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Rendahnya kecerdasan logika matematika siswa dipengaruhi oleh kurang 

terlatihnya siswa dalam menghadapai soal-soal yang berkaitan dengan pemecahan 

masalah serta kurang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab lain bisa di 

karenakan pembelajaran dikelas yang monoton (satu arah). Sehingga perlu adanya 

pembaharuan dalam pembelajaran, yaitu dengan menerapkan suatu strategi pembelajaran 

yang berkaitan dengan pemecahan masalah yaitu strategi pembelajaran Genius Learning. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 8 

siswa pada kelas VIII A dari SMP Darussalam Baureno. Tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan kecerdasan logika matematika siswa dalam memecahkan masalah 

melalui strategi pembelajaran Genius Learning berdasarkan Multiple Intelligence. 

Adapun subjek penelitian ini ditentukan dari nilai hasil angket multiple intellegences yang 

mempunyai nilai tertinggi. Dalam penelitian ini data yang diambil melalui angket, hasil 

tes tulis, dan wawancara kemudian dilakukan deskripsi kecerdasan logika matematika 

siswa dalam memecahkan masalah. Analisis kecerdasan logika matematika mengacu 

pada 8 indikator kecerdasan logika matematika, diantaranya: LM-1: (1) mengidentifikasi 

informasi yang diketahui dan apa yang ditanya dalam permasalahan. LM- 2: (2) 

menjelaskan perihal penggunaan simbol-simbol abstrak yang terdapat pada penyelesaian 

masalah. LM-3: (3) menentukan hubungan antar simbol yang telah disebutkan dengan 

pola sebab akibat dalam permasalahan. LM-4: (4) menggunakan syarat atau rumus yang 

berkaitan dengan permasalahan sesuai dengan kaidah matematika. LM-5: (5) menulis 

penyelesaian masalah secara sistematis. LM-6: (6) teliti dalam penyelesaian masalah. 

LM-7: (7) menentukan alternatif jawaban sesuai dengan permasalahan. LM-8: (8) 

menyusun kesimpulan penyelesaian masalah yang sesuai dengan permasalahan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kecerdasan 

linguistik (MLK1) cukup baik dengan memenuhi 3sampai 4 indikator kecerdasan logika 

matematika. Siswa yang  memiliki kecerdasan logika matematika (ANK2) sangat baik 

karena dapat memenuhi semua indikator kecerdasan logika matematika yang terdiri dari 8 

indikator. Siswa yang memiliki kecerdasan visual spasial (JAK3) cukup baik dengan 

memenuhi 3 sampai 4 indikator kecerdasan logika matematika. Siswa yang memiliki 

kecerdasan kinestetik tubuh (LAK4) cukup baik dengan memenuhi 3 sampai 5 indikator 

kecerdasan logika matematika. Siswa yang memiliki kecerdasan  musikal  (RMK5) cukup 

baik dengan memenuhi 1 sampai 5 indikator kecerdasan logika matematika. Siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal (RNK6) baik dengan memenuhi 1 sampai 7 indikator 

kecerdasan logika matematika. Siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal  (JSK7) 

cukup baik dengan memenuhi 5 indikator kecerdasan logika matematika dan siswa yang 

memiliki kecerdasan naturalis (AFK8) sangat baik dengan memenuhi 1 sampai 8 

indikator kecerdasan logika matematika. 


