flash memberikan efek yang berbeda pada tingkat 

kecerdasan intrapersonal tinggi, sedang, rendah. Dari komparasi antar sel dan rerata masing-masing 

tingkat kecerdasan intrapersonal. Tingkat kecerdasan intrapersonal tinggi memberikan prestasi yang 

lebih baik daripada tingkat kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah. Akan tetapi pada tingkat 

kecerdasaan intrapersonal sedang dan rendah tidak ada perbedaan yang signifikan pada prestasi siswa. 

Sedangkan pembelajaran dengan powerpoint tidak begitu memberi efek pada prestasi siswa. Karena 

prestasi pada tingkat kecerdasan hampir sama semua kecuali pada tingkat kecerdasan intrapersonal 

sedang dan rendah.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan kajian teori dan didukung dengan analisis variansi serta mengacu pada rumusan masalah 
yang telah diuraikan di awal, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prestasi belajar matematika siswa yang diberi pembelajaran dengan macromedia flash lebih baik 

dengan siswa yang diberi pembelajaran dengan powerpoint. 

2. Prestasi belajar matematika siswa kecerdasan intrapersonal tinggi lebih baik disbanding dengan 

siswa dengan kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah tetapi siswa dengan kecerdasan 

intrapersonal sedang mempunyai prestasi yang sama dengan siswa dengan kecerdasan intrapersonal 

rendah. 

3. a. apabila dilihat dari pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash, prestasi belajar 

matematika siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal tinggi lebih baik dengan siswa yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah tetapi siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal rendah lebih baik dengan siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal sedang,  
b. apabila dilihat dari pembelajaran dengan menggunakan powerpoint, prestasi belajar matematika 

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal tinggi sama baiknya dengan siswa yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal sedang, tetapi siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal tinggi 

dan sedang lebih baik dengan siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal rendah. 
c. apabila dilihat dari keaktifan tinggi,sedang dan rendah, prestasi belajar matematika siswa yang 

diberi pembelajaran dengan macromedia flash lebih baik daripada dengan powerpoint. 
 

SARAN 

Bagi para peneliti diharapkan untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sejenis pada materi pelajaran yang lain agar penelitian ini dapat dimanfaatkan secara luas. 
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