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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan mengetahui 

hasil belajar yang dicapai dalam pembelajaran berbasis  Multiple Intelligences pada 

materi pokok garis dan sudut di semester genap kelas VII SMPN 1 Kauman tahun 

pelajaran 2013/2014.Pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang 

menghasilkan data deskriptif dan cenderung menggunakan analisis secara 

induktif.Kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat penuh.Sumber data penelitian ini 

adalah siswa kelas VII SMPN 1 Kauman.Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

observasi, tes dan dokumentasi. Pelaksanaan pembelajaran berbasis Multiple 

Intelligences di SMPN 1 Kauman meliputi 3 tahap yaitu : (1) pendahuluan/apersepsi 

yang meliputi, pembukaan, Ice Breaking, warmer, Pre Tech, Scene Setting, (2) 

kegiatan inti yang meliputi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, (3) kegiatan penutup. 

Pembuatan instrumen MIR (Multiple Intelligences Research) melibatkan guru bidang 

studi dan guru BK.Analisis hasil belajar menunjukkan, bahwa hasil belajar siswa 

dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis Multiple Intelligences telah 

berhasil, ini dapat dilihat dari ketuntasan belajar sebesar 90% yang melebihi dari 

kriteria minimal ketuntasan keberhasilan strategi pembelajaran di SMPN 1 Kauman 

yaitu sebesar 50%. 

 

Kata Kunci: Garis dan Sudut, Multiple Intelligences, Strategi Pembelajaran 

 

I. PENDAHULUAN 

Pelaksanaan sistem klasikal memperoleh kritik dari banyak pakar yang berpihak kepada sistem 

pendidikan humanistik. Kontribusi Gardner yang sangat besar dalam ilmu pendidikan dan ilmu 

pengetahuan pada umumnya adalah teori tentang kecerdasan ganda yang lebih lazim disebut Kecerdasan 

Majemuk atau Multiple Intelligences.Sekolah dan gurunya diharapkan dapat memenuhi semua fasilitas 

untuk mengembangkan Multiple Intelligences dan sesuai dengan gaya belajar secara proporsional. Inilah 

masalah terbesar untuk menerapkan konsep Multiple Intelligences dari segi proses belajar mengajar. Di 

samping itu, dari segi pengalaman lapangan belum diperoleh data yang lengkap tentang kemampuan 

sekolah dan guru untuk dapat memberikan layanan siswa sesuai dengan Multiple Intelligences-nya.Jika 

siswa hanya diberikan layanan untuk satu kecerdasan yang mungkin dimilikinya, maka ada kekhawatiran 

siswa itu justru tidak memperoleh layanan untuk mengembangkan kecerdasan lainnya.Padahal, 

kecerdasan yang tidak diberikan layanan itu ternyata justru merupakan kecerdasan yang sangat diperlukan 

untuk bekal hidup kelak.Pendidikan harus dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai 

potensi tertingginya, baik dalam bidang kognitif, emosional, dan kemampuan kreatif. 

Pembelajaran berbasis Multiple Intelligences berbeda dengan pendekatan yang lain, apalagi bila 

diterapkan pada pelajaran matematika materi pokok garis dan sudut. Tentunya memerlukan strategi 

khusus sehingga maksud dan tujuan dari proses pembelajaran ini dapat tercapai. Dari sini, peneliti tertarik 

untuk menelaah bagaimana pembelajaran berbasis Multiple Intelligences ini diterapkan pada Matematika 

materi pokok garis dan sudut kepada siswa kelas VII semester genap di SMPN 1 Kauman Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Dengan penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan berdasarkan studi yang 

mendalam tentang proses Multiple Intelligences secara empiris di lapangan. 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana proses dan hasil belajar yang dicapai dalam pembelajaran 

berbasis Multiple Intelligences pada materi pokok garis dan sudut di semester genap kelas VII SMPN 1 

Kauman tahun pelajaran   2013/2014. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan proses pembelajaran 

berbasis Multiple Intelligences dan hasil belajar pada materi pokok garis dan sudut di semester genap 

kelas VII SMPN 1 Kauman tahun pelajaran 2013/2014. 
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A. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis: 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan berkaitan dengan bentuk pelaksanaan Multiple 

Intelligencesdalam  mata pelajaran matematika di SMPN 1 Kauman. 

b. Memperkaya pengetahuan tentang strategi pembelajaran berbasis Multiple Intelligences di 

SMPN 1 Kauman. 

2. Secara Praktis:  

a. Untuk memberikan strategi pembelajaran yang baru di SMPN 1 Kauman agar kualitas 

pendidikan siswa menjadi lebih baik dengan mengoptimalkan berbagai macam kecerdasan yang 

dimiliki oleh siswa.  

b. Dapat memberi alternatif strategi pembelajaran baru dalam matematika di SMPN 1 Kauman  

c. Dapat memotivasi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran 

matematika di SMPN 1 Kauman. 

 

B. Belajar dan Hasil Belajar 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 23), secara etimologis belajar diartikan  “berusaha 

memperoleh ilmu atau kepandaian”. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah 

kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Sedangkan Hudojo (1988: 10) mendefinisikan “belajar 

merupakan suatu usaha yang berupa kegiatan hingga terjadi perubahan tingkah laku yang relatif 

lama/tetap”. Sejalan dengan pendapat Hudojo, Slameto (dalam Djamarah, 1994: 22) menjelaskan bahwa 

“belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperolah suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”.Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu usaha memperoleh ilmu atau kepandaian untuk mencapai perubahan tingkah laku.  Kegiatan dan 

usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu merupakan proses belajar sedang perubahan tingkah 

laku itu merupakan hasil belajar. 

 

C. Strategi Pembelajaran 

Adapun strategi pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana yang cermat 

mengenai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri 

terangkum dalam standar kompetensi yang telah ditentukan oleh guru sebelum melakukan kegiatan 

belajar mengajar .upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan ini tentunya mencakup segala sktivitas 

yang akan dilakukan terkait perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Sebagai sebuah sistem 

perencanaan, strategi memiliki peranan penting dalam menentukan tercapainya tujuan pem-

belajaran.Karenanya pemilikan strategi pembelajaran yang tepat oleh setiap guru menjadi hal yang mutlak 

untuk dilaksanakan. 

 

D. Multiple Intelligences 

Intelligences (kecerdasan) adalah istilah yang sulit untuk didefinisikan sehingga menimbulkan 

pemahaman yang berbeda-beda diantara para ahli. Pengertian kecerdasan menurut beberapa ahli, 

diantaranya: 

a. Bainbridge (dalam Yaumi, 2012: 9), kecerdasan sering didefinisikan seba-gai “kemampuan mental 

umum untuk belajar dsn menerapkan pengetahuan dalam memanipulasi lingkungan, serta kemampuan 

untuk berpikir abstrak”. 

b. Munif Chatib (2014: 76) “kecerdasan seseorang adalah proses kerja otak sesorang sampai orang itu 

menemukan kondisi akhir terbaiknya”. 

Multiple Intelligences yang ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner dikelompokkan 

menjadi sembilan macam, yaitu kecerdasan linguistic verbal, logis matematis, visual spasial, berirama 

musik, jasmaniah-kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik dan eksistensial-spiritual 

 

E. Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences 

Strategi pembelajaran berbasis Multiple Intelligences merupakan sebuah strategi pembelajaran yang 

mengacu pada teori Multiple Intelligences.Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran berbasis Multiple 

Intelligences  bersifatstudent centered. Artinya proses pembelajaran harus berorientasi pada kompetensi 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

293 

      

  

dasar dan aktivitas siswa. Strategi pembelajaran berbasis Multiple Intelligences menganggap setiap siswa 

cerdas dengan jenis kecerdasan yang berbeda sesuai dengan teori Multiple Intelligences. 

   

F. Matematika Materi Pokok Garis dan Sudut 

Salah satu materi pelajaran matematika yang dipelajari di kelas VII SMP semester genap adalah 

materi garis dan sudut, yang akan peneliti ulas sebagai berikut: 

1. Garis 

Garis adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga yang jaraknya sangat dekat dan 

memanjang ke dua arah. 

Contoh: 

 

   A  B 

   Garis Lurus AB 

a. Kedudukan dua garis 

1) Dua garis sejajar 

2) Dua garis berpotongan 

3) Dua garis berimpit 

4) Dua garis bersilangan 

b. Garis horizontal dan garis vertikal 

1) Garis horizontal adalah garis dengan arah mendatar/menyamping. 

2) Garis vertical adalah garis dengan arah ke atas/ke bawah atau tegak lurus dengan 

garishorizontal. 

2. Sudut 

a. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal 

b. Besar sudut 

Besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat (°), menit (‘) dan detik (“)  

1° = 60’ atau 1’ =
 

  
  

1’ = 60” atau 1” = 
 

  
  

1° = 3600” atau 1” =
 

    
  

c. Jenis-jenis sudut 

1) Sudut siku- siku, adalah sudur yang besarnya 90° 

2) Sudut lurus, adalah sudut yang besarnya 180° 

3) Sudut lancip, adalah sudut yang besarnya antara 0° dan 90° 

4) Sudut tumpul, adalah sudut yang besarnya antara 90° dan 180° 

5) Sudut refleks, adalah sudut yang besarnya antara 180° dan 360° 

 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. BAGAN KERANGKA BERPIKIR 

 

Gambaran umum mengenai penelitian yang akan peneliti laksanakan yaitu menelaah penerapan 

Multiple Intelligences pada pembelajaran matematika kelas VII semester genap di SMPN 1 Kauman. 

Penelitian akan difokuskan pada bagaimana proses pembelajaran berbasis Multiple Intelligences dan 

bagaimana hasil belajar yang yang dicapai dalam pembelajaran itu 
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II. .METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengambilan sampel sumber data dilakukan 

dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.Teknik penyajian data dengan pola 

deskriptif.Adapun yang dimaksud pola deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menekankan pada angka. 

 

B. Lokasi Penelitian     

Sekolah yang akan dijadikan lokasi penelitian ini adalah SMPN 1 Kauman, yang beralamatkan di 

Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan 

pada pertimbangan, bahwa SMPN 1 Kauman adalah sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran 

berbasis Multiple Intelligences, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh bagaimana proses 

dan hasil dari pembelajaran berbasis Multiple Intelligences itu.  

 

C. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Peneliti berdiskusi dengan guru bidang studi matematika kelas VII untuk menentukan kelas yang akan 

digunakan sebagai tempat penelitian dan mendiskusikan prosedur pelaksanaan penelitian selanjutnya. 

2. Pada tahap berikutnya penelitian melakukan observasi di kelas yang dijadikan tempat penelitian. 

3. Setelah selesai observasi dilakukan analisis data. 

4. Peneliti memberikan soal tes untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis Multiple Intelligences. 

5. Pada langkah akhir, peneliti melakukan penulisan laporan penelitian. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang akan diambil dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data hasil observasi. Data hasil observasi yang berupa catatan lapangan, digunakan untuk mengetahui 

proses pembelajaran berbasis Multiple Intelligences di kelas VII SMPN 1 Kauman. 

2. Data hasil tes. Data hasil tes yang berupa jawaban siswa dari soal tes yang diberikan, digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa materi garis dan sudut kelas VII SMPN 1 Kauman. 

3. Data dokumentasi. Data dokumentasi merupakan data yang sudah tersedia yang berupa data nama-

nama siswa, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Data ini digunakan sebagai data pendukung 

dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi siwa dan proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama adalah siswa kelas VII-F SMPN 1 Kauman dan sebagai 

sumber pendukungnya adalah guru pengajar di SMPN 1 Kauman, khususnya guru bidang studi 

Matematika kelas VII. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan: 

1. Observasi atau pengamatan 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif di mana peneliti  tidak ikut serta 

dalam kegiatan pembelajaran. Lembar observasi yang digunakan merupakan lembar observasi 

terstruktur dengan 10 aspek pengamatan. Setiap aspek pengamatan akan dideskripsikan secara 

kualitatif dengan penskoran maksimal bernilai 4 dan penskoran terendah bernilai 1. 

2. Tes 

 Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa.Tes disusun sesuai dengan kisi-kisi (lampiran 2), 

soal yang terdiri dari 10 nomor soal.Penskoran berpedoman pada pedoman penskoran kurikulum 

KTSP. 

3. Studi dokumenter 

 Studi dokumenter adalah “suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen” (Sukmadinata, 2011: 221). Dalam penelitian ini studi dokumenter untuk data-
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data yang sudah ada seperti RPP, data nama siswa, digunakan untuk memperolah data pendukung 

yang berkenaan dengan penelitian ini.   

  

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.Data yang diperoleh 

digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan obyek penelitian dengan kata-kata, sehingga 

tidak menekankan angka.Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Namun dalam penelitian 

kualitatif lebih difokuskan selama proses di lapangan. Analisis tersebut meliputi: 

1. Analisis Pendahuluan 

 Pada tahap ini kegiatan analisis dilakukan terhadap hasil diskusi bersama guru pengajar, yang akan 

dilakukan untuk menentukan fokus pendahuluan. Oleh karena itu, dalam proposal penelitian 

kualitatif, fokus yang dirumuskan masih bersifat sementara dan berkembang saat penelitian di 

lapangan. 

2. Analisis Lapangan 

 Milles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2006: 334), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan terus menurus sampai tuntas, sehinga datanya sudah jenuh”. 

Beberapa tahapan dalam analisis data sebagai berikut : 

a. Data reduction (reduksi data) 

  Karena data yang diperoleh di lapangan begitu banyak, perlu dilakukan analisis data dengan 

teknik reduksi.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya dan membuang yang tidak perlu. 

b. Data display (menyajikan data)  

  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dengan penyajian data semacam ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa 

yang terjadi. 

c. Analisis data 

  Tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh untuk mendiskripsikan obyek 

penelitian dengan kata-kata yang lebih menekankan makna daripada angka. 

d. Conclusion drawing/verification 

  Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

   

Langkah-langkah analisis tersebut dapat digambarkan seperti bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. SKEMA ANALISIS DATA 

 

Data Colection Data Display 

Data 

Reduction 

Conclusion 

drawing/veri-

fication 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

SMPN 1 Kauman merupakan salah satu SMP yang terletak di wilayah barat Kabupaten Tulungagung, 

berjarak lebih kurang lima kilometer dari pusat Kota Tulungagung, lebih tepatnya beralamatkan di Jalan 

Raya Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya mudah 

diakses dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum karena berada pada jalur Provinsi, 

Tulungagung-Trenggalek. Pada saat ini SMPN 1 Kauman menggunakaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dalam proses pembelajaran. Pada KTSP sekolah memiliki kewenangan untuk 

mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah, sosial budaya 

masyarakat setempat, dan karateristik siswa.Dalam rangka mengembangkan KTSP tersebut dan 

meningkatkan mutu pendidikan, SMPN 1 Kauman berinovasi untuk mengembangkan strategi 

pembelajaran yaitu strategi pembelajaran berbasis Multiple Intelligences. 

 

B. Deskripsi Hasil Observasi 

Kegiatan observasi penelitian dilakukan mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 2 Mei 2014, 

terbagi dalam dua tahap yaitu observasi pendahuluan dan observasi proses pembelajaran. 

1. Observasi pendahuluan/perencanaan pembelajaran 

Observasi yang dilakukan memperoleh data sebagai berikut:  catatan lapangan I dapat peneliti 

rangkum bahwa alasan menggunakan strategi pembelajaran berbasis Multiple Intelligences karena 

Multiple Intelligences merupakan sebuah konsep yang humanis dan mencakup prinsip pelaksanaan 

kurikulum KTSP. Dalam Multiple Intelligences setiap anak diakui kecerdasannya, sehingga jika hal 

ini diterapkan dalam dunia pendidikan akan mewujudkan education humanistic. Dalam perencanaan 

proses pembelajaran SMPN 1 Kauman melaksanakan Multiple Intelligences Research (MIR). 

Kegiatan ini dilaksanakan awal tahun pelajaran dan bertujuan untuk mengetahui kecenderungan 

kecerdasan berdasar Multiple Intelligences.Hasil MIR nantinya dipakai untuk menentukan strategi 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Namun dalam kegiatan Multiple Intelligences Research (MIR), 

SMPN 1 Kauman masih menemui problematika pada pembuatan instrumen MIR.Pembuatan 

instrumen MIR hanya melibatkan guru bidang studi dan guru BK. 

Konsep  Multiple Intelligences di SMPN 1 Kauman tidak sepenuhnya diterapkan, tetapi 

dimodifikasi sesuai dengan kurikulum KTSP, keadaan tenaga pengajar (guru), sarana dan prasarana. 

Pengelompokan rombongan belajar masih dilakukan secara heterogen. 

 

 

2. Observasi pelaksaan pembelajaran  

Secara garis besar proses pembelajaran berbasis Multiple Intelligences di SMPN 1 Kauman 

meliputi tiga tahapan, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

a. Pendahuluan (Apersepsi) 

Dalam pembelajaran berbasis Multiple Intelligences di SMPN 1 Kauman, aktivitas guru yang 

dilakukan guru dalam tahap ini meliputi: 

1) Pembukaan 

2) Ice Breaking/Alpha Zone 

3) Warmer 

4) Pre Tech 

5) Scene Setting 

b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

2) Elaborasi (prosedur aktivitas) 

3) Konfirmasi 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini, guru memberikan tugas individu terkait materi yang 

akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Hal ini dilakukan agar siswa belajar tentang 

materi yang akan dibahas selanjutnya. Setelah memberikan tugas individu guru memberikan 

pesan motivasi untuk rajin belajar kemudian mengakhiri pelajaran dengan salam penutup. 
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C. Deskripsi Hasil Tes 

Data hasil tes menunjukkan bahwa siswa yang tuntas belajar (nilai ≥ KKM) sebanyak 27 siswa dan 

siswa yang belum tuntas belajar (nilai < KKM sebanyak 5 siswa). Persentase ketuntasan belajar sebanyak 

90%. Hasil observasi selama penelitian strategi pembelajaran berbasis Multiple Intelligences di Kelas 

VII-F SMPN 1 Kauman dapat ditelaah sebagai berikut: 

1. Studi Proses Pembelajaran 

Untuk mengetahui gaya belajar siswa, sekolah berbasis Multiple Intelligences melakukan 

Multiple Intelligences Research (MIR). Sebagaimana yang dilakukan SMPN 1 Kauman yang 

melakukan MIR di awal tahun pelajaran. Hasil MIR akan digunakan untuk menyusun strategi 

pembelajaran yang efektif. Tetapi dalam pelaksanaan MIR SMPN 1 kauman memiliki keterbatasan 

pada instrumen MIR. Instrumen MIR hanya dibuat oleh guru bidang studi dan guru BK. Idealnya, 

selain guru bidang studi dan BK juga melibatkan konsultan atau psikiater untuk lebih akurat dalam 

menentukan gaya belajar dan potensi siswa.  

Selain itu hasil MIR juga digunakan untuk pengelompokan rombongan belajar. Pembelajaran 

berbasis Multiple Intelligences idealnya menggunakan model pengelompokan kelas secara homogen. 

Siswa dengan kecenderungan kecerdasan yang sama dikelompokkan ke dalam satu kelas. Hal ini 

bertujuan agar strategi pembelajaran yang dipilih guru sesuai dengan gaya belajar siswa dalam satu 

kelas. Hal ini berbeda dengan pengelompokan kelas di SMPN 1 Kauman yang heterogen. Pemilihan 

strategi pembelajaran dipilih dari gaya belajar mayoritas siswa. sehingga ada beberapa kecenderungan 

kecerdasan yang tidak bisa terpenuhi. Dalam pembelajaran matematika, guru banyak kesulitan dalam 

menentukan strategi pembelajaran untuk siswa yang kecenderungan kecerdasannya pada ranah 

musikal. 

2. Studi Hasil Belajar 

  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMPN 1 untuk mata pelajaran matematika kelas VII 

Tahun pelajaran 2013/2014 adalah 75.Siswa yang belum tuntas harus mengikuti remedial dan siswa 

yang sudah tuntas mengikuti kegiatan pengayaan.Apabila prosentase ketuntasan belajar lebih dari 

50% maka strategi pembelajaran berhasil dan lanjut ke KD berikutnya. Apabila prosentase ketuntasan 

belajar kurang atau sama dari 50% maka strategi pembelajaran gagal dan harus mengulang 

pembelajaran dengan strategi yang berbeda. 

  Hasil belajar materi garis dan sudut kelas VII-F dengan strategi pembelajaran berbasis Multiple 

Intelligences, peneliti mengadakan tes pada tanggal 9 Mei 2014.  Analisis hasil tes diketahui siswa 

yang tuntas belajar sebanyak 27 siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa dan persentase 

ketuntasan belajar sebesar 90% . Siswa yang belum tuntas akan mengikuti remedial dan siswa yang 

sudah tuntas akan mengikuti program pengayaan. Dari persentase ketuntasan belajar sebesar 90% 

yang melebihi ketentuan minimal keberhasilan strategi pembelajaran di SMPN 1 Kauman yaitu 

sebesar 50%, maka dapat dikatakan strategi pembelajaran berbasis Multiple Intelligences pada materi 

garis dan sudut telah berhasil. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Proses pembelajaran berbasis Multiple Intelligences di Kelas VII SMPN 1 Kauman Tulungagung 

memuat dua tahap yaitu: 

a. Perencanaan pembelajaran, dalam tahap perencanaan SMPN 1 Kauman melakukan Multiple 

Intelligences Research (MIR). Hasil MIR ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan 

kecerdasan siswa, guna menyusun strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai 

dengan kecenderungan kecerdasan siswa agar berjalan efektif dan efisien. Kendala guru yang 

dihadapi dalam perencaan ini adalah tidak adanya instrumen baku dan guru harus selalu berinovasi 

dalam merancang model pembelajaran sesuai dengan sembilan ranah kecerdasan siswa. 

b. Pelaksanaan pembelajaran, dalam pelaksaan pembelajaran di SMPN 1 Kauman meliputi tiga tahap 

yaitu: (1) pendahuluan/apersepsi yang meliputi, pembukaan, ice breaking, warmer, Pre Tech, 

Scene Setting, (2) kegiatan inti yang meliputi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. (3) kegiatan 

penutup. 

2. Hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis Multiple Intelligences telah 

berhasil dengan persentase ketuntasan belajar  sebesar 90%. 
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B. Saran 

1. Hendaknya memiliki konsultan psikolog dalam untuk merumuskan instrumen MIR agar hasil MIR 

lebih akurat. 

2. Pengelompokan rombongan belajar hendaknya homogen dalam hal tingkat kecerdasan siswa, hal ini 

untuk mempermudah guru dalam menentukan strategi pembelajaran. 

3. Seyogyanya guru terus melakukan inovasi-inovasi model pembelajaran berbasis Multiple 

Intelligences. Hal ini penting untuk melayani beragam karakter dan gaya belajar siswa. 

4. Guru perlu memilih pendekatan tertentu kepada siswa yang cenderung lambat dalam memahami 

materi yang disampaikan. 

5. Siswa yang mengalami kesulitan belajar, disarankan untuk mengikuti bimbingan belajar di luar 

sekolah. Hal ini dapat berperan untuk mengejar ketertinggalannya. Perlu ada kegiatan 

ekstrakulikuler matematika di sekolah. Hal ini baik untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa 

tentang materi matematika.  
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