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ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS MULTIPLE INTELLIGENCES 

UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS PESERTA DIDIK 

 

Oleh 

 

DWI SUMARNO 

 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja 

peserta didik (LKPD) berbasis multiple intelligences yang valid, praktis, dan 

efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

Data pada penelitian ini diperoleh dari validasi ahli, respon peserta didik dan tes 

kemampuan komunikasi matematis. Objek penelitian adalah peserta didik kelas 

VIII semester ganjil MTs N 4 Lampung Selatan tahun pelajaran 2016/2017. 

Berdasarkan hasil analisis data validasi LKPD oleh ahli desain pembelajaran dan 

ahli materi, LKPD yang dikembangkan memiliki validitas yang baik.  Respon 

peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan sangat baik yaitu sangat 

menarik dan mudah digunakan.  Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa LKPD 

yang dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik dilihat dari pencapaian tes kemampuan komunikasi matematis.  

LKPD berbasis multiple intelligences yang dikembangkan valid, praktis, dan 

efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, LKPD, Multiple intelligences 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

DEVELOPING STUDENTS’ WORKSHEET (LKPD) BASED ON 

MULTIPLE INTELLIGENCES TO IMPROVE STUDENTS’ 

MATHEMATICAL COMMUNICATION ABILITY 

 

By 

 

DWI SUMARNO 

 

The purpose of this research is to develop students’ worksheet based on multiple 

intelligences that is valid, practice and effective to improve students’ 

mathematical communication ability. Data collection techniques in this research 

used are validation expert, the respons of students and mathematical 

communication ability test. The subject of research is students at the first semester 

of the 8
th

 class at MTs N 4 Lampung Selatan in 2016/2017. Based on the analysis 

of data validation shows that the students’ worksheet by instructional design 

expert, material experts and students’ worksheet have good results. The respons 

of students over the students’ worksheet are easy to used and very interesting. The 

results obtained showes that the worksheets developed by learners can improve 

communication skills of learners based on mathematical communication ability 

test. The results show that students worksheet based on multiple intelligences are 

valid, practice and effective to improve students’ mathematical communication 

ability. 

 

Keyword: LKPD, Multiple intelligences, Mathematical Communication Ability 
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I      PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungannya 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku pada individu yang 

bersangkutan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Interaksi individu yang 

dilaksanakan di lingkungan sekolah berpangkal pada kegiatan pembelajaran di 

kelas. Djamarah (2002) menyatakan bahwa kegiatan akan menjadi lebih bermakna 

bila siswa berhubungan dengan kebutuhannya yang berkaitan dengan pengalaman, 

minat, dan masa depannya. Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan 

pembelajaran di kelas akan lebih bermakna bila dalam pembelajaran, kebutuhan 

dan pengalaman siswa juga diperhatikan.  

 

Komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal, sangat dibutuhkan agar terjadi 

interaksi dan partisipasi siswa di dalam kelas. Komunikasi secara umum dapat 

diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu pesan dari pembawa 

pesan ke penerima pesan untuk memberitahu, pendapat, atau perilaku baik 

langsung secara lisan, maupun tulisan melalui media. Dalam berkomunikasi 

tersebut harus dipikirkan bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan 

seseorang itu dapat dipahami oleh orang lain. Dalam pembelajaran matematika 
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khususnya sangat diperlukan kemampuan berkomunikasi khususnya komunikasi 

matematis. 

 

Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen yang 

terlibat dalam proses pendidikan, terutama guru sebagai pelaku langsung dalam 

pendidikan. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 diisyaratkan bahwa guru 

diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, 

yang antara lain mengatur tentang perencanaan pembelajaran yang mensyaratkan 

bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan bahan ajar 

khususnya LKPD, terutama LKPD yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir matematika khususnya kemampuan komunikasi matematis. 

 

LKPD sebagai bagian dari bahan ajar merupakan bagian penting dalam 

pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui LKPD guru akan lebih mudah dalam 

melaksanakan pembelajaran sedangkan siswa akan lebih terbantu dan mudah 

dalam belajar. LKPD dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

materi ajar yang akan disajikan. LKPD disusun  dengan tujuan menyiapkan 

pelaksanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan pembelajar, yakni LKPD yang 

sesuai dengan karakteristik dan  setting  atau lingkungan sosial siswa. 

 

Pembelajaran dapat dipandang dari dua dimensi, yaitu sebagai proses 

penyampaian materi pelajaran dan proses pengaturan lingkungan agar siswa dapat 

belajar dengan baik (Sanjaya, 2011). Jika pembelajaran merupakan proses 
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penyampaian materi, pembelajaran membutuhkan  bahan ajar khususnya LKPD 

yang dapat menyalurkan pesan secara efektif dan efisien. Jika pembelajaran 

merupakan proses pengaturan lingkungan agar siswa dapat belajar, pembelajaran 

membutuhkan berbagai sumber belajar berupa bahan ajar khususnya LKPD yang 

dapat mendorong siswa untuk belajar. Oleh karena itu, keberadaan LKPD 

sangatlah diperlukan karena melalui LKPD guru akan lebih mudah dalam 

melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dalam belajar.  

 

Secara umum kondisi pendidikan di Indonesia khususnya pada bidang matematika 

dan sains masih kurang baik. Pada Tahun 2007 Indonesia berada pada posisi ke 36 

dari 49 negara berdasarkan hasil survei studi internasional tentang prestasi 

matematika dan sains TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study).  Hasil survei ini mempertegas bahwa posisi Indonesia relatif rendah 

dengan rata-rata 397 dibandingkan dengan negara-negara lain yang berpartisipasi 

dalam TIMSS.   

 

Kemampuan penalaran matematis peserta didik di negara Indonesia pada satuan 

pendidikan SMP masih rendah. Hal ini sesuai dengan hasil studi  The Trends 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011 yang 

menunjukkan bahwa penguasaan matematika peserta didik Indonesia kelas 

delapan SMP berada di peringkat 41 dari 46 negara, dalam hal ini Indonesia hanya 

mampu mengumpulkan nilai rata-rata kemampuan matematika 386 poin dari skor 

rata-rata internasional yaitu 500 poin.  Domain pada survei TIMMS yaitu knowing 

(pengetahuan), applying (mengaplikasikan), dan reasoning (penalaran). Pada 

domain reasoning (penalaran) di Indonesia rata-rata persentase yang menjawab 
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benar yaitu 17% dari 30% rata-rata persentase yang menjawab benar 

Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis 

peserta didik di Indonesia masih rendah (Napitupulu, 2012).  Pada level rendah, 

persentase yang dicapai oleh Indonesia masih jauh di bawah rata-rata 

Internasional, peserta didik Indonesia berhasil mencapai level ini sebesar 43% 

(Setiadi, 2012). Rendahnya persentase pencapaian peserta didik  Indonesia pada 

level rendah, perlu mendapat perhatian, dan perbaikan pada perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang telah direncanakan.  

 

Hasil survey PISA (Programme Internationale for Student Assesment) pada tahun 

2000 hingga tahun 2012 menunjukkan bahwa skor rata-rata yang dicapai 

Indonesia masih di bawah rata-rata skor Internasional.  

 

Tabel 1.1. Hasil Survey PISA Bidang Matematika Tahun 2000-2012 

Tahun 

Studi 

Rata-rata skor 

Indonesia 

Rata-rata skor 

Internasional 

Peringkat 

Indonesia 

Negara 

Peserta Studi 

2000 367 500 39 41 

2003 360 500 38 40 

2006 391 500 50 57 

2009 371 500 61 65 

2012 375 500 64 65 

Sumber: http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-pisa 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kondisi pendidikan di Indonesia 

masih di bawah rata-rata.  Jika melihat data tahun 2000 hingga 2012, keadaan 

terbaik Indonesia berada pada tahun 2006 dengan skor rata-rata 391 dan 

menempati peringkat 50 dari 57 negara.  Naik turunnya perolehan skor rata-rata 

Indonesia tersebut tentunya menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan. 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-pisa
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Survei yang dilakukan oleh TIMSS dan PISA salah satunya dilakukan kepada 

siswa pada tingkat SMP dengan kesimpulan bahwa kemampuan penalaran 

matematis peserta didik di negara Indonesia pada satuan pendidikan SMP masih 

rendah. MTsN 04 Lampung Selatan sebagai salah satu satuan pendidikan tingkat 

SMP memiliki kondisi yang sama dengan sekolah-sekolah setingkat SMP yang 

lain di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi tentang bahan ajar yang digunakan, 

guru matematika pada sekolah tersebut belum mengembangkan bahan ajar secara 

mandiri. Sekalipun ada guru yang mengembangkan bahan ajar matematika, 

namun belum sampai pada pengembangan kemampuan dan kecerdasan siswa. 

Seorang guru harus mampu memahami dan melihat kesulitan siswa dalam belajar 

matematika karena tentu saja siswa memiliki karakter dan kemampuan yang 

berbeda-beda. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah  disebutkan bahwa dalam pembelajaran harus 

terdapat pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta 

didik. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kemampuan matematika yang 

masih rendah, ini terlihat dari rata-rata nilai ujian tengah semester ganjil yang 

masih rendah. Nilai ujian tengah semester ganjil dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

 

Tabel 1.2.  Nilai Mid Semester Ganjil MTs N 04 Lampung Selatan T.A 

2016/2017 

 

Kelas VIII Nilai Mid Semester 

A 67,60 

B 61,38 

C 58,75 

D 58,83 
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Untuk mengembangkan kecerdasan peserta didik memerlukan perlakuan yang 

berbeda sesuai dengan kecerdasan alami yang dimiliki masing-masing peserta 

didik.  Pengembangan kecerdasan peserta didik harus disesuaikan dengan 

kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap peserta didik.  Keberagaman 

kecerdasan tersebut saat ini sering disebut sebagai kecerdasan majemuk atau 

multiple intelligences. Teori  multiple  intelligences  (sering  juga  disebut  dengan  

istilah kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk) dikemukakan oleh Howard 

Gardner yang akhir-akhir ini sedang marak untuk dikembangkan dalam dunia 

pendidikan. Gardner (Amstrong, 2002) mengatakan bahwa kita cenderung hanya 

menghargai orang-orang yang memang ahli di dalam kemampuan logika dan 

bahasa. Chatib (2013) menyatakan bahwa dia telah berhasil mengaplikasikan 

konsep multiple intelligences dalam pembelajaran untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar dan membuktikan bahwa semua siswa itu 

cerdas dengan cara belajarnya masing-masing.  

 

Memperhatikan kondisi tersebut, maka perlu dikembangkan suatu LKPD yang 

dapat mengembangkan kecerdasan perserta didik yang beragam. LKPD tersebut 

adalah LKPD yang didukung oleh teori Gardner tentang multiple intelligences 

dalam pendidikan dan pengajaran. LKPD ini diharapkan siswa nantinya mampu 

lebih memahami mata pelajaran matematika dengan kecerdasan mereka. Selain itu 

juga, LKPD ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi guru untuk memberikan 

pembelajaran yang bermakna untuk siswanya sehingga dalam pembelajaran itu 

materi dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan indikator ketuntasan belajar 

disertai pembelajaran yang tak terlupakan seumur hidup, baik untuk siswa 

maupun untuk guru. 
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Penelitian ini memberikan gambaran baru dalam pengembangan bahan  ajar 

khususnya LKPD yang diharapkan dapat menjadi referensi, motivasi, dan inovasi 

bagi para guru matematika untuk mengkreasikan pengembangan indikator, 

kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajarannya sebagai sarana 

peningkatan potensi siswa dan membawa pembelajaran matematika menjadi 

sesuatu yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa dan gurunya. KI dan KD 

dari  BSNP yang memuat berbagai kompetensi yang masih bersifat umum perlu 

dikerucutkan dan difokuskan pada indikator multiple intelligences siswa agar guru 

dapat lebih terarah untuk mengembangkan kompetensi siswanya untuk 

meningkatkan kecerdasan siswa. 

 
Arti pentingnya pengembangan LKPD berbasis multiple intelligences ini adalah 

memberikan rancangan pembelajaran yang sekiranya dapat diaplikasikan dalam 

kelas dengan memacu beberapa kecerdasan dalam diri siswa dan mampu 

menghargai berbagai variasi cara belajar siswa. Selain itu pengembangan LKPD 

matematika ini juga ditujukan agar para guru dapat memupuk semangat dalam 

dirinya untuk mengkreasikan pengembangan indikator, kegiatan pembelajaran, 

dan penilaian pembelajaran yang tidak hanya didasarkan pada pengukuran 

kognitif saja. Guru juga dianjurkan untuk melakukan penilaian yang 

dikembangkan dan dipupuk dengan menyesuaikan beberapa kecerdasan lain yang 

memang telah ada dalam diri siswa meliputi penilaian dari segi kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. 

 

Pengembangan  bahan ajar dalam bentuk LKPD disini  lebih  difokuskan  untuk 

tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama khususnya di MTs N 4 Lampung 
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Selatan.  Harapan paling inti dalam pengembangan  ini  adalah  memajukan  

pendidikan  dengan  mengenalkan tentang pengembangan bahan ajar berbasis 

multiple intelligences. Oleh karena itu, sangat perlu untuk menekuni tema 

Pengembangan LKPD Matematika “Berbasis Multiple Intelligences” sebagai 

upaya untuk turut menyelesaikan permasalahan pembelajaran di MTs N 4 

Lampung Selatan pada khususnya.  

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah dalam penelitian ini adalah 

rendahnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Permasalahan 

tersebut diduga karena kurangnya bahan ajar khususnya LKPD yang memberikan 

pengakuan atas perbedaan individual dan perbedaan latar belakang budaya peserta 

didik. Berdasarkan permasalahan tersebut, LKPD berbasis multiple intelligences 

sebagai LKPD yang mengakomodasi berbagai kecerdasan peserta didik, 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah apakah LKPD berbasis multiple intelligences efektif untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

 

Pertanyaan penelitian ini secara rinci dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil pengembangan  LKPD berbasis multiple intelligences? 

2. Apakah LKPD berbasis multiple intelligences yang dikembangkan valid? 

3. Apakah LKPD berbasis multiple intelligences yang dikembangkan praktis 

bagi peserta didik? 
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4. Apakah LKPD berbasis multiple intelligences yang dikembangkan dapat 

meningkatkan pencapaian kemampuan komunikasi matematis peserta didik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah. 

1. Mengembangkan LKPD berbasis multiple intelligences yang efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

2. Mengembangkan LKPD berbasis multiple intelligences yang valid 

3. Mengembangkan LKPD berbasis multiple intelligences yang praktis 

4. Mengembangkan LKPD berbasis multiple intelligences yang dapat 

meningkatkan pencapaian kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitiaan  ini  diharapkan  dapat  memiliki  nilai-nilai  yang bermanfaat, 

antara lain: 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

pendidikan, terutama dalam pengembangan bahan ajar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi, dan inovasi bagi 

peneliti lain untuk mengembangkan penelitiannya dengan lebih baik dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengembangan bahan 

ajar matematika 

c. Bagi guru, untuk menambah wawasan dalam pembelajaran matematika yang 

berkaitan dengan pengembangan bahan ajar berbasis multiple intelligences. 

d. Bagi sekolah yang bersangkutan, untuk menambah sumbangan pemikiran bagi 

sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas siswanya. 
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e. Bagi peneliti lainnya, melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

bahan masukan dan bahan kajian bagi peneliti dimasa yang akan datang. 



 

 

 

II     TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Komunikasi Matematis  

 

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 

menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk 

memberitahu, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan, maupun tak 

langsung melalui media. Di dalam berkomunikasi tersebut harus dipikirkan 

bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan seseorang itu dapat dipahami 

oleh orang lain. Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, orang dapat 

menyampaikan dengan berbagai bahasa termasuk bahasa matematis.  

 

Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan 

siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog 

atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan 

pesan. Pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari 

siswa, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. 

Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi di dalam kelas adalah guru dan 

siswa. Cara pengalihan pesannya dapat secara lisan maupun tertulis. 

  

Komunikasi matematis adalah suatu keterampilan penting dalam matematika, 

menurut The  Intended  Learning  Outcomes  (Armiati, 2009), komunikasi 
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matematis  yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara 

koheren kepada teman, guru, dan  lainnya  melalui  bahasa  lisan  tulisan.  Ini 

berarti dengan adanya komunikasi matematis guru dapat lebih memahami 

kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan mengekspresikan 

pemahamannya tentang konsep yang mereka pelajari. 

 

Menurut Greenes dan Schulman (Ramellan, 2012), pentingnya komunikasi karena 

beberapa hal yaitu untuk menyatakan ide melalui percakapan, tulisan, 

demonstrasi, dan melukiskan secara  visual  dalam  tipe  yang  berbeda; 

memahami, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide yang disajikan dalam 

tulisan atau dalam bentuk visual; mengkonstruksi, menginterpretasi, dan 

mengaitkan berbagai bentuk representasi ide dan berhubungannya; membuat 

pengamatan dan konkekture, merumuskan pertanyaan, membawa dan 

mengevaluasi informasi; menghasilkan dan menyatakan argumen secara persuasif. 

 

Di dalam proses pembelajaran matematika di kelas, komunikasi gagasan 

matematika bisa berlangsung antara guru dengan siswa, antara buku dengan 

siswa, dan antara siswa dengan siswa. Untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan 

matema-tika, kita harus menyajikan gagasan tersebut dengan suatu cara tertentu. 

Ini merupakan hal yang sangat penting, sebab bila tidak demikian, komunikasi 

tersebut tidak akan berlangsung efektif. Gagasan tersebut harus disesuaikan 

dengan ke-mampuan orang yang kita ajak berkomunikasi. Kita harus mampu 

menyesuaikan dengan sistem representasi yang mampu mereka gunakan. Tanpa 

itu, komunikasi hanya akan berlangsung dari satu arah dan tidak mencapai 

sasaran.  
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Indikator kemampuan siswa dalam komunikasi matematis pada pembelajaran 

matematika menurut NCTM (1989) dapat dilihat dari beberapa indicator 

diantaranya:  

1.  Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, 

mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual 

2. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya 

3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dan model-model situasi. 

 

Kemampuan komunikasi menjadi penting ketika diskusi antar siswa dilakukan, 

dimana siswa diharapkan mampu menyatakan, menjelaskan, menggambarkan, 

mendengar, menanyakan, dan bekerjasama sehingga dapat membawa siswa pada 

pemahaman yang mendalam tentang matematika (Within, 1992). Anak-anak yang 

diberikan kesempatan untuk bekerja dalam kelompok dalam mengumpulkan dan 

menyajikan data, mereka menunjukkan kemajuan baik di saat mereka saling 

mendengarkan ide yang satu dan yang lain ataupun mendiskusikannya bersama 

kemudian menyusun kesimpulan yang menjadi pendapat kelompoknya. Pada 

kenyataannya, mereka belajar sebagian besar dari berkomunikasi dan 

mengkontruksi sendiri pengetahuan mereka. 

  

Berdasarkan penjabaran tentang kemampuan komunikasi matematis siswa di atas, 

kita ketahui betapa pentingnya kemampuan komunikasi matematis siswa itu. 

Komunikasi akan menuntun siswa pada pemahaman yang mendalam tentang 
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matematika. Orang yang pandai dalam berbicara, belum tentu pandai dalam ke-

mampuan komunikasi matematisnya. Untuk itu, kemampuan komunikasi matema-

tis siswa perlu ditingkatkan. 

 

B. Pengembangan LKPD Berbasisi Multiple Intelegencie 

1. Lembar Kerja Peserta Didik 

a. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik 

 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan salah satu sarana untuk membantu 

dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk 

interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat 

meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar.  

Widjajanti (2008) mengatakan lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan 

salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai 

fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan 

dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan 

dihadapi. 

 

Sementara itu, menurut Depdiknas (2008) lembar kerja peserta didik (LKPD) 

adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. 

Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. 

 

b. Tujuan dan Manfaat LKPD 

 

Tujuan LKPD selain untuk menyediakan sarana belajar yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, juga 
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untuk membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh dan memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, (Daryanto, 2014).  Selain itu, Prastowo (2015) juga 

menyebutkan bahwa tujuan penggunaan LKPD agar kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih menarik. 

 

Manfaat penyusunan LKPD bagi guru diantaranya adalah untuk memperoleh 

bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar 

peserta didik.  Sedangkan bagi peserta didik kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

menarik dan lebih mudah (Daryanto, 2014).  Prastowo (2015) juga menuliskan 

manfaat LKPD bagi guru adalah sebagai alat bantu dalam pembelajaran, sebagai 

karya untuk menambah angka kredit pendidik, dan dapat dijadikan penghasilan 

jika hasil karyanya diterbitkan.  Selain itu, manfaat bagi peserta didik adalah 

peserta didik akan lebih banyak mendapat kesempatan untuk belajar secara 

mandiri dengan bimbingan guru. 

 

Keuntungan penggunaan LKPD adalah memudahkan pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran, bagi peserta didik akan belajar mandiri dan belajar 

memahami serta menjalankan suatu tugas tertulis (Depdiknas, 2008).  Adapun 

manfaat penggunaan LKPD bagi kegiatan pembelajaran (Prastowo, 2015) adalah 

sebagai berikut. 

a. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

b. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep.  

c. Melatih peserta didik menemukan dan mengembangkan keterampilan proses.  

d. Melatih peserta didik untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis 
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e. Sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

f. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari 

melalui kegiatan belajar. 

g. Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan LKPD adalah 

memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan menjadikan 

pembelajaran di kelas lebih menarik.  LKPD bermanfaat membantu guru dalam 

melaksanakan pembelajaran karena peserta didik akan lebih banyak mendapat 

kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru.  Peserta didik 

juga akan merasakan pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih mudah. 

 

c. Cakupan LKPD 

 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) dapat berupa panduan untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua 

aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi (Trianto, 

2009). LKPD memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh 

peserta didik untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan 

kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh.  

 

Prastowo (2015) menyatakan jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD, maka 

LKPD dapat dibagi menjadi lima macam bentuk yaitu.  

a. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep.  
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b. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep yang telah ditemukan.  

c. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar.  

d. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan.  

e. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. 

 

2. Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

a. Prinsip Pengembangan LKPD 

 

Penyusunan LKPD harus memperhatikan cakupan yang akan dimuat dalam bahan 

ajar tersebut.  Cakupan yang harus termuat diantaranya: judul, mata pelajaran, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tempat/kelas, petunjuk belajar, 

tujuan yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, 

dan penilaian (Daryanto, 2014). 

 

Prastowo (2015) menuliskan tiga prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam 

pemilihan bahan ajar, (a) Prinsip relevansi, LKPD yang dipilih hendaknya ada 

relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi dasar, (b) 

Prinsip konsistensi, LKPD yang dipilih memiliki nilai keajegan, kompetensi dasar 

yang mesti dikuasai peserta didik dengan LKPD disediakan harus  memiliki 

keselarasan dan kesamaan, (c) Prinsip kecukupan, ketika memilih LKPD 

hendaknya dicari yang memadai untuk membantu peserta didik menguasai 

kompetensi yang diajarkan. 

 

Selain itu, Arif dan Napitupulu (Prastowo, 2015) menambahkan bahwa empat hal 

penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bentuk LKPD, yaitu kebutuhan 
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dan tingkat kemampuan awal para peserta didik yang menjadi sasaran 

pembelajaran, tempat dan keadaan di mana bahan ajar akan digunakan, metode 

penerapan dan penjelasannya, serta biaya proses dan produksi serta alat-alat yang 

digunakan untuk memproduksi bahan ajar. 

 

Prastowo (2015) menjelaskan bahwa desain LKPD tidak terpaku pada satu 

bentuk, guru bebas mengembangkan desain LKPD sendiri dengan memperhatikan 

tingkat kemampuan membaca peserta didik dan pengetahuan peserta didik. 

Adapun batasan umum yang harus diperhatikan adalah. 

a. Ukuran, yaitu jika kita menghendaki peserta didik membuat bagan atau 

gambar, maka kita memberikan tempat yang lebih luas bagi peserta didik. 

b. Kepadatan halaman, yaitu LKPD tidak terlalu dipadati dengan tulisan yang 

dibuat guru atau penulisan lebih sistematis, singkat dan jelas. 

c. Penomoran, yaitu dengan adanya penomoran yang jelas, akan membantu 

peserta didik dalam memahami isi dari LKPD yang dibuat oleh guru. 

d. Kejelasan, yaitu materi dan instruksi yang diberikan di dalam LKPD harus 

dengan jelas dibaca oleh peserta didik. 

 

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992) LKPD dikatakan berkualitas baik bila 

memenuhi syarat didaktik, konstruksi, dan teknis. 

a. Syarat Didaktik 

Syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKPD yang bersifat universal dapat 

digunakan dengan baik untuk peserta didik yang lamban atau yang pandai. LKPD 

lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep, dan yang terpenting 

dalam LKPD ada variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta 
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didik. LKPD diharapkan mengutamakan pada pengembangan kemampuan 

komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri peserta didik. 

Pengalaman belajar yang dialami peserta didik ditentukan oleh pengembangan 

pribadi peserta didik dan bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.  

b. Syarat Konstruksi 

Syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, 

susunan kalimat, kosa-kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada 

hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pengguna yaitu 

peserta didik. Syarat konstruksi yaitu menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan peserta didik dan menggunakan struktur kalimat yang jelas.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kalimat menjadi jelas maksudnya, yaitu. 

1) Hindarkan kalimat kompleks. 

2) Hindarkan “kata-kata tak jelas” misalnya “mungkin”, “kira-kira”. 

3) Hindarkan kalimat negatif, apalagi kalimat negatif ganda. 

4) Menggunakan kalimat positif lebih jelas daripada kalimat negatif. 

5) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

peserta didik. 

6) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka. 

7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. 

8) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan 

peserta didik. 

9) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta 

didik untuk menuliskan jawaban atau menggambar pada LKPD. 

10) Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. 
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11) Dapat digunakan untuk semua peserta didik, baik yang lamban maupun yang 

cepat. 

12) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi. 

13) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. 

c. Syarat Teknis 

Syarat teknis menekankan penyajian LKPD yaitu berupa tulisan, gambar, dan 

penampilannya dalam LKPD sebagai berikut: 

1) Tulisan 

Teknis menyajikan tulisan yang baik pada LKPD meliputi. 

a) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang 

diberi garis bawah. 

b) Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Latin atau Romawi. 

c) Gunakan kalimat pendek, tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris. 

d) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban 

peserta didik. 

e) Usahakan perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. 

2) Gambar 

Gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan pesan/isi dari 

gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. Gambar fotografi yang 

berkualitas tinggi belum tentu dapat dijadikan gambar LKPD yang efektif. Oleh 

karena itu, yang lebih penting adalah kejelasan pesan/isi dari gambar itu secara 

keseluruhan. 

3) Penampilan 
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Penampilan adalah sangat penting dalam LKPD. Pertama-tama peserta didik akan 

tertarik pada penampilan LKPD, bukan isinya. Apabila suatu LKPD ditampilkan 

dengan penuh kata-kata, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 

oleh peserta didik, hal ini menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan dan 

tidak menarik. Apabila ditampilkan dengan gambar saja, itu tidak mungkin karena 

pesan/isinya tidak akan sampai. Jadi yang baik adalah LKPD yang memiliki 

kombinasi antara gambar dan tulisan. 

 

Sedangkan kualitas LKPD menurut Hermawan (Darmodjo dan Kaligis, 1992) 

harus memenuhi aspek-aspek penilaian yang meliputi (1) aspek pendekatan 

penulisan,   (2) aspek kebenaran konsep, (3) aspek kedalaman konsep, (4) aspek 

keluasan konsep, (5) aspek kejelasan kalimat, (6) aspek kebahasaan, (7) aspek 

penilaian hasil belajar, (9) aspek kegiatan peserta didik, (10) aspek 

keterlaksanaan, dan (11) aspek penampilan fisik. 

 

Berdasarkan jenis, langkah-langkah, dan batasan umum dalam pembuatan LKPD, 

maka pada mata pelajaran matematika pengembangan LKPD dapat dilakukan 

dengan mengajukan permasalahan-permasalahan yang bersifat kontekstual.  

Peserta didik berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut sehingga peserta 

didik dapat membangun pengetahuan dan pemahamannya secara mandiri. Selain 

itu peserta didik mampu berpikir secara sistematis dan berpikir kritis dalam  

menyelesaikan masalah pada LKPD. 

 

b. Langkah-Langkah Penulisan LKPD  
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Menurut Prastowo (2015) langkah-langkah penulisan LKPD yang dapat 

dikembangkan oleh guru secara mandiri dalam pembelajaran matematika di 

sekolah.  

 

a. Melakukan analisis kurikulum; KI, KD, indikator dan materi pembelajaran. 

Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang 

memerlukan bahan ajar LKPD. Pada umumnya, dalam menentukan materi, 

langkah analisisnya dilakukan dengan cara melihat materi pokok, pengalaman 

belajar, serta materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, dicermati kompetensi yang 

harus dimilki peserta didik 

b. Menyusun peta kebutuhan LKPD.  

Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD yang 

harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan LKPD. Sekuensi LKPD sangat 

dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan.  

c. Menentukan judul LKPD.  

Judul LKPD ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, materi-materi 

pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu kompetensi 

dasar dapat dijadikan sebagai judul LKPD apabila kompetensi tersebut tidak 

terlalu besar.  

d. Penulisan LKPD.  

Langkah-langkah penulisan LKPD yaitu: 

a. Merumuskan kompetensi dasar. Untuk merumuskan kompetensi dasar, dapat 

dilakukan dengan menurunkan rumusan dari kurikulum yang berlaku. 
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b. Menentukan alat penilaian. Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil 

kerja peserta didik. 

c. Menyusun materi. Untuk menyusun materi LKPD, hal penting yang perlu 

diperhatikan yaitu yang berkaitan dengan isi atau materi LKPD. LKPD sangat 

tergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapainya. 

d. Memperhatikan struktur LKPD. Dalam penyusunan LKPD terdiri dari enam 

komponen yaitu judul, petunjuk belajar (petunjuk peserta didik), kompetensi 

yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja, serta 

penilaian.  

Berdasarkan kajian di atas maka struktur LKPD yang akan disusun dalam 

penelitian ini yaitu: 

a) Judul  

b) Tujuan Pembelajaran 

c) Petunjuk Pengisian LKPD 

d) Alat dan Bahan 

e) Informasi pendukung 

f) Tugas-tugas dan langkah kerja  

g) Penilaian  

 

Semua langkah tersebut jika dilaksanakan akan membuat penyusunan LKPD tidak 

menjadi sulit. Bahkan bisa saja LKPD yang kita buat menjadi LKPD yang 

mengagumkan dan menarik. Jika peserta didik dan pembaca dari kalangan umum 

dapat tertarik dengan LKPD tersebut, maka peningkatan prestasi belajar bukanlah 

menjadi hal yang mustahil untuk diwujudkan.  
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3. Teori Multiple Intelegencie 

a. Latar belakang Multiple Intelegencie 

 

Terdapat beberapa perbedaan pendekatan dalam memahami istilah kecerdasan. 

Pandangan psikometrik merupakan pandangan yang paling tradisional. Menurut 

pandangan ini, terdapat hanya satu kecedasan yang sering disebut dengan 

kecerdasan umum (general intelligences). Setiap individu dilahirkan dengan suatu 

kecerdasan tertentu yang paling menonjol dan sulit diubah. Para psikolog dapat 

mengukur intelegensi (IQ) seseorang melalui tes jawaban pendek, atau dengan 

mengukur waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bereaksi terhadap kilatan 

cahaya atau keberadaan pola gelombang otak tertentu  

 

Pada tahun 1983, seorang peneliti dan profesor di Universitas Harvard, Howard 

Gardner mengajukan sebuah sudut pandang baru mengenai kecerdasan. Dalam 

bukunya Frames of Mind Gardner menemukakan teorinya yang disebut dengan 

multiple intelligences (MI) atau kecerdasan majemuk. Gardner dalam teori 

kecerdasan majemuknya, mengemukakan bahwa kecerdasan manusia mempunyai 

banyak dimensi yang harus diakui dan dikembangkan dalam pendidikan.Ia 

menganggap bahwa tes IQ hanya mengukur kemampuan logika dan bahasa, tanpa 

tipe kecerdasan lainnya yang juga penting. Gardner mendefinisikan kecerdasan 

sebagai sebuah potensi biopsikologis. Kecerdasan tidak dapat dilihat atau 

dihitung. Kecerdasan merupakan proses informasi yang dapat diaktifkan dalam 

sebuah latar kultural tertentu untuk menyelesaikan masalah atau membuat produk 

yang bernilai dalam masyarakat tersebut. Aktivasi potensial ini bergantung pada 

nilai suatu budaya, dan kesempatan berkembang dalam budaya tersebut. Teori MI 
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tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Guru yang mengetahui 

kecerdasannya sendiri yang menonjol akan lebih dapat mengajar dengan lebih 

efektif karena menemukan gaya mengajar yang paling sesuai. Sebaliknya kadang-

kadang peserta didik dapat membantu guru dengan kecerdasan yang dimilikinya 

yang tidak dimiliki oleh guru. 

 

b. Teori Multiple Intelegencie 

 

Gardner (Amstrong, 2002) mengelompokkan kecerdasan yang dimiliki manusia 

ke dalam delapan kategori yang meliputi. 

1) Kecerdasan linguistik, merupakan kemampuan untuk menggunakan kata-kata 

secara efektif baik secara oral maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup 

kemampuan untuk memanipulasi sintaks atau struktur bahasa, 

fonologi,semantik (arti kata) dan penggunaan bahasa. Termasuk juga retorik 

(penggunaan bahasa untuk meyakinkan orang lain melakukan sesuatu), 

mnemonic (penggunaan bahasa untuk mengingat informasi), penjelasan 

(menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi), dan metalanguage 

(penggunaan bahasa untuk membicarakan bahasa itu sendiri). 

2) Logika-matematika, merupakan kemampuan untuk mengolah angka secara 

efektif dan menalar dengan baik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pola 

logika dan hubungan, pernyataan dan proposisi, fungsi dan abstraksi lainnya. 

Proses yang digunakan yaitu pengkategorian, klasifikasi, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan, menghitung dan menguji hipotesis. 
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3) Spasial, adalah kemampuan menerjemahkan dunia visual-spasial secara 

akurat. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap warna, garis, 

bangun,bentuk, ruang dan hubungan yang ada di antara elemen. 

4) Kinestetik, ahli dalam menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan 

ide dan perasaan. Kecerdasan ini meliputi keterampilan fisik yang spesifik 

seperti koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, fleksibilitas, 

dankecepatan. 

5) Musikal, merupakan kemampuan untuk merasakan, membedakan, mengubah, 

dan mengekspresikan musik. Kecerdasan ini mencakup sensitivitas terhadap 

ritme, melodi, dan warna nada sebuah karya musik. 

6) Interpersonal, yaitu kemampuan untuk merasakan dan membedakan suasana 

hati, perhatian, motivasi dan perasaan orang lain. Kecerdasan ini mencakup 

sensitivitas terhadap ekspresi wajah, suara, dan bahasa tubuh orang lain. 

7) Intrapersonal, adalah pemahaman terhadap diri sendiri dan kemampuan untuk 

bertindak berdasarkan pengetahuan seseorang. Kecerdasan ini mencakup 

kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri, kesadaran akan suasana hati, 

motivasi, temperamen dan keinginannya. 

8) Naturalistik, memiliki keahlian dalam pengenalan dan pengklasifikasian 

spesies di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap 

fenomena alam dan membedakan objek tak hidup. 

 

Selain deskripsi masing-masing intelegensi dan teori dasarnya, terdapat beberapa 

poin yang penting untuk diingat dalam pembahasan Multiple Intelegencie. Poin-

poin tersebut meliputi (Amstrong, 2002) :  
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1) Setiap orang memiliki kedelapan intelegensi. Teori Multiple Intelegencie 

bukanlah untuk menentukan salah satu intelegensi yang paling cocok. Teori 

ini merupakan sebuah teori fungsi kognitif dan menganggap bahwa masing-

masing individu mempunyai kapasitas pada semua jenis intelegensi yang 

berfungsi bersama dalam sebuah cara yang unik. 

2) Kebanyakan orang dapat mengembangkan masing-masing intelegensi hingga 

tingkat kompetensi tertentu. Perkembangan dapat terjadi dengan dukungan, 

pengayaan, dan instruksi yang tepat. 

3) Intelegensi berfungsi bersama dalam sebuah mekanisme yang kompleks. 

Intelegensi selalu berinteraksi satu sama lain. Misalkan ketika seseorang 

melakukan pengamatan terhadap tumbuhan pada tingkat divisi tertentu 

dibutuhkan kecerdasan linguistik (membaca dan memahami teori), kecerdasan 

naturalistik (membedakan satu spesies dengan spesies lain), dan kecerdasan 

spasial (menggambar morfologi) 

4) Terdapat berbagai cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Tidak ada 

serangkaian atribut standar yang harus dimiliki seseorang untuk memiliki 

kecerdasan tertentu. Misalnya seseorang mungkin tidak bisa membaca, namun 

ia memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi karena dapat menceritakan 

sesuatu yang menarik atau memiliki banyak kosa kata lisan. 

 

Perlu ditekankan bahwa Multiple Intelegencie bukanlah mata pelajaran dan bukan 

pula kurikulum. Kesalahpahaman banyak terjadi ketika kecerdasan matematis-

logis disamakan dengan bidang studi matematika, linguistik disamakan dengan 

bahasa Indonesia dan seterusnya. Multiple Intelegencie sebenarnya merupakan 

teori kecerdasan dalam ranah psikologi yang ketika ditarik ke dalam dunia 
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pendidikan menjadi strategi pembelajaran yang berupa rangkaian aktivitas belajar 

dan merujuk pada indikator hasil belajar yang telah ditentukan dalam silabus 

(Chatib, 2013). 

 

c. Kecerdasan Majemuk dalam Pembelajaran 

 

Yalmanci (2013) menyatakan bahwa pembelajaran sains menggunakan MI 

memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan pembelajaran 

dengan cara tradisional. Masih menurut penelitian tersebut dikatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan MI memiliki dampak kelanggengan informasi yang 

lebih positif terhadap siswa.  

 

Chatib (2013) memaparkan bahwa dalam faktanya, banyak siswa mengalami 

kebingungan dalam menerima pelajaran karena tidak mampu mencerna materi 

yang diberikan oleh guru. Ternyata, banyaknya kegagalan siswa mencerna 

informasi dari gurunya disebabkan oleh ketidaksesuaian gaya mengajar guru 

dengan gaya belajar siswa. Sebaliknya, apabila gaya mengajar guru sesuai dengan 

gaya belajar siswa, semua pelajaran (termasuk pelajaran matematika) akan terasa 

sangat mudah dan menyenangkan. Guru juga senang karena punya siswa yang 

semuanya cerdas dan berpotensi untuk sukses pada jenis kecerdasan yang 

dimilikinya. 

 

Gaya belajar seseorang adalah cara yang paling mudah sebuah informasi masuk 

ke dalam otak orang tersebut. Artinya apabila kita mengetahui kecenderungan 

kecerdasan seseorang dari multiple intelligences-nya, maka kita akan mengetahui 

gaya belajar orang tersebut. Lebih lanjut Chatib (2013) menjelaskan pada 

dasarnya gaya mengajar adalah strategi transfer informasi yang diberikan oleh 
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guru kepada siswanya. Sedangkan gaya belajar adalah bagaimana sebuah 

informasi dapat diterima dengan baik oleh siswa. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Dr. Howard Gardner, ternyata gaya belajar siswa tercermin dari 

kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, 

seharusnya setiap guru memiliki data tentang gaya belajar siswanya masing-

masing. Setiap guru akan masuk ke dunia siswa sehingga siswa merasa nyaman 

dan tidak berhadapan dengan risiko kegagalan dalam proses belajar. Salah satu hal 

yang perlu diperhatikan dalam multiple intelligences adalah adanya tanggung 

jawab lembaga-lembaga pendidikan, dan kecerdikan seorang guru dalam 

memerhatikan bakat masing-masing siswa, di dalam maupun di luar sekolah, 

setiap siswa harus berhasil menemukan paling tidak satu wilayah kemampuan 

yang sesuai dengan potensi kecerdasannya. Jika hal itu berhasil ditemukan oleh 

siswa dengan bimbingan guru, maka akan menimbulkan kegembiraan dalam 

proses pembelajaran, bahkan akan membangkitkan ketekunan dalam upaya-upaya 

penguasaan disiplin keilmuan tertentu. Teori multiple intelligences telah 

meyakinkan kepada setiap pendidik bahwa setiap anak didik adalah anak yang 

cerdas, menurut jenis kecerdasan yang dimiliki sebagai bawaan lahir atau pun 

yang berkembang sebagai hasil pendidikan dalam budaya. Teori ini penting untuk 

diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. 

 

Pada dasarnya setiap anak dianugerahi kecerdasan logis-matematis. May Lwin 

(2008) mendefinisikan kecerdasan logis-matematis adalah kemampuan untuk 

menangani bilangan dan perhitungan, pola, dan pemikiran logis dan ilmiah. Dapat 

diartikan juga sebagai kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

kebutuhan matematika sebagai solusinya. Anak dengan kemampuan ini akan 
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senang dengan rumus dan pola-pola abstrak. Tidak hanya pada bilangan 

matematika, tetapi juga meningkat pada kegiatan yang bersifat analitis dan 

konseptual. Menurut Gardner ada kaitan antara kecerdasan matematik dan 

kecerdasan linguistik. Pada kemampuan matematika, anak menganalisis atau 

menjabarkan alasan logis, serta kemampuan mengkonstruksi solusi dari persoalan 

yang timbul. Kecerdasan linguistik diperlukan untuk menjabarkannya dalam 

bentuk bahasa. 

 

Sebenarnya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang menggunakan 

kerangka multiple intelligences tidaklah sesulit yang dibayangkan. Yang 

dibutuhkan hanyalah kreativitas dan kepekaan guru. Artinya, setiap guru harus 

bisa berpikir secara terbuka yaitu keluar dari paradigma pengajaran tradisional, 

mau menerima perubahan, dan harus memiliki kepekaan untuk melihat setiap hal 

yang bisa digunakan di lingkungan sekitar dalam menunjang proses pembelajaran. 

 

Laboratorium hidup yang terbesar adalah dunia ini. Untuk mengembangkan 

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan multiple intelligences, 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebenarnya telah tersedia di lingkungan 

sekitar. Artinya, bahwa pendidikan tidak harus diselenggarakan di dalam kelas 

dan tidak harus menggunakan peralatan yang canggih. Siswa bisa diajak keluar 

kelas untuk mengamati setiap fenomena yang terjadi dalam realitas kehidupan 

yang sebenarnya. Siswa tidak hanya dijejali oleh teori semata. Mereka dihadapkan 

dengan kenyataan bahwa teori yang mereka terima memang dapat ditemui di 

dalam kehidupan nyata dan dapat mereka alami sendiri sehingga mereka memiliki 

kesan yang mendalam. 
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Berikut akan dipaparkan contoh “kasus nyata” keunikan siswa dalam proses 

belajar, yang cerita ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh Chatib (2013) dalam 

buku “Sekolahnya Manusia”. Kasus berikut merupakan contoh seorang anak yang 

belajar matematika dengan pendekatan kecerdasan spasial yang dimilikinya. 

 

Latif adalah siswa kelas 2. Latif bermasalah dalam belajar. Masalah yang dia 

alami sangat kompleks karena kombinasi berbagai masalah. Pertama, dia tidak 

pernah masuk kelas. Oleh karena itu, banyak sekali materi yang tidak pernah ia 

ikuti. Kedua, Latif tidak pernah membawa buku dan alat tulis. Latif sama sekali 

tidak termotivasi untuk belajar, akibatnya dia tidak bisa mengenal angka dan 

penjumlahan. 

 

Ternyata, keluarga menjadi latar belakang terbesar masalah Latif. Sang ibu telah 

lama bekerja di luar negeri, sementara ayahnya memiliki pekerjaan tidak tetap dan 

sering ke luar kota. Kondisi ini membuat sang ayah sama sekali tidak memberikan 

perhatian kepada anaknya, khususnya soal pendidikan. Latif tinggal bersama 

neneknya yang sama sekali tak peduli urusan sekolah sang cucu. Dapat 

disimpulkan, masalah Latif bersumber pada kurang perhatian dan kurang kasih 

sayang orangtuanya. 

 

Namun, di balik masalah tersebut, tersimpan potensi yang luar biasa. Latif sangat 

suka menggambar dan mewarnai (kecerdasan spasial-visual). Guru matematika di 

kelas Latif punya ide untuk mengajarkan penjumlahan lewat pintu kecerdasan 

Latif. Guru tersebut memberikan kesempatan kepada Latif untuk belajar 

penjumlahan dengan cara melukis angka-angka penjumlahan pada kertas folio 
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yang disambung berjejer di dinding kelas. Betapa antusiasnya Latif 

“menggambar” di dinding tersebut. Inilah sebuah proses gaya mengajar yang 

berhasil masuk dalam dunia siswa. Sekarang, Latif termotivasi untuk sekolah dan 

sangat enjoy dengan pelajaran matematika. Hasilnya dia mampu menguasai 

materi penjumlahan yang dahulu dibencinya. 

 

Belajar dari cerita “kasus” Latif di atas, maka menurut hemat penulis, (misalkan) 

untuk belajar matematika, setiap siswa harus didekati melalui kecenderungan 

kecerdasan yang dimilikinya. Akibatnya, jika teori multiple intelligences ini 

benar-benar diterapkan dalam strategi pembelajaran, maka pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru merupakan pendekatan secara personal. 

Hal ini, tentunya akan membawa konsekuensi bahwa seorang guru harus “sabar” 

untuk bisa membuat bagaimana siswa dapat menemukan kegairahannya dalam 

belajar, dan pembelajaran tidak hanya ditargetkan untuk “menghabiskan” materi 

dalam kurikulum. 

 

Secara lebih terperinci Amstrong (2002) memberikan tentang cara mengajar 

dengan Multiple Integencie untuk kecerdasan linguistic, logis-matematis dan 

visual-spasial seperti tercantum dalam tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Cara Mengajar dengan kecerdasan linguistic, logis-matematis dan 

visual-spasial menurut Amstrong 

 
Kecerdasan Kegiatan 

Mengajar 

(Contoh) 

Bahan/Alat Mengajar 

(Contoh) 

Strategi 

Pembelajaran 

Linguistik 

Uraian, Diskusi, 

permainan kata, 

bercerita, 

deklamasi, 

menulis jurnal 

Buku, tape recorder, 

mesin ketik/computer, 

beberapa set stempel, 

buku kaset 

Membacanya, 

menuliskannya, 

membicarakannya, 

dan 

mendengarkannya 

Matematis- Pengasah otak, Kalkulator, manipulasi Menghitungnya, 
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logis pemecahan 

masalah, 

eksperimen 

ilmiah, 

mencongak, 

permainan angka, 

berpikir kritis 

matematika, 

perlengkapan sains, 

permainan matematika 

berpikir kritis 

tentangnya, 

memasukkan ke 

dalam kerangka 

logis, bereksperimen 

dengannya 

Spasial 

Presentasi visual, 

kegiatan seni, 

game imajinasi, 

pemetaan pikiran, 

metafora 

visualisasi 

 

Grafik, peta, video, 

rangkaian konstruksi 

lego, bahan-bahan seni, 

ilusi optik, kamera, 

perpustakaan gambar-

gambar 

Melihatnya, 

menggambarnya, 

memvisualisasikanny

a, mewarnainya, 

memetakannya 

 

 

Amstrong (2002) juga memberikan tentang cara mengajar dengan Multiple 

Integencie untuk kecerdasan kinestetik, musical, interpersonal, intrapersonal dan 

naturalis seperti tercantum dalam tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Cara Mengajar dengan kecerdasan kinestetik, musical, 

interpersonal, intrapersonal dan naturalis menurut Amstrong 
 

Kecerdasan Kegiatan Mengajar 

(Contoh) 

Bahan/Alat Mengajar 

(Contoh) 

Strategi 

Pembelajaran 

Kinestetik 

jasmani 

Hands on learning, 

drama, olharaga 

yang mengandung 

materi pelajaran, 

kegiatan taktil 

(berkaitan dengan 

indra perasa), 

latihan relaksasi 

Peralatan bangunan, 

tanah liat, perlatan 

olahraga, bahan 

belajar yang dapat 

diutak-atik dan taktil 

Membangunnya, 

melakukannya, 

menyentuhnya, 

merasa ingin 

“membongkar 

pasang” terhadapnya, 

menarikannya 

Musikal 

Pelajaran yang 

berirama, menari 

Rap, menggunakan 

lagu yang 

mengandung 

materi pelajaran 

Koleksi musik/lagu, 

alat-alat music 

Menyanyikannya, 

menarikannya 

dengan ketukan, 

mendengarkannya 

Interpersonal 

Belajar kelompok, 

mengajari teman 

sekelas, ikut 

kegiatan 

masyarakat, 

pertemuan sosial, 

simulasi 

Board game, 

perbekalan pesta, 

perlatan persiapan 

pentas 

Mengajarkannya, 

bekerjasama 

dengannya, 

berinteraksi 

dengannya 

Intrapersonal Pengajaran Materi-materi yang Menghubungkannya 
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perseorangan, 

belajar yang 

mandiri, kebebasan 

memilih bidang 

pelajaran, 

pembentukan sikap 

penghargaan diri. 

berkenaan dengan 

diri, jurnal, bahan 

untuk 

menyelenggarakan 

proyek 

dengan kehidupan 

pribadi anda, 

membuat pilihan 

sesuai dengan 

prosesnya, 

merefleksikannya 

Naturalis 

Studi alam, 

kesadaran 

ekologis, 

kepedulian pada 

binatang 

Tanaman, binatang, 

peralatan naturalis 

(missal teropong), 

alat-alat berkebun 

Menghubungkannya 

dengan makhluk 

hidup dan alam 

 

 

 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan multiple intelligences baik 

dalam pembelajaran di kelas maupun dalam penilaian dan evaluasinya. Samsudin 

(2015) membuktikan hubungan antara multiple intelligences, pengajaran sains 

yang menyenangkan, dan keterampilan proses sains. Oleh karena itu, dalam 

rangka memaksimalkan keterlibatan siswa di kelas dan menghasilkan 

pembelajaran bermakna dianjurkan bahwa guru memiliki kompetensi dalam 

mengintegrasikan berbagai unsur kecerdasan dan desain pedagogi mereka 

sehingga memperkuat pendidikan sains pada sistem sekolah, di samping 

mengembangkan modal manusia yang dibutuhkan oleh sistem global yang 

semakin meningkat.  Terdapat hubungan antara kecerdasan kinestetik, logis 

matematis, visual-spasial, dan naturalis dengan pengajaran sains yang 

menyenangkan.  Selain itu terdapat hubungan antara kecerdasan kinestetik dan 

visual-spasial dengan keterampilan proses sains.  Hasil kajian menunjukkan 

bahwa multiple intelligences berkaitan dengan pembelajaran sains. 
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Wijayanti dan Widiyatmoko (2015) melakukan penelitian pengembangan LKS 

IPA berbasis Multiple Intelligences pada tema energi dan kesehatan.  Tujuan 

pengembangan LKS tersebut untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa.  LKS disusun berdasarkan pada lima kecerdasan dominan siswa, yaitu 

kecerdasan logis-matematis, kecerdasan jasmaniah-kinestetik, kecerdasan visual-

spasial, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan eksistensial-spiritual. Selain itu, 

dikembangkan pula penugasan kreatif dalam menyikapi masalah sains dengan 

karya kreatif sesuai kecerdasan yang dimiliki. LKS tersebut layak dan efektif 

digunakan sebagai bahan ajar untuk siswa SMP kelas VII dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 

Gangadevi dan Ravi (2014) berpendapat bahwa keberhasilan sistem pendidikan 

tergantung pada kurikulumnya.  Saat ini kurikulum pendidikan di sekolah tidak 

memenuhi kebutuhan semua siswa yang memiliki dasar intelektual yang berbeda.  

Sehingga kurikulum sekolah umum saat ini membutuhkan adaptasi kurikulum 

yang dirancang untuk pendidikan inklusif.  Pendidikan inklusif adalah pendekatan 

untuk mengatasi kebutuhan belajar semua anak dengan fokus khusus pada mereka 

yang rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi.  Sehingga perlu adanya 

pendidikan insklusif.  Gangadevi dan Ravi (2014) menyarankan bahwa kurikulum 

berbasis multiple intelligences memungkinkan menjangkau siswa untuk lebih 

banyak berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas dan dengan demikian 

pendidikan meningkatkan pendidikan inklusif di tingkat sekolah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lunenburg (2014) menyimpulkan bahwa toeri kecerdasan ganda 
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adalah teori kecerdasan yang membedakan bagaimana cara melakukan sesuatu, 

daripada melihat kecerdasan yang didominasi oleh kemampuan tunggal. 

 

Abdi (2013) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

tingkat pencapaian siswa yang telah dididik dengan strategi mengajar berbasis 

multiple intelligences dan siswa yang telah dididik dengan metode pengajaran 

tradisional. Siswa yang telah dididik dengan strategi mengajar berbasis multiple 

intelligences lebih berhasil dari siswa yang telah dididik dengan metode 

pengajaran tradisional.  Ketika siswa menyampaikan berbagai pengalaman belajar 

mereka menjadi terlibat aktif dan diinvestasikan dalam proses belajar.  

Selanjutnya, siswa akan lebih sering berpartisipasi dan lebih banyak mengingat 

pengetahuan karena mereka memahami materi dengan cara yang lebih kompleks. 

 

Elisa dan Fauzi (2013) peningkatan pemahaman konsep siswa pada penelitian 

mereka terjadi sebagai imbas dari kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan penggunaan bahan ajar LKS terstruktur 

yang bersifat kontekstual. Adanya diskusi telah menciptakan komunikasi verbal 

antara siswa dimana siswa saling berbagi ide dan gagasan dalam menyampaikan 

pendapatnya dengan kata-kata yang sesuai dengan pemahaman siswa. 

 

Rijal (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa aktivitas pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan berbasis kecerdasan majemuk Howard Gardner 

di SMA IT Asyy Syifa Boarding School Subang sebagai sebuah inovasi 

pendidikan. Lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbeda 

dari standar baku yang ditetapkan oleh Kemendikbud karena disesuaikan dengan 
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pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk, bisa digolongkan sebagai sebuah 

inovasi. 

 

Xie dan Lin (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan guru dan peserta didik 

harus mengetahui terlebih dahulu multiple intelligences yang dominan pada setiap 

peserta didik dan menggunakan kecerdasan dominan mereka dalam mengajar dan 

belajar. Sebelum melaksanakan pengajaran multiple intelligences guru harus 

terlebih dahulu mengevaluasi kecerdasan yang dimiliki peserta didiknya, dan 

menggunakan kecerdasan yang dominan dalam perencanaan bahan dan rencana 

pembelajaran. Guru juga harus menelusuri tingkah laku peserta didik dengan 

pengamatan dan catatan tertulis. Hal ini dapat membantu untuk menilai 

kecerdasan masing-masing peserta didik dan memberikan dukungan yang sesuai. 

Setelah diketahui latar belakang kecerdasan masing-masing peserta didik, guru 

harus menyiapkan rencana pembelajaran berbasis multiple intelligences agar 

pembelajaran mudah diterima oleh peserta didik dengan latar belakang kecerdasan 

yang beragam.  

 

D. Kerangka Pikir 

 

Bahan ajar khususnya LKPD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran sehingga sudah sewajarnya jika setiap guru mengembangkan 

LKPD. LKPD tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik baik secara individu maupun latar belakang sosial. Untuk itu penelitian 

pengembangan LKPD berbasis Multiple Integencie ini dilaksanakan.  
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Setiap siswa memiliki kecerdasan yang beragam, keberagaman kecerdasan yang 

dimiliki setiap siswa sering disebut sebagai multiple intelligences.  Kecerdasan 

yang beragam tersebut tentu saja berfungsi berbarengan dengan cara yang 

berbeda-beda pada diri setiap siswa dan harus dikembangkan.  Pengembangan 

kecerdasan peserta didik dapat dilakukan melalui pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 

 

Berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran tentunya sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor.  Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan 

suatu pembelajaran adalah proses belajarnya.  Proses pembelajaran tidak lepas 

dari LKPD yang digunakan oleh setiap guru.  Agar pembelajaran berhasil dan 

kecerdasan peserta didik dapat berkembang maksimal, maka bahan ajar yang 

digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 

Komunikasi Matematis merupakan salah satu kompetensi penting yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa. Kemampuan komunikasi matematis siswa sangat 

dipengaruhi oleh pengalaman siswa itu sendiri, terutama saat proses pembelajaran 

di kelas. Proses belajar yang dilakukan harus mampu meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa, sehingga capaian dalam pembelajaran matematika 

dapat terlihat lebih baik. 

 

LKPD berbasis multiple intelligences merupakan LKPD yang disesuaikan dengan 

kecerdasan peserta didik yang beragam.  Dengan LKPD berbasis multiple 

intelligences, peserta didik akan lebih mudah dalam mengikuti dan menerima 

pembelajaran oleh guru yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa tersebut.   
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E. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional dari penelitian ini adalah: 

1. Bahan ajar adalah semua bentuk bahan yang digunakan guru untuk membantu 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  Bahan ajar yang akan 

dikembangkan berupa LKPD/LKS. 

2. Multiple intelligences adalah berbagai kecerdasan yang dimiliki setiap orang 

dan ada satu atau lebih dari kecerdasan tersebut yang lebih dominan yang 

mencakup kecerdasan linguistic, logis-matematis, visual-spasial, kinestetik, 

musical, interpersonal, intrapersonal dan naturalis yang pada dasarnya 

semua kecerdasan berfungsi secara bersamaan dan saling berhubungan. 

3. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam 

menyampaikan sesuatu tentang materi matematika yang dipelajari siswa, 

misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah 

baik secara lisan maupun tertulis. Adapun indikator Komunikasi Matematis 

yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Mampu mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan 

mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual;  

b. Mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya;  

c. Mampu dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dan model-model situasi.  
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III       METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di MTs N 04 Lampung Selatan yang menggunakan 

kurikulum 2013. Madrasah tersebut berlokasi di desa Banjarsari kecamatan Way 

Sulan kabupaten Lampung Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian bulan 

November hingga Desember 2016 disesuaikan pada jadwal kegiatan pembelajaran 

di Madrasah tersebut. 

 

B. Prosedur Penelitian 

 

Pengembangan LKPD berbasis Multiple Intelgencie pada pelajaran Matematika 

tingak SMP/MTs menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research 

and development). Metode ini merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2013). Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. (Sukmadinata, 2011). 

 

Borg & Gall (Tim Puslitjaknov, 2008) menyatakan terdapat sepuluh langkah pada 

metode penelitian dan pengembangan yang meliputi: (1) melakukan penelitian 

pendahuluan (prasurvei), (2) melakukan perencanaan, (3) mengembangkan 
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jenis/bentuk produk awal, (4) melakukan uji coba tahap awal (validasi), (5) 

melakukan revisi terhadap produk  utama, (6) melakukan uji coba terbatas, (7) 

melakukan revisi hasil uji coba, (8) melakukan uji coba luas, (9) melakukan revisi 

terhadap produk akhir, dan (10) melakukan desiminasi dan implementasi produk, 

serta menyebarluaskan produk. Pada penelitian yang akan dilakukan, langkah-

langkah tersebut tidak semuanya digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

LKPD matematika berbasis Multiple Intelligences di kelas VIII MTs Negeri 04 

Lampung Selatan, yaitu hanya sampai pada tahap pada langkah ke-7 yaitu revisi 

produk dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber dana yang peneliti miliki.  

 

Secara lebih terperinci, langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan LKPD 

Matematika Berbasis Multiple Intelligences untuk Siswa SMP Kelas VIII adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang menjadi 

dasar dalam pengembangan LKPD.  Melalui wawancara dengan guru matematika 

dan guru BK di MTsN 4 Lampung Selatan diperoleh informasi berupa kecerdasan 

dominan yang dimiliki peserta didik di sekolah tersebut.  Kecerdasan dominan 

yang dimiliki peserta didik di sekolah tersebut adalah kecerdasan kinestetik, 

visual-spasial, logis-matematis, dan linguistik.  Informasi mengenai kecerdasan 

peserta didik menjadi dasar untuk melakukan langkah berikutnya yaitu 

menganalisis kurikulum dengan mengacu pada silabus terkait dengan Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar.  Setelah melakukan analisis KI dan KD maka 

ditentukan materi yang akan digunakan adalah materi sistem koordinat cartesius 

kelas VIII.  
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2. Perencanaan penelitian 

Setelah materi ditentukan, karakteristik materi juga dianalisis untuk disesuaikan 

dengan karakteristik kecerdasan peserta didik.  Pada materi sistem koordinat 

kartesius, pembelajaran akan lebih mudah jika didukung dengan kecerdasan 

visual-spasial, kinestetik  dan kecerdasan logis-matematis karena materi sistem 

koordinat kartesius berkaitan dengan gambaran kedudukan suatu tempat terhadap 

tempat lain selain itu juga dibutuhkan kecerdasan logis-matematis dan kecerdasan 

linguistik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis pada materi 

tersebut.  Langkah yang dilakukan berikutnya adalah mengumpulkan buku-buku 

sebagai sumber belajar sebagai bahan referensi dalam penyusunan bahan ajar.  

Pertimbangan biaya, waktu penelitian dan tenaga merupakan bagian yang penting 

sehingga penelitian dilakukan pada bulan November hingga Desember 2016. 

 

3. Pengembangan desain produk awal 

Produk awal didesain dengan membagi materi sistem koordinat kartesius menjadi 

empat LKPD berbasis kecerdasan visual-spasial, kecerdasan logis-matematis, 

kecerdasan linguistik dan kecerdasan kinestetik.  LKPD disusun secara sistematis 

yang terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, peta indikator, peta 

konsep, isi, dan daftar pustaka.  Pada LKPD ini bagian isi terdiri dari empat 

LKPD yang memuat beberapa kegiatan yang sesuai dengan kecerdasan visual-

spasial, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan linguistik dan kecerdasan 

kinestetik. 

 

Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan kisi-kisi dan instrumen melalui 
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bimbingan sehingga diperoleh instrumen untuk pengujian ahli dan instrumen 

untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang valid.  

Instrumen untuk pengujian ahli dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk pengujian 

ahli materi dan ahli desain pembelajaran.  Instrumen untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematis siswa terdiri dari 3 soal uraian.  Soal uraian untuk 

mengukur indikator kemampuan komunikasi matematis yang terdiri dari 3 

indikator yaitu :  

1. Menyatakan, mengekspresikan dan melukiskan ide-ide matematika ke dalam 

bentuk gambar atau model matematika lain. 

2. menyatakan situasi, gambar, diagram ke dalam bahasa, simbol, ide, atau 

model matematika. 

3. menggunakan ekspresi matematika untuk menyajikan ide dan menyele-saikan 

suatu masalah matematis. 

 

4. Validasi desain produk 

Uji tahap awal pengembangan LKPD adalah validasi produk yang dilakukan oleh 

dua orang ahli yaitu ahli desain pembelajaran dan ahli materi. Pada saat uji oleh 

ahli desain pembelajaran ada catatan penting berkaitan dengan kecerdasan 

multiple intelligences yang dapat difasilitasi oleh LKPD yang dikembangkan, 

dimana untuk kecerdasan  kinestetik membutuhkan kegiatan yang lebih baik dari 

kegiatan yang tersedia pada LKPD. Namun demikian LKPD tetap dapat 

digunakan dalam penelitian.  

 

Proses uji ahli oleh ahli materi terdapat perbaikan yaitu pada LKPD ke-3 pada 

tentang penggunaan bahasa yaitu menghilangkan kata “ciri-ciri” pada kalimat 
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petunjuk pengisian. Berdasarkan hasil uji ahli desain pembelajaran dan ahli 

materi, dapat dikatakan bahwa LKPD yang dikembangkan layak digunakan dalam 

penelitian. 

5. Revisi Produk utama 

Setelah dilakukan penilaian oleh ahli desain pembelajaran dan ahli materi 

kemudian dilakukan revisi LKPD.  Revisi yang dilakukan adalah revisi bagian-

bagian LKPD yang telah diuji oleh validator.  Revisi disesuaikan rekomendasi 

dari ahli pada tahap uji coba tahap awal. Setelah LKPD direvisi, selanjutnya 

dilakukan uji coba lapangan pada subjek penelitian yaitu peserta didik kelas VIIIA 

MTs N 04 Lampung Selatan. 

 

6. Uji coba terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan sebanyak empat kali pertemuan baru kemudian 

dilakukan penilaian terhadap respon peserta didik.  Selama empat kali pertemuan 

kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan LKPD yang telah direvisi.  

Saat Pertemuan pertama, peserta didik perlu sedikit penyesuaian dimana selama 

ini pembelajaran belum mengunakan LKPD seperti yang saat ini dilakukan. 

Peserta didik diminta memberi tanggapan secara lisan mengenai kekurangan dan 

kelebihan LKPD yang digunakan.  Tanggapan yang diberikan peserta didik adalah 

tentang beberapa kalimat petunjuk yang kurang dipahami.  Setelah diberikan 

sedikit penjelasan mengenai pertunjuk yang mereka tanyakan, mereka langsung 

bisa memahami. 

 

Kegiatan berikutnya setelah kegiatan pembelajaran menggunakan LKPD 

dilakukan selama empat pertemuan yaitu, peserta didik juga diminta untuk 
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mengisi angket respon perserta didik terkait dengan kemenarikan dan kemudahan 

penggunaan LKPD selama pembelajaran. Hasil pengisian angket respon peserta 

didik menyatakan bahwa LKPD yang dikembangkan sangat menarik dan mudah 

digunakan.  Meskipun demikian revisi masih perlu diperlukan untuk 

penyempurnaan produk akhir. Beberapa rivisi yang perlu dilakukan diantaranya 

pada penyusunan gambar dan penggunaan istilah yang sesuai dengan pemahaman 

peserta didik. 

 

7. Melakukan revisi  

Revisi dilakukan terhadap proses pemakaian LKPD matematika berbasis Multiple 

Intelligences secara menyeluruh berdasarkan hasil uji coba sebelumnya. Revisi 

dilakukan dengan pertimbangan catatan yang dibuat berdasarkan proses 

pemakaian produk bahan ajar matematika berbasis Multiple Intelligences dalam 

kelas.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Validasi Ahli 

Validasi ahli diperlukan untuk mengetahui kevalidan bahan ajar yaitu LKPD 

berbasis multiple intelligences. Validasi ahli dilakukan oleh ahli materi dan ahli 

desain pembelajaran. Data yang diperolah dari validasi ahli kemudian dianalisis 

secara deskriptif dengan menelaah hasil penilaian para ahli terhadap perangkat 

pembelajaran berupa LKPD berbasis multiple intelligences. Hasil telaah 

digunakan sebagai masukan untuk merevisi/menyempurnakan perangkat 

pembelajaran yang digunakan. 
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2. Respon Peserta Didik 

Respon peserta didik diperlukan untuk mengetahui kepraktisan LKPD yang dibuat 

saat digunakan peserta didik. Setelah proses pembelajaran menggunakan LKPD 

berbasisi multiple intelligences, peserta didik diberikan angket untuk melihat sisi 

kemenarikan dan kemudahan LKPD tersebut. 

3. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes kemampuan komunikasi matematis diperlukan untuk mengetahui efektiviats 

LKPD. Data yang diperoleh melalui tes soal untuk mengetahui pencapaian 

kemampuan matematis dan pencapaian ketuntasan belajar peserta didik setelah 

berakhirnya proses pembelajaran. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

1. Lembar Validasi Ahli 

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai pendapat para ahli 

(validator) terhadap produk yang disusun sehingga menjadi acuan atau pedoman 

dalam merevisi produk yang disusun. Instrumen penelitian disusun berdasarkan 

kisi-kisi yang telah dibuat.  Kisi-kisi instrumen validasi produk oleh ahli desain 

pembelajaran mengacu pada bentuk fisik dan kegiatan dalam LKPD, sedangkan 

kisi-kisi instrumen validasi produk oleh ahli materi lebih mengacu pada 

kedalaman materi.  Proses pembuatan instrumen validasi ahli dalam penelitian ini 

melalui tahap bimbingan sehingga diperoleh instrumen yang valid.   

 

2. Lembar Respon Peserta Didik 

Instrumen berupa angket untuk melihat respon peserta didik terhadap produk 

ditinjau dari kemenarikan dan kemudahan dalam penggunaannya.  Instrumen 
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dibuat berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat.  Kisi-kisi instrumen respon peserta 

didik mengacu pada aspek kemenarikan dan kemudahan penggunaan.  Proses 

pembuatan instrumen melalui tahap bimbingan sehingga diperoleh instrumen 

yang valid untuk mengukur respon peserta didik.  Instrumen respon peserta didik 

digunakan pada tahap uji coba terbatas. 

 

3. Tes Komunikasi Matematis 

Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data penelitian ini berupa tes untuk 

menguji kemampuan matematis peserta didik yang disesuaikan dengan materi 

ajar.  Perangkat tes terdiri dari soal esai. Setiap soal memiliki satu atau lebih 

indikator kemampuan komunikasi matematis. Tahap pembuatan perangkat tes 

melalui proses bimbingan dan dilakukan validasi isi oleh ahli sehingga diperoleh 

perangkat tes yang valid. Selain itu dilakukan juga uji empirik terhadap  perangkat 

tes dengan melakukan uji coba pada perserta didik kelompok berbeda.  

 

E. Teknik Analisis Data 

 

1. Data Validasi LKPD 

Analisis data hasil validasi LKPD dilakukan dengan mencari rata-rata tiap 

kategori dan rata-rata tiap aspek dalam lembar validasi, hingga akhirnya 

didapatkan rata-rata total penilaian validator terhadap masing-masing perangkat 

pembelajaran.  

 

2. Data Respon Peserta Didik 

Data respon peserta didik yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan melihat 

respon peserta didik pada setiap item.  Respon peserta didik dikonversikan ke dalam 
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bentuk bilangan kemudian diinterpretasikan.  Produk dikatakan menarik dan mudah 

digunakan apabila peserta didik memberikan respon yang baik terhadap LKPD yang 

diberikan. 

 

 

3. Data Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Data tes kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh masing-masing peserta 

didik akan dihitung persentase peserta didik yang mendapat nilai diatas KKM. 

Selain itu juga akan dihitung pencapaian kemampuan komunikasi matematis 

menggunakan pedoman penilaian pencapaian kemampuan komunikasi matematis 

sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Pembelajaran dengan bahan ajar 

berbasis multiple intelligences diakatakan efektif pencapaian indikator komunikasi 

matematis baik. 



 

 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan LKPD berbasis 

Multiple Intelegencie yang valid, praktis dan efektif untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik.  Rata-rata nilai posttest 

komunikasi matematis pada materi sistem koordinat cartesius di analisis untuk 

mendapatkan efektivitas LKPD. Pada penelitian ini juga dilakukan uji 

kemenarikan LKPD dengan memberikan angket respon peserta didik. 

 

1. Struktur LKPD Berbasis Multiple Intelegencie 

 

Hasil dari penelitian ini adalah LKPD berbasis Multiple Intelligences. Struktur 

LKPD yang dikembangkan pada penelitian ini terdiri dari beberapa unsur 

diantaranya judul, tujuan pembelajaran, petunjuk pengisian LKPD, alat dan bahan, 

informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja, latihan. Struktur LKPD 

disusun berdasarkan perencanaan yang telah dibuat pada tahap awal penelitian 

pengembangan LKPD matematika berbasis Multiple Intelligences. Secara lebih 

rinci struktur LKPD berbasis Multiple Intelegencie hasil pengembangan dan 

deskripsinya dapat dilihat pada Tabel 4.1.  
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Tabel 4.1. Struktur LKPD berbasis Multiple Intelegencie 

 

Struktur LKPD Deskripsi 

Judul - Judul LKPD menggambarkan kompetensi-

kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau 

pengalaman belajar yang terdapat dalam 

LKPD  

Struktur LKPD Deskripsi 

Tujuan Pembelajaran - Tujuan pembelajaran mencakup kompetensi 

yang akan dicapai pada setiap pembelajaran 

- Tujuan pembelajaran mencakup kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik 

Petunjuk Pengisian LKPD  - Berisi petunjuk bagi siswa agar dapat 

mengerjakan LKPD dengan baik 

- Petunjuk mencakup instruksi untuk 

mengerjakan secara berkelompok dan bertanya 

kepada guru jika ada perintah yang kurang 

jelas 

Alat dan Bahan  - LKPD mencantumkan alat dan bahan yang 

diperlukan pada tiap pertemuan 

Informasi pendukung  - Informasi pendukung memuat info-info yang 

mendukung peserta didik dalam mengerjakan 

tugas-tugas dalam LKPD 

- Info-info mencakup materi pembelajaran dan 

penjelasan mengenai tugas yang diberikan. 

Tugas-tugas dan langkah 

kerja 

- Pada LKPD diberikan gambar untuk 

mengakomodasi kecerdasa visual-spasial 

peserta didik 

- Pada LKPD diberikan tugas membuat 

koordinat cartesius dengan menggunakan 

lantai untuk mengakomodasi kecerdasan 

kinestetik peserta didik.  

- Tugas dibuat secara sistematis untuk 

mengakomodir kecerdasan logis-matematis 

- Setiap tugas pada tiap pertemuan dikerjakan 

secara berkelompok untuk mengakomodir 

kecerdasan interpersonal peserta didik 

- Setiap akhir tugas peserta didik diminta untuk 

membuat kesimpulan untuk mengakomodir 

kecerdasan linguistic peserta didik. 

- Tugas diberikan secara terstruktur untuk 

membantu peserta didik meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis 

Latihan - Latihan diberikan untuk melatih kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik 
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2. Validasi LKPD 

 

Uji tahap awal pengembangan LKPD adalah validasi produk yang dilakukan oleh 

dua orang ahli yaitu ahli desain pembelajaran dan ahli materi.  Penilaian terhadap 

LKPD oleh ahli uji desain pembelajaran memperoleh skor sebesar 113 dari skor 

maksimal 130 sehingga memperoleh nilai 86,92 dengan kategori sangat baik. 

Pada saat uji oleh ahli desain pembelajaran ada catatan penting berkaitan dengan 

kecerdasan multiple intelligences yang dapat difasilitasi oleh LKPD yang 

dikembangkan, dimana untuk kecerdasan kinestetik membutuhkan kegiatan yang 

lebih baik dari kegiatan yang tersedia pada LKPD. Sedangkan skor yang diperoleh 

pada uji ahli materi adalah sebesar 54 dari skor maksimal 60 sehingga nilai yang 

diperoleh yaitu 90 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil uji ahli desain 

pembelajaran dan ahli materi, dapat dikatakan bahwa LKPD yang dikembangkan 

layak digunakan dalam penelitian. 

 

Dalam proses uji ahli desain pembelajaran tidak ada perbaikan yang berarti, hanya 

sebagai catatan bahwa untuk kecerdasan kinestetik membutuhkan kegiatan yang 

lebih dari yang sekedar tersedia pada LKPD. Walaupun demikian ahli desain 

pembelajaran tetap meberikan rekomendasi untuk tetap dapat menggunakan 

LKPD yang telah tersedia tanpa adanya revisi. Sedangkan proses uji ahli oleh ahli 

materi terdapat perbaikan yaitu pada LKPD ke-3 tentang penggunaan bahasa yaitu 

menghilangkan kata “ciri-ciri” pada kalimat petunjuk pengisian. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Setelah dilakukan penilaian oleh ahli desain pembelajaran dan ahli materi 

kemudian dilakukan revisi LKPD.  Revisi yang dilakukan adalah revisi bagian-

bagian LKPD yang telah diuji oleh validator.  Revisi disesuaikan seperti 

pembahasan pada tahap uji coba tahap awal. Setelah LKPD direvisi, selanjutnya 

dilakukan uji coba lapangan pada subjek penelitian yaitu peserta didik kelas VIIIA 

MTsN 04 Lampung Selatan. 

 

Validasi LKPD dilakukan oleh dua orang ahli yaitu ahli desain pembelajaran dan 

ahli materi. Rata-rata skor yang diperoleh pada saat uji LKPD oleh ahli desain 

pembelajaran adalah 4,32 dari rata-rata skor maksimum 5.  Secara rinci skor yang 

diperoleh dari komponen LKPD adalah 4,44, dari kualitas komponen 4,50, dari 

daya tarik tampilan 4,40, dari kemudahan operasional 4,50 dan dari menfasilitasi 

multiple intelegencie 3,75, selebihnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

Gambar 4.1. Perubahan kalimat petunjuk 
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Saran perbaikan yang disarankan oleh Ahli desain pembelajaran adalah peserta 

didik dengan kecerdasan kinestetik memerlukan LKPD yang lebih baik dari yang 

tersedia, meskipun demikian LKPD yang ada sudah cukup dan dapat digunakan. 

 

Sedangkan uji LKPD oleh Ahli Materi rata-rata skor yang diperoleh adalah 4,9 

dari rata-rata skor maksimum 5 dengan rician yaitu dari aspek evaluasi skor rata-

ratanya adalah 4,8 dan dari aspek memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis skor rata-ratanya adalah 5,00, untuk data lebih lengkap dapat dilihat di 

Lampiran.  Perbaikan yang disarankan oleh ahli Materi adalah pada penggunaan 

istilah Matematika yang digunakan untuk lebih menyesuaikan dengan tujuan yang 

diinginkan. 

 

3. Kepraktisan LKPD 

 

Untuk mengukur kepraktisan LKPD maka dilakukan penilaian terhadap respon 

peserta didik terhadap LKPD yaitu dengan memberikan angket pada akhir 

pembelajaran. Respon peserta didik yang diujikan adalah uji kemenarikan dan uji 

kemudahan penggunaan LKPD.  Rata-rata skor secara keseluruhan adakah 4,61 

dengan rincian rata-rata skor uji kemenarikan adalah 4,71 dari rata-rata skor 

maksimum 5, sedangkan untuk uji kemudahan memperoleh rata-rata skor 4, 51 

dari rata-rata skor maksimum 5.  Hasil ini menunjukkan bahwa peserta didik 

memberikan respon positif terhadap LKPD yang dikembangkan. 

 

Untuk mengetahui kepraktisan LKPD kegiatan penelitian diawali dengan uji coba 

lapangan yang dilakukan sebanyak empat kali pertemuan baru kemudian 

dilakukan penilaian terhadap respon peserta didik.  Selama empat kali pertemuan 
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kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan LKPD yang telah direvisi.  

Saat Pertemuan pertama, peserta didik perlu sedikit penyesuaian dimana selama 

ini pembelajaran belum mengunakan LKPD seperti yang saat ini dilakukan. 

Peserta didik diminta memberi tanggapan secara lisan mengenai kekurangan dan 

kelebihan LKPD yang digunakan.  Tanggapan yang diberikan peserta didik adalah 

tentang beberapa kalimat petunjuk yang kurang dipahami.  Setelah diberikan 

sedikit penjelasan mengenai pertunjuk yang mereka tanyakan, mereka langsung 

bisa memahami. Suasana kegiatan pembelajaran di kelas menggunakan LKPD 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Suasana Kegiatan Belajar Menggunakan LKPD 

 

Saat mengerjakan LKPD peserta didik saling bekerja sama dalam masing-masing 

kelompokdan fokus pada kelompoknya masing-masing.  Peserta didik sangat 

antusias dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam LKPD.  

Pembelajaran terlihat sangat antusias pada saat pertemuan ketiga yaitu pada 
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materi memahami posisi garis terhadap sumbu-x  dan sumbu-y, pembelajaran ini 

dilakukan dengan memanfaatkan lantai sebagai bidang cartesius, peserta didik 

membuat sendiri bidang cartesius dan garis yang akan diamati.  

 

Setelah semua kegiatan dalam LKPD telah dikerjakan, perwakilan anggota 

kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.  Kelompok yang 

melakukan presentasi dipilih secara acak sehingga peserta didik memiliki rasa 

tanggung jawab untuk bisa menyampaikan hasil kerja mereka.  Ketika perwakilan 

salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka, kelompok lain 

memberikan tanggapan atau pertanyyan apabila terdapat perbedaan pendapat atau 

hal uang kurang jelas, kemudian menyimpulkan secara bersama-sama. 

 

Kegiatan berikutnya setelah kegiatan pembelajaran menggunakan LKPD 

dilakukan selama empat pertemuan yaitu, peserta didik juga diminta untuk 

mengisi angket respon perserta didik terkait dengan kemenarikan dan kemudahan 

penggunaan LKPD selama pembelajaran. 

 

Hasil pengisian angket respon peserta didik menyatakan bahwa LKPD yang 

dikembangkan sangat menarik dan mudah digunakan.  Meskipun demikian revisi 

masih perlu diperlukan untuk penyempurnaan produk akhir. Beberapa rivisi yang 

perlu dilakukan diantaranya pada penyusunan gambar dan penggunaan istilah 

yang sesuai dengan pemahaman peserta didik. 

 

Berdasarkan penghitungan rekapitulasi angket respon yang diberikan kepada 

peserta didik rata-rata skor secara keseluruhan adakah 4,61 dengan rincian rata-

rata skor uji kemenarikan adalah 4,71 dari rata-rata skor maksimum 5, sedangkan 
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untuk uji kemudahan memperoleh rata-rata skor 4,51 dari rata-rata skor 

maksimum 5  Persentase respon peserta didik pada aspek kemenarikan adalah 

3,81 % peserta didik memberi respon cukup menarik, 20, 95 % peserta didik 

memberi respon menarik dan 75,24 % peserta didik memberi respon sangat 

menarik.  Sedangkan pada aspek kemudahan penggunaan, peserta didik memberi 

respon cukup mudah sebanyak 7,94 %, mudah 33,33 % dan sangat mudah 

sebanyak 58,73 %. Respon positif yang diberikan peserta didik dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya warna yang menarik dan langkah kerja yang sangat 

mudah dipahami karena menggunakan Bahasa yang cukup sederhana. 

 

Berdasarkan hasil uji kemenarikan dan kemudahan terhadap LKPD tersebut, dapat 

dikatakan bahwa LKPD yang dikembangkan dengan basis kecerdasan Multiple 

intelegencie sangat menarik dan mudah bagi peserta didik.  LKPD yang 

dikembangkan dinilai menarik oleh peserta didik karena dicetak dengan 

menggunakan warna-warna yang serasi, baik tulisan maupun gambar yang 

tersedia.  Jenis huruf yang digunakan juga dipilih semenarik mungkin dengan 

tingkat keterbacaan yang baik yaitu dengan menggunakan huruf Bookman Old  

sehingga peserta didik lebih mudah membaca. Dalam aspek kemudahan 

penggunaan ada yang secara khusus menjadi perhatian peneliti dimana beberapa 

anak memberikan catatan pada kolom saran untuk pernyataan ”Kemudahan 

penggunaan bahan ajar”, dimana ada peserta didik yang mencantumkan catatan “ 

menurut saya petanya disejajarkan dengan lembar jawaban yang disediakan”, ada 

juga komentar “ seharusnya gambar denah dan bidang cartesius tidak terbolak-

balik dengan LKPD”. Lebih jelas mengenai komentar tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Contoh komentar siswa pada lembar respon peserta didik 

 

Pada LKPD yang tersedia memang denah peta dan gambar beberapa bidang 

cartesius tercetak landscape pada kertas  portrait, hal ini dilakukan karena 

mempertimbangkan besar atau kecilnya gambar supaya terlihat lebih jelas, tapi 

karena miring sehingga peserta didik menganggap hal ini sebagai sebuah 

kesulitan. Kesulitan peserta didik adalah harus merubah posisi kertas ketika akan 

mengisi lembar kegiatan atau harus memiringkan kepala ketika akan melihat 

denah atau gambar. Untuk lebih jelas gambar yang dimaksud oleh peserta didik 

dapat dilihat pada gambar 4.4.  

 

Walaupun ada beberapa komentar dari peserta didik secara umum LKPD yang 

dikembangkan menumbuhkan daya tarik bagi peserta didik dan memberikan 

kemudahan bagi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis secara mandiri. 
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Gambar 4.4. Posisi denah dan bidang cartesius yang tidak sejajar dengan 

lembar kerja 

 

Meskipun LKPD yang dikembangkan sangat menarik dan mudah bagi peserta 

didik kelas VIIIA MTs N 4 Lampung Selatan, tetapi belum berlaku bagi peserta 

didik di sekolah lainnya. Sehingga diperlukan revisi untuk mendapatkan produk 
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akhir yang lebih menarik, lebih mudah, dan lebih bermanfaat bagi peserta didik 

nantinya. 

 

4. Efektivitas LKPD 

 

Efektivitas LKPD diketahui dengan melihat data pencapaian indikator komunikasi 

matematis oleh perserta didik. Analisis skor kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik dilakukan untuk setiap indikator kemampuan komunikasi matematis 

yang digunakan setelah mengikuti pembelajaran.  Indikator paling tinggi yang 

dicapai oleh peserta didik adalah menyatakan, mengekspresikan dan melukiskan 

ide-ide matematika ke dalam bentuk gambar atau model matematika lain, yaitu 

sebesar 85,71 %.  Sedangkan indikator paling rendah yang dicapai oleh peserta 

didik adalah menyatakan situasi, gambar, diagram ke da-lam bahasa, simbol, ide, 

atau model mate-matika., yaitu sebesar 74,60 %.  Sedangkan indikator 

menggunakan ekspresi matematika untuk menyajikan ide dan menyelesaikan 

suatu masalah matematis skornya mencapai 79,37 %.  

 

Tabel 4.3. Rekapitulasi Data Posttest Pencapaian Indikator Pemahaman 

Konsep Matematis Peserta Didik 

 

No

. 

Indikator Skor 

Maksimum 

Skor 

Pencapaian 
Persentase 

1.  Menyatakan, mengekspresikan 

dan melukiskan ide-ide 

matematika ke dalam bentuk 

gambar atau model matematika 

lain.  

252 216 85,71 

2. Menyatakan situasi, gambar, 

diagram ke da-lam bahasa, 

simbol, ide, atau model mate-

matika.  

63 47 74,60 

3. Menggunakan ekspresi 

matematika untuk menyajikan 
63 50 79,37 
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ide dan menyelesaikan suatu 

masalah ma-tematis. 

 

B. Pembahasan 

 

Berdasarkan temuan dan kajian beberapa faktor yang diamati selama penelitian 

berlangsung maka pembahasan penelitian ini dapat dilakukan.  Pembahasan hasil 

penelitian dilakukan sesuai dengan struktur LKPD yang berhasil dikembangkan. 

Beberapa faktor yang diamati dalam penelitian pengembangan ini adalah 

pengembangan LKPD berbasis Multiple Intelegencie yang teridiri dari kecerdasan 

Visual-spasial, kecerdasan linguistic, kecerdasan logis-matematis dan kecerdasan 

kinestetik, kemudian pembelajaran menggunakan LKPD berbasis Multiple 

Intelegencie, respon peserta didik dan kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik.  Respon peserta didik dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

dibahas secara deskriptif.  Hasil respon peserta didik dan kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik akan dibahas cukup dengan melihat hasil yang diperoleh 

kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi hasil. 

 

1. Struktur LKPD Berbasis Multiple Intelegencie 

 

Struktur LKPD yang dikembangkan pada penelitian ini terdiri dari beberapa unsur 

diantaranya judul, tujuan pembelajaran, petunjuk pengisian LKPD, alat dan bahan, 

informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja serta latihan. Penyusunan 

LKPD memperhatikan syarat-syarat didaktik, konstruksi, dan teknis yang harus 

dipenuhi. LKPD berbasis Multiple Intelligences disusun dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip penyusunan LKPD dengan baik.  
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Judul LKPD dituliskan dengan kalimat yang ringkas dan menggambarkan 

kompetensi-kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau pengalaman belajar yang 

terdapat dalam LKPD, dengan membaca judul pembaca mendapatkan gambaran 

tentang isi LKPD tersebut. Tujuan Pembelajaran pada LKPD disusun secara jelas 

sehingga pencapaian yang dicapai tergambar dengan jelas. Tujuan pembelajaran 

mencakup kompetensi yang dicapai pada setiap pembelajaran mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik 

 

Bagian dari struktur LKPD yang penting adalah petunjuk pengisian LKPD. 

Petunjuk pengisian LKPD dibuat dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah 

dipahami peserta didik agar peserta didik dapat mengerjakan LKPD dengan baik. 

Petunjuk pengisian LKPD yang dibuat mencakup instruksi untuk mengerjakan 

secara berkelompok dan mandiri. Selain itu petunjuk juga memuat perintah bagi 

peserta didik supaya bertanya kepada guru jika ada perintah yang kurang jelas. 

Hal ini sesuai dengan syarat konstruksi yang harus dipenuhi dalam pengembangan 

LKPD (Darmodjo, 1992). Dalam LKPD juga memuat alat dan bahan yang harus 

disiapkan peserta didik untuk menyelesaikan tugas yang ada. LKPD 

mencantumkan alat dan bahan yang diperlukan pada tiap pertemuan. Selain itu 

LKPD juga memuat informasi pendukung yang memuat info-info yang 

mendukung peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas dalam LKPD. Info-info 

mencakup materi pembelajaran dan penjelasan mengenai tugas yang diberikan. 

 

Pada bagian tugas diberikan gambar untuk mengakomodasi kecerdasa visual-

spasial, peserta didik dengan kecerdasan visual-spasial dapat belajar dengan baik 

dengan berbagai kegiatan belajar diantaranya presentasi visual, kegiatan seni, 
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game imajinasi, pemetaan pikiran, metafora visualisasi dan alat mengajar 

diantaranya grafik, peta, video, rangkaian konstruksi lego, bahan-bahan seni, ilusi 

optik, kamera, perpustakaan gambar-gambar (Amstrong, 2002). Oleh karena itu 

pada LKPD berbasisi multiple intelligences yang dikembangkan peserta didik 

diberikan gambar berupa peta untuk mengembangkan kecerdasan visual-spasial 

seperti pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5. Gambar Peta pada LKPD 

 

Pada bagian tugas pada LKPD peserta didik diberikan tugas membuat koordinat 

cartesius dengan menggunakan lantai. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 

mengakomodasi peserta didik dengan kecerdasan kinestetik. Peserta didik dengan 

kecerdasa kinestetik membutuhkan kegiatan belajar hands on learning, drama, 

olahraga yang mengandung materi pelajaran, kegiatan taktil (berkaitan dengan 

indra perasa), latihan relaksasi serta bahan belajar berupa peralatan bangunan, 

tanah liat, perlatan olahraga, bahan belajar yang dapat diutak-atik dan taktil 

(Amstrong, 2002). Siswa sedang membuat koordinat cartesius pada lantai seperti 

terlihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6.  Siswa menggunakan lantai sebagai bidang cartesius 

 

Tugas yang diberikan dibuat secara sistematis untuk mengakomodir kecerdasan 

logis-matematis peserta didik. Selain itu setiap tugas pada tiap pertemuan 

dikerjakan secara berkelompok untuk mengakomodir kecerdasan interpersonal, 

dan setiap akhir tugas peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan untuk 

mengakomodir kecerdasan linguistic peserta didik, tugas diberikan secara 

terstruktur untuk membantu peserta didik meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis. Sesuai dengan Amstrong (2009) bahwa strategi pembelajaran untuk 

tiap kecerdasan berbeda-beda. Pada bagian latihan peserta didik diberikan 

beberapa latihan berupa soal-soal yang membantu peserta didik meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis. 

 

Penggunaan LKPD berbasis multiple intelligences pada pembelajaran diawali 

sebelumnya dengan penelitian pendahuluan. Kecerdasan dominan yang dimiliki 

peserta didik di sekolah tersebut adalah kecerdasan kinestetik, visual-spasial, 
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logis-matematis, dan linguistik.  Informasi mengenai kecerdasan peserta didik 

menjadi dasar untuk melakukan langkah berikutnya yaitu menganalisis kurikulum 

dengan mengacu pada silabus terkait dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar.  Setelah melakukan analisis KI dan KD maka ditentukan materi yang akan 

digunakan adalah materi sistem koordinat cartesius kelas VIII. 

 

Setelah materi ditentukan, karakteristik materi juga dianalisis untuk disesuaikan 

dengan karakteristik kecerdasan peserta didik.  Pada materi sistem koordinat 

cartesius, pembelajaran menjadi lebih mudah jika didukung dengan kecerdasan 

visual-spasial, kinestetik dan kecerdasan logis-matematis karena materi sistem 

koordinat cartesius berkaitan dengan gambaran kedudukan suatu tempat terhadap 

tempat lain selain itu juga dibutuhkan kecerdasan logis-matematis dan kecerdasan 

linguistik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis pada materi 

tersebut.  Langkah yang dilakukan berikutnya adalah mengumpulkan buku-buku 

sebagai sumber belajar sebagai bahan referensi dalam penyusunan bahan ajar.  

Pertimbangan biaya, waktu penelitian dan tenaga merupakan bagian yang penting 

sehingga penelitian dilakukan pada bulan November hingga Desember 2016. 

 

Produk awal didesain dengan membagi materi sistem koordinat cartesius menjadi 

empat LKPD berbasis kecerdasan visual-spasial, kecerdasan logis-matematis, 

kecerdasan linguistik dan kecerdasan kinestetik.  Pada LKPD ini bagian isi teridiri 

dari empat LKPD yang memuat beberapa kegiatan yang sesuai dengan kecerdasan 

visual-spasial, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan linguistik dan kecerdasan 

kinestetik.  LKPD ini disusun melalui proses bimbingan dan mengalami beberapa 

revisi sehingga diperoleh LKPD yang siap untuk diujikan. 
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2. Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik dalam pembelajaran 

LKPD 

 

Kemampuan komunikasi matematis peserta didik diukur dengan menggunakan 

soal tes pada akhir pembelajaran.  Instrumen untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematis siswa terdiri dari 3 soal uraian.  Soal uraian untuk 

mengukur indikator kemampuan komunikasi matematis yang terdiri dari 3 

indikator yaitu:  

1. Menyatakan, mengekspresikan dan melukiskan ide-ide matematika ke dalam 

bentuk gambar atau model matematika lain. 

2. Menyatakan situasi, gambar, diagram ke dalam bahasa, simbol, ide, atau 

model matematika. 

3. Menggunakan ekspresi matematika untuk menyajikan ide dan menyelesaikan 

suatu masalah matematis 

 

Berikutnya dilakukan tes dan diperoleh rata-rata nilai peserta didik adalah 79,82. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kriteria ketuntasan minimal peserta 

didik setelah proses pembelajaran menggunakan LKPD berbaisis multiple 

intelegencie yang dikembangkan hasilnya baik. Hasil yang dicapai tersebut dapat 

terwujud karena LKPD yang dikembangkan mampu memberikan motivasi dan 

kemudahan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik. 

 

Dalam kemampuan komunikasi matematis terdapat tiga indikator yang diamati.  

Indikator pertama adalah menyatakan, mengekspresikan dan melukiskan ide-ide 

matematika ke dalam bentuk gambar atau model matematika lain, pencapaian skor 
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pada indikator pertama sebesar 85,71 % peserta didik dapat menguasai indikator 

tersebut.  Indikator kedua adalah Menyatakan situasi, gambar, diagram ke dalam 

bahasa, simbol, ide, atau model matematika., 74,60 % peserta didik dapat 

menguasai indikator tersebut.  Indikator ketiga adalah menggunakan ekspresi 

matematika untuk menyajikan ide dan menyelesaikan suatu masalah matematis,  

79,37% peserta didik dapat menguasai indikator tersebut. 

 

Perolehan nilai pemahaman materi peserta didik juga diamati selain pencapaian 

indikator komunikasi matematis. Jumlah peserta didik yang mendapat nilai di atas 

KKM sebesar 85,71%.  Peserta didik dapat mencapai persentase sebesar itu 

karena peserta didik telah memahami materi dengan baik dan dapat 

menyampaikannya baik dalam gambar maupun ide-ide matematis pada materi 

yang diajarkan. Peserta didik yang mendapat nilai di atas KKM (lebih dari 70%) 

maka bahan ajar yang dikembangkan efektif untuk digunakan.  

 

 

3. Keterbatasan Penelitian 

 

1. Mengembangkan bahan ajar khususnya LKPD berbasis multiple intelligences 

yang mencakup semua kecerdasan sulit, sehingga LKPD yang dikembangkan 

dalam penelitian ini hanya dapat memfasilitasi beberapa kecerdasan 

diantaranya kecerdasan Visual-spasial, kecerdasan logic-matematik, 

kecerdasan linguistic dan Kecerdasan kinestetik 

2. Waktu yang diperlukan guru untuk membelajarkan materi sistem koordinat 

cartesius dengan LKPD berbasis multiple intelegencie yang dikembangkan 

belum dapat diperkirakan karena efisiensi LKPD belum diuji. 
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3. Pada saat uji coba terbatas dalam prosedur penelitian ini menggunakan one 

grup postest. Metode ini dipandang lemah karena tidak memiliki kelas kontrol 

dalam melakukan uji coba terbatas tersebut. Di samping itu rancangan ini 

tidak mempunyai dasar untuk melakukan komparasi atau perbandingan. 

 



 

 

 

V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pengembangan LKPD berbasis 

Multiple Intelligences untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. LKPD berbasis kecerdasan Multiple Intelegencie dikembangkan memiliki 

struktur yang terdiri dari beberapa unsur diantaranya judul, tujuan 

pembelajaran, petunjuk pengisian LKPD, alat dan bahan, informasi 

pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja, serta latihan.  

2. LKPD berbasis kecerdasan Multiple Intelegencie dikembangkan memiliki 

validitas yang baik. Melalui beberapa tahapan dan revisi baik dari desain 

tampilan maupun isinya sehingga LKPD yang dikembangkan validitasnya 

baik.  Pengembangan LKPD disesuaikan dengan karakteristik kecerdasan 

peserta didik dan karakteristik materi yang diajarkan.  Tampilan LKPD 

menumbuhkan daya tarik bagi peserta didik dengan pemilihan warna pada 

gambar dan desain halaman serta jenis huruf yang menarik.  Petunjuk atau 

langkah kegiatan dalam LKPD juga dibuat sesederhana mungkin sehingga 

memudahkan peserta didik dalam menggunakannya. 

3. LKPD berbasis kecerdasan Multiple Intelegencie dikembangkan sangat 

menarik dan mudah digunakan. Respon peserta didik sangat baik terhadap 
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LKPD berbasis multiple intelegencie yang digunakan dalam pembelajaran.  

Respon dapat dilihat dari hasil angket yang diberikan kepada peserta didik 

tentang aspek kemenarikan dan kemudahan penggunaan.  Peserta didik 

memberikan respon bahwa LKPD yang dikembangkan sangat menarik dan 

mudah digunakan.   

4. Dari hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik, LKPD 

berbasis multiple intelegencie yang dikembangkan efektif ditinjau dari 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik.  

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti memberi saran sebagai 

berikut: 

1. LKPD berbasis multiple intelligences dapat dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan, terutama dalam pengembangan bahan ajar 

2. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan 

dapat menjadikan penelitian ini sebagai motivasi, dan inovasi untuk 

mengembangkan penelitiannya dengan lebih baik dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengembangan bahan ajar matematika 

3. LKPD berbasis multiple intelligences dapat menambah wawasan dalam 

pembelajaran matematika yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar 

berbasis multiple intelligences bagi guru. 
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