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Selama ini pembelajaran matematika di sekolah masih cenderung menjejalkan materi tanpa 

memperhatikan kemampuan perbedaan individu dan kemampuan yang dimiliki siswa (Sriyanto, 

Basis Juli-Agustus, 2004). Hal ini dapat mengakibatkan kecerdasan dan kreatifitas siswa tidak 

berkembang secara optimal. Oleh karena itu bagaimana melalui suatu pembelajaran matematika 

dapat memperhatikan perbedaan tingkat kecakapan, kecerdasan, minat, bakat dan kreativitas 

siswa untuk kemudian dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika yang bervariasi. Maka, 

dalam penelitian ini diterapkan model pembelajaran Multiple Intelligences dalam pembelajaran 

matematika untuk mengetahui aktivitas, persepsi siswa serta ketuntasan belajar siswa.  

Untuk mengetahui aktivitas siswa selama berlangsungnya pembelajaran, persepsi siswa serta 

ketuntasan belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Multiple Intelligences dalam 

penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Observasi dengan pedoman pengamatan 

digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa saat pembelajaran. Persepsi siswa dapat diketahui 

melalui angket yang diisi oleh siswa. Sedangkan ketuntasan siswa dapat diketahui dari data hasil 

ulangan harian siswa. Data hasil observasi, angket dan hasil ulangan harian siswa dianalisis 

dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa aktivitas yang banyak dilakukan oleh siswa 

adalah visual activities. Dalam oral activities khususnya diskusi kelompok siswa sangat antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pada listening activities siswa cenderung lebih 

mendengarkan uraian guru bila dibandingkan dengan mendengarkan pendapat teman saat 

diskusi. Lain halnya pada drawing activities, karena semua siswa melakukan aktivitas tersebut. 

Pada motor activities siswa aktif dalam melakukan percobaan kelompok. Minat siswa dalam 

emosional activities menunjukkan prosentase yang tinggi pula. Selain minat, siswa juga tidak 

merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Persepsi siswa terhadap model pembelajaran 

Multiple Intelligences jika dipandang dari motif atau dorongan siswa mencapai prosentase yang 

tinggi. Dengan dorongan yang kuat akan menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran. 

Sedangkan dengan minat yang besar, siswa terdorong untuk memperhatikan pembelajaran 

dengan sungguh-sungguh. Untuk mencapai tujuan belajar yaitu prestasi yang tinggi maka 

diperlukan kesiapan untuk melakukan kecakapan. Aktifitas dan persepsi siswa dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan 

disertai dengan persepsi akan menunjang keefektifan proses belajar. Akan tetapi banyaknya 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa tidak menjamin bahwa siswa tersebut memiliki prestasi yang 

tinggi dalam belajar. Hasil belajar penting sekali untuk mengetahui keberhasilan metode yang 

digunakan dalam mengajar. Dari hasil ulangan harian siswa didapatkan bahwa rata-rata 

ketuntasan siswa adalah 77,2%. Oleh karena itu melalui pembelajaran dengan menggunakan 

Multiple Intelligences dapat meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan hasil belajar.  



 


