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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

matematika berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Kualitas Perangkat pembelajaran dinilai 

berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan ditinjau dari kemampuan 

koneksi matematis siswa. Penelitian ini menggunakan model ADDIE, yang terdiri 

dari tahapan sebagai berikut: (1) analysis, meliputi analisis kebutuhan, analisis 

karakteristik siswa, dan analisis materi; (2) design, meliputi proses mengkonsep dan 

mendesain RPP dan LKS; (3) development, meliputi pengembangan RPP dan LKS, 

validasi ahli untuk mengetahui kevalidan produk pengembangan, dan revisi produk 

tahap I; (4) implementation, yaitu tahap mengujicobakan perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan di kelas VIII E SMP N 2 Sleman; (5) evaluation, dilakukan untuk 

menganalisis keefektifan dan kepraktisan perangkat pembelajaran dan revisi produk 

tahap II. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data kualitas perangkat 

pembelajaran adalah: (1) angket penilaian perangkat pembelajaran, (2) angket respon 

siswa, (3) angket respon guru, dan (4) tes kemampuan koneksi matematis. Penelitian 

ini menghasilkan perangkat yang layak dan memenuhi kriteria valid, praktis, dan 

efektif. Kevalidan produk diperoleh dari hasil pembuktian validasi ahli yang 

menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran mencapai kriteria valid. Kepraktisan 

produk diperoleh dari hasil pengisian angket respon guru yang menunjukkan 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria ‘sangat praktis’ dan 

hasil angket siswa yang menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan mencapai 

kriteria ‘praktis’. Kualitas keefektifan diperoleh dari hasil tes kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas VIII E di SMP N 2 Sleman, yang  menunjukkan bahwa 

persentase ketuntasan sebesar 80,6 % dengan kategori ‘sangat efektif’. 

Kata kunci: Perangkat Pembelajaran, multiple intelligences, Koneksi Matematis 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan pelajaran yang penting untuk diajarkan di sekolah. National Council of 
Teacher of Mathematics (NCTM) menyatakan bahwa belajar dan menggunakan matematika merupakan 
aspek yang penting dalam keseluruhan mata pelajaran di sekolah [1]. Hal ini dikarenakan matematika sama 
seperti aktivitas manusia lainnya, merupakan suatu ilmu yang dibuat, dipikirkan, dipelajari, dilakukan dan 
menyebar dalam kehidupan sosial [2]. Matematika merupakan pelajaran mengenai bentuk dan hubungan 
[3]. Selanjutnya, NCTM menggariskan bahwa “students must learn mathematics with understanding, 
actively building new knowledge from experience and previous knowledge” [4]. Hal tersebut berarti bahwa 
siswa harus mempelajari matematika melalui pemahaman dan secara aktif membangun pengetahuan baru 
dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

Terdapat lima standar proses yang perlu dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika, yaitu: belajar 
untuk memecahkan masalah (mathematical problem solving); belajar untuk bernalar dan membuktikan 
(mathematical reasoning and proof); belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication); belajar 
untuk mengaitkan ide (mathematical connections); dan belajar untuk mempresentasikan (mathematics 
representation)[4]. Salah satu kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika 
adalah koneksi matematis (mathematical connection). Membangun koneksi atau keterkaitan 
memungkinkan manusia untuk menemukan konteks untuk belajar dan hidup [5]. Dalam pembelajaran, 
guru hendaknya memfasilitasi siswa untuk dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman siswa 
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sebelumnya dan tidak hanya mengulang dan menghafal setiap topik secara terpisah. Tanpa memahami 
koneksi, siswa tidak akan mencapai pemahaman yang mendalam dan terlalu banyak materi yang harus 
diingat. 

Makanong [6] mengartikan koneksi matematis sebagai: “… learners’ abilities to link their mathematics 
knowledge and problems gained from classes to the current problem or situation with which they were 
dealing”. Hal tersebut memiliki makna bahwa koneksi matematis merupakan kemampuan siswa untuk 
menghubungkan pengetahuan matematika dan masalah yang diperoleh dari kelas matematika dengan 
masalah atau situasi yang sedang dihadapi oleh siswa. 

Siswa sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk membuat koneksi dalam pembelajaran 
matematika, menggunakan pengetahuan awal siswa untuk mengkoneksikan masalah yang mereka hadapi 
dengan kehidupan sehari-hari, dunia di sekitar siswa, dan dengan konsep-konsep matematika yang telah 
mereka ketahui [7]. Hiebert & Carpenter  [8] mengemukakan bahwa membuat koneksi dalam matematika 
merupakan inti dari mengembangkan pemahaman matematis dan guru harus memfasilitasi siswa untuk 
melakukan koneksi sehingga siswa dapat menemukan makna dalam belajar. 

Standar kemampuan koneksi matematis telah dijabarkan dan dijelaskan dalam NCTM, adapun ketiga 
standar koneksi matematis yang harus dikuasai oleh siswa dari pra taman kanak-kanan sampai kelas 12 
adalah sebagai berikut: (1) mengenali dan menggunakan koneksi antar ide-ide matematika, (2) memahami 
bagaimana ide-ide matematika saling terkait dan menyusunnya untuk menghasilkan suatu hubungan yang 
koheren dan (3) Mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks permasalahan di luar 
matematika [4]. 

Pentingnya koneksi dalam pembelajaran matematika belum diimbangi dengan kemampuan koneksi 
matematis yang dimiliki siswa. Pada kenyataannya, kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah, 
Hal ini dapat dilihat dari laporan OECD mengenai hasil PISA 2009 yang berkaitan dengan kemampuan 
siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan proses koneksi matematis, hanya 5,4 % atau 
sekitar 95% siswa yang ikut serta belum mampu mengaitkan masalah dengan konsep/ prinsip, mengaitkan 
dengan bidang studi lain, ataupun dengan kehidupan sehari-hari [9]. Selain itu, rendahnya koneksi 
matematis juga ditunjukkan dari hasil observasi di sekolah. Teridentifikasi bahwa kemampuan koneksi 
matematis siswa SMP kelas VIII masih perlu ditingkatkan. Kurangnya kemampuan koneksi matematis 
siswa dapat dilihat dari masih banyaknya siswa yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal- soal 
cerita non-routin yang diberikan oleh guru, siswa tidak segera mengetahui konsep-konsep ataupun prinsip 
yang pernah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah. Padahal, dalam pembelajaran ma.ematika 
diharapkan siswa dapat mengaitkan masalah yang dihadapi dengan konsep-konsep/prinsip yang pernah 
dipelajari. Selain itu, agar siswa dapat membangun pemahaman matematis, siswa harus mampu 
menemukan hubungan dan membuat koneksi antar konsep maupun prinsip matematika. 

Permasalahannya adalah bagaimana guru mampu merencanakan kegiatan pembelajaran yang 
memungkinkan siswa untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan berbagai konteks dalam 
kehidupan sehari-hari maupun dengan disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya guru menyusun 
suatu perencanaan pembelajaran yang termuat dalam perangkat pembelajaran yang mampu 
mengoptimalkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

Sejak penetapan KTSP sebagai kurikulum pendidikan di Indonesia, guru dituntut untuk kreatif dan 
inovatif dalam menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimaksud meliputi 
Silabus, RPP, dan lembar kegiatan siswa secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif 
dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan tanggung jawab guru sebagai pendidik yang 
penyusunannya berdasarkan pada kreativitas diri sendiri maupun melalui Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) sehingga pelaksanaan pembelajaran matematika tidak hanya mengenal rumus dan soal 
yang dapat menurunkan minat siswa, akan tetapi menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-
hari dan dengan berbagai disiplin ilmu lain sehingga menjadikan pembelajaran matematika menjadi 
bermakna dan mampu mengembangkan potensi-potensi siswa. 

Salah satu potensi yang dimiliki siswa dan mungkin berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa adalah 
kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligences merupakan faktor internal dalam  
pembelajaran, yaitu faktor yang telah ada dalam diri siswa dan mampu mempengaruhi proses belajar siswa. 
Multiple intelligences pertama kali dikemukakan oleh Howard Gardner. Gardner mendefinisikan multiple 
intelligences sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan suatu produk yang 
bernilai dalam masyarakat [10].  

Multiple intelligences adalah berbagai ketrampilan dan bakat yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan 
berbagai persoalan dalam  pembelajaran [11]. Menurut Howard Gardner [12] penting untuk mengenali dan 
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mengembangkan semua kecerdasan manusia yang bervariasi, dan semua kombinasi dari kecerdasan-
kecerdasan. Manusia begitu berbeda terutama karena memiliki kombinasi yang berbeda dari kecerdasan-
kecerdasan. Dengan menyadari hal tersebut, maka manusia akan memiliki kesempatan yang lebih baik 
untuk menangani banyak masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada delapan jenis 
kecerdasan yang diungkapkan oleh Howard Gardner yaitu linguistik, matematika dan logika, visual dan 
spasial, musikal, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, serta naturalis dan kemudian berkembang menjadi 
sembilan kecerdasan setelah Howard Gardner mengemukakan kecerdasan eksistensial sebagai kecerdasan 
ke-9 yang menyusun kecerdasan majemuk. 

Beragamnya kecerdasan yang dimiliki siswa bukan berarti seorang guru harus melaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara individual, beragamnya kecerdasan siswa hendaknya digunakan sebagai modal bagi 
seorang guru untuk mengembangkan metode pembelajarannya dan menyusun perangkat pembelajaran agar 
dapat memfasilitasi siswa melalui kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh siswa [13]. Beragamnya strategi 
pembelajaran berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences diharapkan dapat memperkaya 
pengetahuan siswa dan memfasilitasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru yang diperoleh 
dengan materi sebelumnya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, masih jarang perangkat pembelajaran yang mengakomodasi 
kecerdasan majemuk di dalam pembelajaran matematika. Sehingga potensi-potensi siswa yang dapat 
mendukung prestasi belajarnya masih belum berkembang. Dibutuhkan suatu perangkat pembelajaran yang 
mengakomodasi kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa dan mampu mengoptimalkan kemampuan 
koneksi matematika melalui pembelajaran yang beragam sesuai dengan kecerdasan apa saja yang ingin 
diberdayakan dalam pembelajaran.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran 
matematika berbasis kecerdasan majemuk yang berorientasi pada kemampuan koneksi matematika siswa 
khususnya pada materi lingkaran. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan diharapkan mampu memberdayakan kecerdasan majemuk dalam siswa dalam pembelajaran 
matematika. Inti dari strategi pembelajaran dengan memberdayakan multiple intelligences adalah 
bagaimana guru mengemas gaya mengajarnya agar mudah ditangkap dan dimengerti oleh siswanya. 
Penerapan strategi pembelajaran berbasis teori multiple intelligences dalam pembelajaran akan membantu 
siswa secara otomatis mendapatkan lebih banyak makna dan rangsangan otak dalam proses belajar mereka, 
sekaligus memberikan variasi dan kesenangan dalam kegiatan belajar siswa [14]. 

Kegiatan pembelajaran yang melibatkan berbagai kecerdasan termasuk gerak tubuh siswa akan 
menjadikan pembelajaran matematika lebih bermakna. Dengan berbagai kecerdasan yang dimiliki siswa 
berbagai kegiatan tersebut akan membantu siswa untuk merenungkan pengalaman belajar dan menciptakan 
hubungan, makna, rencana, dan nilai pengalaman tersebut [15]. Melibatkan kecerdasan majemuk dalam 
matematika memungkinkan siswa dengan berbagai kecerdasan yang dimiliki untuk terlibat aktif dalam 
pembelajaran matematika. Siswa yang tidak menyukai pembelajaran matematika dapat belajar melalui 
kecerdasan terkuat mereka untuk dapat memahami suatu materi matematika. Melalui kegiatan yang 
beragam, siswa akan mengkoneksikan kegiatan pembelajaran dengan materi pembelajaran matematika. 
Sehingga akan meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Dalam penelitian ini, pengukuran 
koneksi matematis siswa dilakukan dengan tiga aspek, yaitu: (1) mengenali hubungan antar konsep/prinsip 
matematika, (2) memahami bagaimana konsep/prinsip dalam matematika saling berhubungan, (3) 
menggunakan hubungan antar  konsep/prinsip matematika dalam menyelesaikan soal aplikasi matematika. 

Pembelajaran berbasis Howard Gardner’s multiple intelligence memiliki tahapan sebagi berikut: (1) 
guru menyusun angket kecenderungan jenis kecerdasan siswa; (2) guru membagikan angket untuk 
mengetahui kecenderungan jenis kecerdasan siswa; (3) guru merancang skenario pembelajaran yang 
terangkum dalam RPP berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences. RPP berbasis Howard 
Gardner’s multiple intelligences ini menekankan bahwa kegiatan dalam setiap pertemuan tidak selalu 
sama, hal ini bergantung pada jenis kecerdasan tertentu yang akan diberdayakan dalam proses 
pembelajaran; (4) guru merancang suatu kegiatan atau proyek di dalam setiap pertemuan. Perancangan 
suatu kegiatan atau proyek didalam pembelajaran harus memperhatikan jenis kecerdasan majemuk yang 
hendak diberdayakan dalam pembelajaran. (5) guru mengimplementasikan pembelajaran berbasis  Howard 
Gardner’s multiple intelligences sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berjudul: 
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences 
Berorientasi pada Kemampuan Koneksi matematis Siswa Kelas VIII. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: Bagaimana kualitas perangkat pembelajaran matematika pokok bahasan lingkaran untuk SMP 
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kelas VIII yang dikembangkan berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences berdasarkan aspek: (1) 
kevalidan; (2) kepraktisan; dan (3) keefektifan ditinjau dari kemampuan koneksi matematis siswa? 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan model ADDIE yang memiliki tahapan sebagai berikut: analysis (analisis), 
design (merancang), development (mengembangkan), implementation (Uji coba), and evaluation 
(evaluasi).  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Implementasi perangkat pembelajaran dilakukan di VIII SMP N 2 Sleman. Penelitian dimulai pada 
tanggal 7 Maret 2013 dan berakhir pada 26 Maret 2013. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas VIIIE SMP N 2 Sleman. 

D. Prosedur Pengembangan 

Tahap analisis (analysis) merupakan tahap pra-perencanaan tentang produk berupa perangkat 
pembelajaran matematika berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences yang akan dikembangkan. 
Pada tahap ini dilakukan needs assessment (analisis kebutuhan), karakteristik siswa, dan analisis materi.  

Tahap selanjutnya adalah tahap perancangan (design). Pada tahap design, dilakukan proses 
mengkonsep dan mendesain: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis Howard Gardner’s 
multiple intelligences, (2) Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences, 
(3) instrumen tes kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII.  

Pada Tahap ketiga, yaitu tahap pengembangan (development) dikembangkan perangkat pembelajaran 
berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences berdasarkan validasi ahli dan revisi produk tahap I. 
Perangkat pembelajaran berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences yang telah dikembangkan 
kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, dosen ahli, dan guru mata pelajaran matematika 
agar mendapat masukan untuk pengembangan dan perbaikan sebelum diuji cobakan. 

Tahap keempat adalah uji coba (implementation), yaitu mengujicobakan perangkat pembelajaran 
berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences kepada siswa di kelas. Uji coba yang dilakukan adalah 
uji coba lapangan pada sekolah yang dijadikan subjek penelitian untuk memperoleh kualitas produk. Uji 
coba ini dilakukan pada tanggal 7 Maret hingga 26 Maret 2013 di kelas VIII E SMP N 2 Sleman. 

Tahap terakhir adalah tahap evaluasi (evaluation). Evaluasi adalah proses untuk menganalisis 
kepraktisan dan keefektifan perangkat pembelajaran berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences 
yang dikembangkan pada tahap implementasi, serta melakukan revisi produk tahap II. 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Jenis data  dalam penelitian  ini  terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh 
dari skor yang diberikan oleh validator, penilaian guru, penilaian  siswa terhadap perangkat pembelajaran,  
dan tes koneksi matematis. Data kualitatif diperoleh dari konversi data kuantitatif skor penilaian validator, 
penilaian guru, penilain siswa terhadap perangkat pembelajaran, dan hasil observasi keterlaksanaan 
pembelajaran. 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari insrumen validasi, yaitu lembar validasi 
ahli; instrumen penilaian kepraktisan terdiri dari: lembar penilaian guru dan lembar  penilaian  siswa; dan 
instrumen keefektifan perangkat pembelajaran yaitu tes koneksi. Data yang diperoleh digunakan untuk 
mengetahui  kualitas perangkat pembelajaran dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan produk 
yang dikembangkan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan untuk mendapatkan produk perangkat pembelajaran berbasis  Howard 
Gardner’s multiple intelligences yang berkualitas dan memenuhi aspek kevalidan, kepraktisan, dan 
keefektifan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Pada analisis data kevalidan dan kepraktisan, 
data kuantitatif diubah menjadi data kualitatif dengan skala lima.  

 

 

Acuan pengubahan skor menjadi skala lima disajikan pada “Tabel 1” berikut. 
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TABEL 1. ACUAN PENGUBAHAN SKOR 

No Interval skor Kategori 

1                   Sangat baik 

2                             Baik 

3                            Cukup Baik 

4                               Kurang Baik 

5                   Tidak baik 

[16] 

Keterangan: 

X  = rata skor tiap butir 

    = rata-rata ideal  

  = 
 

 
 ( skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

SB= 
 

 
 ( skor maksimal ideal - skor minimal ideal) 

Untuk mengetahui kualitas kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan dari produk pengembangan, 
dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut. 

Analisis kevalidan dari produk yang dikembangkan diperoleh dengan cara sebagai berikut: merekap  
skor penilaian ahli  yang diperoleh, menghitung total skor yang diberikan oleh setiap validator untuk setiap 
perangkat yang divalidasi, menghitung rata-rata, dan mengkonversi menjadi data kualitatif. Produk 
pengembangan memenuhi kriteria valid apabila rata-rata skor minimal kategori baik. 

Analisis kepraktisan berdasarkan angket respon siswa dan angket respon guru. Untuk memperoleh 
kualitas kepraktisan, dilakukan langkah sebagai berikut: merekap  skor dari angket respon siswa dan 
angket respon guru  yang diperoleh, menghitung total skor yang diberikan oleh setiap siswa untuk menilai 
kepraktisan LKS dan total skor yang diberikan guru untuk menilai kepraktisan RPP dan LKS yang 
dikembangkan, menghitung rata-rata, dan mengkonversi menjadi data kualitatif. Produk pengembangan 
memenuhi kriteria praktis apabila rata-rata skor minimal kategori baik. 

Tes kemampuan Koneksi matematis bertujuan untuk mendapatkan data keefektifan perangkat 
pembelajaran matematika yang dikembangkan. Kemampuan koneksi matematis dapat diketahui dari aspek 
yang dijabarkan dalam penelitian ini. Setiap aspek koneksi matematis terbagi atas beberapa indikator yang 
memuat skor-skor tertentu sesuai dengan “Tabel 2” berikut. 

TABEL 2. CONTOH PENAMAAN TABEL 

Aspek yang diukur Indikator 
Total 

skor 

1. Mengenali hubungan antar 
konsep/prinsip matematika 

1.1. Menyebutkan konsep/prinsip matematika 
yang diperlukan dalam konteks 

matematika  
6 

1.2. Menyebutkan konsep/prinsip matematika 
yang diperlukan di luar konteks 

matematika 

2. Memahami bagaimana 

konsep/prinsip dalam 
matematika saling 

berhubungan 

2.1. Menuliskan hubungan antar 
konsep/prinsip matematika  

3 2.2. Menuliskan huubungan antara 

konsep/prinsip matematika diluar 
matematika 

3. Menggunakan hubungan antar  

konsep/prinsip matematika 
dalam menyelesaikan soal 

aplikasi matematika  

3.1. Menggunakan hubungan antar 

konsep/prinsip matematika untuk 

menyelesaikan soal aplikasi matematika 

3 3.2. Menggunakan hubungan antar 

konsep/prinsip matematika diluar konteks 
matematika untuk menyelesaikan soal 

aplikasi matematika 

Skor maksimal 12 

 

Analisis hasil tes kemampuan koneksi siswa dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) menghitung 
skor per aspek pada setiap butir soal dengan acuan pedoman penskoran yang telah ditetapkan; (2) 
menjumlahkan skor aspek ke-i dari setiap butir soal; (3) Menghitung  skor per aspek kemampuan koneksi 
matematika dengan menggunakan rumus: 
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i = 1, 2, 3 
Setelah mendapatkan skor hasil tes kemampuan koneksi matematika siswa per aspek, dilakukan 

pemberian kategori skor untuk mengetahui kemampuan koneksi matematika pada setiap aspek. Kategori 
skor tes siswa dapat dilihat pada “Tabel 3” berikut. 

TABEL 3. KATEGORI HASIL SKOR TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA 

Rentang skor tes kemampuan koneksi Kategori 

            Sangat Baik 

           Baik 

           Cukup Baik 

           Kurang baik 

          Sangat Kurang 

[17] 

Kualitas keefektifan perangkat pembelajaran menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk 
mata pelajaran matematika yang ditetapkan oleh SMP N 2 Sleman yaitu 75. Produk pengembangan efektif 
apabila  minimal 80% siswa telah mencapai KKM.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kualitas Perangkat Pembelajaran 

Kualitas Kevalidan  

Penilaian kevalidan RPP dilakukan oleh validator terhadap beberapa aspek penilaian. Hasil penilaian 
terhadap RPP dapat dilihat dalam “Tabel 4” berikut. 

TABEL 4. HASIL ANGKET PENILAIAN RPP 

Aspek Penilaian 
Skor Validator ke- Rata-

rata 1 2 3 4 

Identitas mata pelajaran 3,5 3,5 4 3,5 3,6 

Rumusan tujuan/ indikator 3,2 3,6 3,8 3,4 3,5 

Pemilihan materi 3 3,25 3 3 3,06 

Metode pembelajaran 3,25 3,25 3 3 3,125 

Kegiatan pembelajaran 3,4 3,6 3,4 3,2 3,4 

penutup 4 3 3 4 3,5 

Pemilihan media/ Sumber belajar 3,28 3,43 3 3,28 3,25 

Penilaian hasil belajar 3 3,25 3 3,25 3,125 

Kebahasaan 3 3 3 4 3,25 

Kesimpulan 3,31 

 

Rata-rata skor dari validator adalah 3,31. Berdasarkan kriteria penyekoran, RPP yang dikembangkan 
telah valid dengan derajat kevalidan sangat baik.  

Penilaian kevalidan LKS dilakukan oleh validator dari segi materi maupun aspek kegrafikaan. Hasil 
penilaian kevalidan LKS dapat dilihat dalam “Tabel 5” dan “Tabel 6” berikut. 

TABEL 5. HASIL ANGKET PENILAIAN LKS BERDASARKAN ASPEK MATERI 

Aspek Penilaian 
Skor Validator ke- 

Rata-rata 
1 2 3 4 

Ksesesuian isi 3 3,4 3,6 3,2 3,3 

Didaktik 3,5 3,8 3 3,33 3,42 

Konstruksi 3,14 3 3 3,6 3,18 

Teknis  3 3,33 3 3,33 3,17 

Kesimpulan 3,27 

 

 

TABLE 6. HASIL ANGKET PENILAIAN LKS BERDASARKAN ASPEK KEGRAFIKAAN 

Aspek Penilaian Skor Validator ke- Rata-rata 
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1 2 3 4 

Ukuran LKS 3 4 4 4 3,75 

Rancangan sampul 2,83 3,67 3,17 3,17 3,21 

Susunan LKS 3 3,42 3,25 3,33 3,25 

Conclusion 3,40 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, produk pengembangan yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 
valid dengan derajat kevalidan sangat baik. 

Kualitas Kepraktisan 

Hasil perhitungan angket respon siswa dan lembar angket respon guru masing-masing ditunjukkan 
pada “Tabel 7” dan “Tabel 8” sebagai berikut. 

TABEL 7. HASIL ANGKET RESPON SISWA 

Aspek Penilaian No butir Rata-rata 

Kompetensi Kognitif 4, 11 3,04 

Kompetensi Afektif 2 3,39 

Kompetensi Psikomotorik 5,8 3,08 

Percaya Diri 3,9 2,93 

Instrospeksi 1,6 3,18 

Objektifitas 7,10 3,27 

Kesimpulan 3,13 

TABLE 8. HASIL ANGKET KEPRAKTISAN GURU  

Perangkat 

Pembelajaran 

Skor Respon Guru 
Rata-rata 

1 2 

RPP 3,43 3,28 3,36 

LKS 3,14 3,28 3,21 

Kesimpulan 3,28 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, produk pengembangan yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 
praktis dengan derajat kepraktisan berdasarkan angket repon siswa dan angket respon guru masing-masing 
baik dan sangat baik. 

Kualitas Keefektifan 

Penilaian kualitas keefektifan dilihat dari hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII E. 
Rata-rata nilai siswa pada tes kemampuan koneksi matematis 83,08 dengan kategori dengan persentase 
ketuntasan sebesar 80,6%. Secara lebih detail, dilakukan penilaian untuk setiap aspek kemampuan koneksi 
matematis, diperoleh aspek ke-1 sebanyak 86,1% siswa mendapat predikat sangat baik, sedangkan 13,9% 
siswa mendapat predikat baik. Untuk aspek ke-2 diperoleh sebanyak 47,2% siswa mendapatkan predikat 
sangat baik, 27,8% mendapat predikat baik, 5,6% siswa mendapat predikat cukup baik, 13,6% siswa 
mendapat predikat kurang baik, dan 5,6% siswa pada aspek ke-2 mendapat predikat sangat kurang. Untuk 
aspek ke-3, diperoleh sebanyak 47,2% siswa mendapatkan predikat sangat baik, 27,8% mendapat predikat 
baik, 13,9 siswa mendapat predikat cukup baik, 2,8 siswa mendapat predikat  kurang baik, dan sebanyak 
8,3% siswa pada aspek ke-3 mendapat predikat sangat kurang.  

Meskipun pada aspek kemampuan koneksi matematis ke-2 dan ke-3 masih terdapat beberapa siswa 
dengan predikat sangat kurang, namun secara keseluruhan hasil tes siswa menunjukkan persentase 
ketuntasan sebesar 80,6 %. Berdasarkan kriteria keefektifan hasil belajar, menunjukkan bahwa perangkat 
pembelajaran berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences memenuhi kualitas efektif dengan derajat 
keefektifan sangat baik. 

B. Pembahasan 

Perangkat pembelajaran berbasis Howard Gardner’s multiple intelligeces ini telah dinilai oleh dosen 
ahli dan dua guru matematika SMP N 2 Sleman. Berdasarkan penilaian pada RPP diperoleh rata-rata skor 
validator adalah 3,31 dengan klasifikasi sangat baik. Dari hasil rata-rata skor yang diperoleh dari validator, 
dapat disimpulkan bahwa RPP yang dikembangkan telah mengikuti pedoman penyusunan RPP 
berdasarkan standar proses 2007 [18] RPP yang dikembangkan juga memperhatikan aspek kebahasaan 
disesuaikan dengan karakteristik siswa SMP kelas VIII. Sudah seharusnya penyusunan RPP harus 
memperhatikan perhatian dan karakteristik siswa terhadap materi yang dijadikan bahan kajian [19].  

Penilaian pada LKS terbagi menjadi dua, yaitu dari aspek materi dan aspek kegrafikaan secara khusus. 

Hasil penilaian LKS pada aspek materi memperoleh rata-rata skor 3,26 dengan klasifikasi sangat baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan telah memperhatikan beberapa syarat penyusunan LKS, 
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yaitu syarat didaktik yang berarti LKS harus mengikuti asas-asas belajar efektif; syarat kontruksi yang 

berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa-kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan 

bahasa agar dimengerti pengguna LKS; dan yang terakhir adalah syarat teknis yang berhubungan dengan 

penulisan dan tampilan LKS [20]. 

Dari hasil penilaian aspek kegrafikaan LKS memperoleh rata-rata skor 3,40 dengan klasifikasi sangat 

baik. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan telah memperhatikan 

segi penampilan secara khusus. Segi penampilan harus diperhatikan, karena siswa akan melihat 

penampilan dari LKS terlebih dahulu dan menimbulkan ketertarikan kepada siswa untuk belajar [8]. 

Berdasarkan  penilaian LKS secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa LKS yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dalam membantu siswa memahami suatu materi dan penyusunan LKS dapat 

memberikan manfaat bagi guru maupun bagi siswa. Sesuai dengan teori bahwa suatu LKS harus paling 

tidak memenuhi kriteria yang berkaitan dengan tercapai/ tidaknya sebuah kompetensi dasar dikuasai oleh 

siswa [21]. 

Setelah dilakukan penilaian oleh dosen ahli dan dua guru matematika, maka dilakukan implementasi 

perangkat pembelajaran dalam pembelajaran matematika materi lingkaran. Adanya perangkat 

pembelajaran matematika berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences mampu memfasilitasi 

beberapa kecerdasan siswa pada setiap pertemuan.  

Setelah perangkat pembelajaran diimplementasikan dikelas VIII E SMP N 2 Sleman, selanjutnya 

dilakukan penilaian kualitas perangkat pembelajaran dari aspek kepraktisan. Berdasarkan angket respon 

siswa terhadap LKS berbasis Howard Gardner’s multiple intelligence diperoleh rata-rata skor aktual siswa 

adalah 3,13 yang mendapatkan kategori praktis. Dari rata-rata skor respon siswa maka dapat dikatakan 

bahwa keberadaan LKS berbasis Howard Gardner’s multiple intelligence telah memfasilitasi siswa dalam 

memahami materi lingkaran. Hal ini sesuai dengan teori bahwa penyusunan LKS dimaksudkan untuk 

membantu peserta didik belajar secara terarah, di mana melalui LKS siswa dapat melakukan aktivitas dan 

mendapat ringkasan dari aktivitas tersebut [22]. Berdasarkan angket guru terhadap perangkat pembelajaran 

berbasis Howard Gardner’s multiple intelligence diperoleh rata-rata skor aktual guru adalah 3,28 dengan 

kategori sangat praktis. Dari rata-rata skor angket guru, dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran 

berbasis Howard Gardner’s multiple intelligence telah membantu guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

Hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII E menjadi aspek yang diperhatikan untuk 

menilai kualitas keefektifan perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil tes kemampuan koneksi matematis 

siswa rata-rata nilai siswa adalah 83,08 dengan kategori sangat baik. Persentase ketuntasan sebesar 80,6 %. 

Berdasarkan pada tabel pedoman keefektifan hasil belajar, menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran 

berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences memiliki persentase ketuntasan yang sangat tinggi 

sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini berarti bahwa tingkat pencapaian tujuan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun sebelumnya atau pembelajaran dengan perangkat pembelajaran matematika 

berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences berorientasi pada kemampuan koneksi matematis siswa 

kelas VIII berlangsung efektif. 

Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu perangkat pembelajaran matematika berbasis Howard 

Gardner’s multiple intelligences berorientasi pada kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII 

memiliki kualitas valid, praktis, dan efektif, namun masih tetap memerlukan pengembangan selanjutnya.  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Kualitas perangkat pembelajaran materi lingkaran berbasis Howard Gardner’s multiple intelligences 

untuk siswa SMP kelas VIII yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut: (1) ditinjau dari aspek 

kevalidan, yaitu penilaian perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, dan instrumen keefektifan berupa tes 

kemampuan koneksi matematis oleh dosen ahli dan dua guru matematika. RPP yang dikembangkan telah 
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valid untuk digunakan, yakni dengan rata-rata skor 3,31. LKS yang dikembangkan dari sisi materi telah 

valid untuk digunakan, yakni dengan rata-rata skor 3,27. Sedangkan, dari sisi kegrafikaan LKS yang 

dikembangkan telah valid untuk digunakan, yakni dengan rata-rata skor 3,40. Instrumen tes kemampuan 

koneksi matematis telah dinyatakan valid oleh keempat validator; (2) ditinjau dari aspek kpraktisan, yaitu 

dari hasil angket respon siswa dan hasil angket guru, perangkat pembelajaran berbasis Gardner’s multiple 

intelligences pada materi lingkaran kelas VIII yang telah dikembangkan praktis untuk digunakan, yaitu 

dengan rata-rata skor respon siswa 3,13 dengan derajat kepraktisan baik. Sedangkan rata-rata skor angket 

guru adalah 3,28 dengan derajat kepraktisan sangat baik; (3) ditinjau dari aspek keefektifan, perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan telah efektif dalam pembelajaran matematika SMP kelas VIII materi 

lingkaran ditinjau dari kemampuan koneksi matematis siswa. Ketuntasan hasil tes kemampuan koneksi 

matematis siswa mencapai 80,6% dengan derajat keefektifan sangat baik. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagi guru SMP, dapat mencoba 

menggunakan perangkat pembelajaran matematika yang dikembangkan berbasis Howard Gardner’s 

multiple intelligences ini dalam pembelajaran lingkaran SMP kelas VIII; (2) bagi mahasiswa pendidikan 

matematika, dapat mengembangkan perangkat pembelajaran matematika matematika berbasis Howard 

Gardner’s multiple intelligences yang berorientasi pada kemampuan selain kemampuan koneksi matematis 

dan pada materi selain lingkaran; (3) bagi mahasiswa pendidikan matematika yang ingin melakukan 

penelitian berkaitan dengan kemampuan koneksi matematis siswa, perlu adanya perhatian khusus terhadap 

aspek-aspek kemampuan koneksi matematis, di mana pada penelitian ini, aspek yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus adalah aspek ke-2 yaitu memahami bagaimana konsep/prinsip dalam matematika saling 

berhubungan dan aspek ke-3 yaitu menggunakan hubungan antar  konsep/prinsip matematika dalam 

menyelesaikan soal aplikasi matematika. 
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