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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Data dan Analisis Instrumen 

Validasi terbagi dua, yaitu validiasi secara teoretis dan validasi secara empiris 

empiris. Validasi teoretis instrumen tes dan validasi perangkat pembelajaran 

dilakukan oleh validator yang merupakan dosen ahli yaitu Dr. Dra. Eli Rohaeti, 

M.Si. dan Dr. Dra. Isana Supiah Yosephine Louise, M.Si. Instrumen non tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kecerdasan interpersonal dan 

intrapersonal. Lembar angket divalidasi oleh Dra. Yulia Ayriza, M.Si., Ph.D., Dr. 

Dra. Eli Rohaeti, M.Si., dan Dr. Dra. Isana Supiah Yosephine Louise, M.Si. Hasil 

validasi teoretis menyatakan bahwa instrumen tes (soal post-test) dan instrumen 

non tes (angket kecerdasan inter-intrapersonal) layak digunakan dengan revisi. 

Kemudian setelah mendapat masukan dari validator, instrumen direvisi dan 

dilanjutkan dengan validasi empiris. 

Validasi empiris dilakukan dengan cara melakukan uji coba instrumen di luar 

sampel penelitian, yaitu kepada 221 peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Tegal 

yang sudah pernah menerima materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hasil uji 

coba butir soal dan butir pernyataan angket dianalisis menggunakan Model Rasch. 

Analisis menggunakan Model Rasch bertujuan untuk mengetahui kualitas 

kesesuaian butir soal dan butir pernyataan dengan model atau kesesuaian butir (item 

fit). Hasil analisis menggunakan model Rasch yaitu semua butir soal dan butir 

pernyataan angket dinyatakan valid karena memenuhi kriteria kesesuaian butir. 
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Kriteria yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian Model Rasch ditampilkan 

pada Tabel 6. 

Nilai reliabilitas yang diperoleh dari hasil analisis terhadap 40 butir soal tes 

pilihan ganda menggunakan Model Rasch, adalah: 

1) Nilai Person Reliability sebesar 0,66. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

konsistensi peserta didik dalam menjawab soal cukup baik. 

2) Nilai Item Reliability sebesar 0,96. Nilai tersebut menujukkan bahwa kualitas 

butir-butir soal dalam instrumen baik sekali. 

Nilai reliabilitas yang diperoleh dari hasil analisis terhadap 20 butir 

pernyataan angket menggunakan Model Rasch, adalah: 

1) Nilai Person Reliability sebesar 0,73. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

konsistensi peserta didik dalam menjawab item pernyataan cukup baik. 

2) Nilai Item Reliability sebesar 0,98. Nilai tersebut menujukkan bahwa kualitas 

item pernyataan dalam instrumen angket kecerdasan inter-intrapersonal baik 

sekali. 

Data hasil analisis reliabilitas butir soal dan butir pernyataan angket menggunakan 

model Rasch dapat dilihat pada Lampiran 11 dan 14. 

  

2. Data dan Analisis Hasil Penelitian  

Perbandingan nilai post-test dan skor angket kecerdasan inter-intrapersonal 

peserta didik kelas eksperimen dengan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 8. 

Berdasarkan data pada Tabel 8 diketahui bahwa rerata nilai post-test dan skor 

angket kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik di kelas eksperimen lebih baik 

daripada di kelas kontrol. 
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Tabel 8. Perbandingan Nilai Post-test dan Skor Angket Kecerdasan Inter-   

Intrapersonal 

 

Kelas 

Prestasi Kognitif 

Kimia 

Kecerdasan Inter-

Intrapersonal 

Jumlah 

Data 

Rerata Standar 

Deviasi 

Rerata Standar 

Deviasi 

 

Eksperimen 81,01 6,76 62,35 6,95 34 

Kontrol 76,83 8,33 58,96 6,20 34 

 

 

B. Hasil Uji Hipotesis 

Sebelum menguji hipotesis menggunakan teknik MANOVA, ada 9 prasyarat 

MANOVA yang harus terpenuhi. 

1. Hasil Uji Prasyarat MANOVA 

a. Variabel bebas terdiri dari 2 kelompok yaitu kelas eksperimen (model 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal) dan kelas 

kontrol (model pembelajaran direct instruction) yang merupakan data bersifat 

kategorial. 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi kognitif kimia dan 

kecerdasan inter-intrapersonal yang merupakan data bersifat kontinyu. 

c. Penelitian dilakukan dengan independen dan tidak ada hubungan antara 

peserta didik dalam setiap kelompok atau antar kelompok. 

d. Ukuran sampel memadai, yaitu terdiri dari 34 peserta didik di kelas 

eksperimen dan 34 peserta didik di kelas kontrol. 

e. Tidak ada outlier univariat atau multivariat. Outlier univariat dapat diketahui 

dari boxplots. Boxplot pada outlier univariat dapat dilihat pada Gambar 1. 

Pada boxplot outlier univariat terlihat tidak ada titik yang berada di atas atau 

di bawah box. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat outlier univariat 
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baik pada variabel prestasi kognitif kimia maupun pada variabel kecerdasan 

inter-intrapersonal. 

(a). Boxplot Variabel Prestasi Kognitif Kimia 

 

 

(b). Boxplot Variabel Kecerdasan Inter-Intrapersonal 

Gambar 1. Boxplot Outlier Univariat 
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Outlier multivariat dapat diketahui dengan membandingkan jarak 

Mahalanobis (𝑑𝑖
2) dengan nilai chi square (𝑋)2 setiap kelompok. Data tidak 

memiliki outlier multivariat jika plot jarak Mahalanobis terhadap chi 

square mendekati garis lurus dan nilai R2 linear > 0,95. Grafik jarak 

Mahalanobis terhadap chi square dapat dilihat pada Gambar 2. Pada 

Gambar 2 terlihat bahwa grafik yang dihasilkan cenderung mendekati 

bentuk garis lurus dengan nilai R2 linear sebesar 0,990. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat outlier multivariat serta tidak terdapat 

data yang sifatnya ekstrim. Data hasil analisis outlier univariat dan outlier 

multivariat dapat dilihat pada Lampiran 18. 

Gambar 2. Grafik Jarak Mahalanobis terhadap Chi Square 
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f. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal secara multivariat. Uji 

normalitas multivariat menggunakan Uji Shapiro-Wilk. Hasil Uji Shapiro-

Wilk dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Multivariat  

Kelas 
Shapiro-Wilk (Sig.) 

Prestasi Kognitif Kecerdasan Inter-Intrapersonal 

Eksperimen 0,218 0,899 

Kontrol 0,106 0,301 

 

Berdasarkan nilai Sig. pada Tabel 9 diketahui bahwa nilai Sig. lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal secara 

multivariat. Data hasil uji normalitas multivariat menggunakan Uji Shapiro-

Wilk dapat dilihat pada Lampiran 18. 

g. Uji homogenitas matriks varians-kovarians (Ʃ) menggunakan Uji Box’s M 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada kesamaan matriks varians kovarians 

(Ʃ) antar grup pada variabel dependen. Hasil uji Box’s M dapat dilihat pada 

Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Uji Box’s M 

Box’s M 

F 

df1 

df2 

Sig. 

2,624 

0,846 

3 

784080, 

0,468 

 

Nilai Sig. yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yaitu 0,468. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa data berasal dari populasi dengan matriks kovarian 

homogen. 
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h. Adanya hubungan linear antara setiap pasangan variabel dependen untuk 

setiap kelompok variabel independen dapat diketahui dengan memplot 

matriks scatterplot untuk setiap kelompok variabel independen. Hubungan 

antar setiap pasangan variabel dependen dikatakan linear jika plot 

membentuk garis lurus dengan nilai R2 mendekati 1. Matriks scatterplot dapat 

dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa plot 

membentuk garis lurus dengan nilai R2 berada di antara 0,901-0,960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Matriks Scatterplot 

R2 linear = 0,960 

R2 linear = 0,901 

R2 linear = 0,901 

R2 linear = 0,960 
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i. Tidak ada multikolinearitas. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat 

diketahui dari nilai Tolerance dan VIF. Prasyarat MANOVA terpenuhi bila 

nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Nilai yang diperoleh 

dari perhitungan menggunakan aplikasi SPPS yaitu nilai Tolerance 1,00 dan 

nilai VIF 1,00, sehingga artinya syarat tidak ada multikolineritas telah 

terpenuhi. Data hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Lampiran 18. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat MANOVA di atas, diketahui semua prasyarat 

MANOVA telah terpenuhi, sehingga teknik analisis MANOVA dapat dilakukan. 

  

2. Hasil Uji Signifikansi dan Sumbangan Efektif 

Teknik MANOVA digunakan untuk menguji hipotesis pertama pada 

penelitian ini. Hasil uji signifikansi multivariat dapat mengetahui adakah perbedaan 

prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal yang signifikan antara 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis inteligensi personal dengan peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan model direct instruction pada materi larutan elektrolit 

dan non-elektrolit. Statistik uji yang dapat digunakan adalah nilai Hotelling’s Trace 

dan Roy’s Largest Root karena dalam penelitian prasyarat homogenitas matriks 

varians-kovarians terpenuhi. Namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

nilai Hotelling’s Trace karena selain prasyarat homogenitas matriks varians-

kovarians terpenuhi, ada dua variabel bebas, ukuran sampel juga terpenuhi, serta 

data berdistribusi normal. Hasil uji signifikansi multivariat dapat dilihat pada Tabel 

11. 

 



62 
 

Tabel 11. Hasil Uji Signifikansi Multivariat 

Kelas 

Effect Value F 
Hipotesis 

df 

Error 

df 
Sig 

Partial 

Eta 

Squared 

Hotelling’s 

Trace 

0,161 5,236 2,000 65,000 0,008 0,139 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi multivariat diperoleh nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,008. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak 

yang berarti ada perbedaan prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-

intrapersonal yang signifikan antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal dengan 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan model direct instruction 

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Prestasi kognitif kimia dan 

kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal lebih baik 

daripada peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan model direct 

instruction. 

Persentase sumbangan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis 

inteligensi personal pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit terhadap 

prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik dapat dilihat 

dari nilai partial eta squared pada tabel. Berdasarkan nilai partial eta squared pada 

Tabel 11 kemudian dikalikan 100%, diketahui model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis inteligensi personal memberi sumbangan sebesar 13,9% pada 

prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik. 
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Ada atau tidaknya perbedaan prestasi kognitif kimia yang signifikan serta ada 

atau tidaknya perbedaan kecerdasan inter-intrapersonal antara peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis 

inteligensi personal dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan model direct instruction pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit dapat diketahui dari hasil Tests of Between-Subject Effects. Hasil Tests of 

Between-Subject Effects dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Hasil Tests of Between-Subject Effects 

 

Variabel Terikat df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

Kelas 
Prestasi Kognitif Kimia 1 296,529 5,148 0,027 0,072 

Kecerdasan Inter-Intrapersonal 1 195,671 4,504 0,038 0,064 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi univariat yang ditampilkan pada tabel di 

atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,027 yang berarti nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 

prestasi kognitif kimia antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal dengan peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan model direct instruction pada 

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 

0,038 pada variabel kecerdasan inter-intrapersonal berarti bahwa nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan kecerdasan inter-intrapersonal antara peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi 
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personal dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan model 

direct instruction pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 

Persentase sumbangan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis 

inteligensi personal pada masing-masing prestasi kognitif kimia dan kecerdasan 

inter-intrapersonal dapat dilihat dari nilai partial eta squared pada Tabel 12. 

Berdasarkan nilai partial eta squared pada Tabel 12 kemudian dikalikan 100%, 

diketahui model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal 

memberi sumbangan sebesar 7,2% pada prestasi kognitif kimia peserta didik dan 

memberi sumbangan sebesar 6,4% terhadap kecerdasan inter-intrapersonal peserta 

didik. 

 

C. Pembahasan 

1. Perbedaan Prestasi Kognitif Kimia dan Kecerdasan Inter-Intrapersonal 

Peserta Didik Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi multivariat diketahui bahwa ada perbedaan 

prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal yang signifikan antara 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis inteligensi personal dengan peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan model direct instruction pada materi larutan elektrolit 

dan non-elektrolit. Model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi 

personal pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit memberi sumbangan 

sebesar 13,9% terhadap prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal 

peserta didik. Rata-rata nilai post-test dan skor angket di kelas eksperimen lebih 

baik daripada rata-rata nilai di kelas kontrol. Hasil penelitian ini relevan dengan 
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hasil penelitian Wardani et al. (2013) yaitu kecerdasan interpersonal mahasiswa 

pada tiap-tiap indikator di kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas control 

setelah melalui internalisasi budaya Jawa dan pembelajaran berbasis kegiatan 

inkuiri laboratorium. Selain itu, ditemukan hubungan positif antara kecerdasan 

intrapersonal peserta didik dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

ekonomi, dimana 22% hasil belajar ekonomi ditentukan oleh tingkat kecerdasan 

intrapersonal peserta didik (Rizal, 2013). 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal 

mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan penguasaan keterampilan dan 

proses kognitif serta mengembangkan kecerdasan inter-intrapersonalnya. Peserta 

didik dituntut untuk lebih aktif karena kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta 

didik. Pembelajaran langsung (direct instruction) merupakan suatu model 

pembelajaran yang berorientasi pada tujuan pembelajaran dan bersifat teacher 

centered (Slavin, 2006). Pembelajaran yang berpusat pada guru mengakibatkan 

peserta didik tidak dapat mengembangkan penguasaan keterampilan dan proses 

kognitif serta mengembangkan kecerdasan inter-intrapersonalnya dengan 

maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Talib dan Kailani (2014) menyebutkan 

bahwa salah satu faktor penyebab kegagalan menggunakan model pembelajaran 

adalah karena tidak terfokus pada pengembangan kecerdasan personal. 

Pada kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis inteligensi personal, awalnya peserta didik disajikan gambar 

berupa aktivitas atau peristiwa yang berkaitan dengan materi larutan elektrolit dan 

non-elektrolit. Peserta didik selanjutnya diminta mengamati dan mengajukan 
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pertanyaan tentang gambar yang disajikan setelah berdiskusi dengan teman 

sebangkunya. Di dalam proses mengamati dan berdiskusi, peserta didik akan 

mengembangkan kecerdasan intrapersonalnya dengan menghubungkan 

pengetahuan awal yang dimilikinya dengan gambar yang disajikan. Peserta didik 

menyadari bahwa hal-hal yang terjadi di sekitarnya selama ini sebenarnya berkaitan 

dengan materi pelajaran.  Pada saat berdiskusi, peserta didik akan mengembangkan 

kecerdasan interpersonalnya dengan berlatih untuk mendengar pendapat temannya 

dan menerima pendapatnya dengan besar hati. 

Peserta didik kemudian merancang penyelidikan dan membuat hipotesis 

untuk menjawab pertanyaan yang telah mereka buat sendiri. Merancang 

penyelidikan adalah suatu bentuk usaha menginvetigasi dan klarifikasi nilai. 

Peserta didik memahami materi setelah melalui penyelidikan, analisis hasil yang 

diperoleh, dan berdiskusi dengan teman-temannya sehingga peserta didik memiliki 

pemahaman yang menyeluruh. Peserta didik juga mengkomunikasikan hasilnya 

dan secara bergantian memberikan umpan balik baik tentang hasil penyelidikan 

yang disampaikan maupun gaya presentasinya di depan kelas. Di akhir kegiatan 

pembelajaran, peserta didik diminta untuk melakukan refleksi baik tentang diri 

sendiri, maupun tentang kelompoknya. Saat kegiatan refleksi, kecerdasan 

intrapersonal peserta didik sedang dikembangkan. Refleksi diri bertujuan agar 

peserta didik dapat mengevaluasi dirinya selama kegiatan pembelajaran, belajar 

dari masukan teman-temannya saat berkelompok dan belajar memperbaiki 

kekurangan diri sendiri. Saat kegiatan refleksi, kecerdasan intrapersonal peserta 

didik sedang dikembangkan. 
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Di kelas kontrol peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

model direct instruction, sehingga peserta didik cenderung mengingat penjelasan 

guru daripada memahami secara menyeluruh materi yang sedang dipelajari. 

Penelitian ini menggunakan model direct instruction pada kelas kontrol karena 

untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara utuh membutuhkan waktu 

yang cukup, sedangkan untuk mengejar ketercapaian materi guru harus 

memanfaatkan waktu seefektif mungkin, sehingga implementasi Kurikulum 2013 

yang benar-benar utuh hanya diterapkan pada beberapa materi pelajaran saja. 

Model direct instruction pun masih dipilih sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran yang digunakan. 

Kemampuan awal peserta didik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol 

sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini diketahui dari nilai-nilai peserta didik 

pada saat semester 1. Rata-rata nilai aspek kognitif peserta didik di kelas 

eksperimen dan di kelas kontrol pada semester 1 masing-masing adalah 74,56 dan 

77,96. Rata-rata nilai aspek afektif (sikap) peserta didik di kelas eksperimen dan di 

kelas kontrol pada semester 1 masing-masing adalah 80,65 dan 81,82. Adanya 

perbedaan prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal yang 

signifikan antara peserta didik di kelas eksperimen dan di kelas kontrol 

kemungkinan disebabkan peserta didik di kelas eksperimen mulai menyadari dan 

memanfaatkan kecerdasan personal yang dimiliki, sehingga mereka akan lebih 

mudah memahami dan mengaplikasikan pelajaran yang diberikan (Abdi et al., 

2013). Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan dapat 

berpengaruh pada prestasi kognitif dan kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik. 
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2. Perbedaan Prestasi Kognitif Kimia Peserta Didik Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

 

Hasil Test of Between-Subject Effects pada Tabel 12 menunjukkan bahwa ada 

perbedaan prestasi kognitif kimia antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal (kelas 

eksperimen) dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

model direct instruction (kelas kontrol) pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit. Model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal 

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit memberi sumbangan sebesar 7,2% 

terhadap prestasi kognitif kimia peserta didik. Rata-rata nilai post-test peserta didik 

di kelas eksperimen dan di kelas kontrol masing-masing adalah 81,01 dan 76,83. 

Nilai tertinggi di kelas eksperimen adalah 95 dan nilai terrendahnya 70. Nilai 

tertinggi di kelas kontrol adalah 90 dan nilai terrendahnya 60.  Hal ini menunjukkan 

prestasi kognitif peserta didik di kelas eksperimen lebih baik daripada prestasi 

kognitif peserta didik di kelas kontrol. Peserta didik di kelas eksperimen yang nilai 

awalnya sedikit tertinggal dari kelas kontrol, membuktikan bahwa mereka mampu 

unggul dari kelas kontrol.  

Suatu hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi kegiatan 

pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk meningkatkan prestasi peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk ini juga lebih efektif daripada 

cara konvensional dalam mengajar (Ridwan, 2015). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan pembelajaran inkuiri terbimbing 

berpendekatan multiple intelligences memberikan pengaruh terhadap terhadap 

peningkatan hasil belajar ranah pengetahuan peserta didik sebesar 67, 49% pada 
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mata pelajaran kimia (Sari, Hadisaputro, & Nurhayati, 2017). Penerapan inkuiri 

terbimbing memberikan pengaruh sebesar 28,23% terhadap hasil belajar peserta 

didik dan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar menggunakan model 

inkuiri terbimbing lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar 

dengan metode ceramah pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit (Paralita 

dkk., 2015). Pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk (Multiple Intelligences) 

menunjukkan hasil positif yaitu rata-rata skor post-test dari kedua kelompok siswa 

telah meningkat dibandingkan dengan pre-test serta peningkatan pada kelompok 

eksperimen (pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk) lebih tinggi daripada 

kelas kontrol (Yalmanci & Gozum, 2013). 

 

3. Perbedaan Kecerdasan Inter-Intrapersonal Peserta Didik Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan hasil Test of Between-Subject Effects pada Tabel 12 

menunjukkan bahwa ada perbedaan kecerdasan inter-intrapersonal antara peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

berbasis inteligensi personal (kelas eksperimen) dengan peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan model direct instruction (kelas kontrol) 

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis inteligensi personal pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit memberi sumbangan sebesar 6,4% terhadap kecerdasan inter-

intrapersonal peserta didik. Rata-rata skor angket kecerdasan inter-intrapersonal di 

kelas eksperimen sebesar 62,35 sedangkan di kelas kontrol sebesar 58,96. Skor 

tertinggi di kelas ekperimen adalah 78,70 dan skor terrendahnya 48,20. Skor 
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tertinggi di kelas kontrol adalah 68,89 dan skor terrendahnya 44,69. Berdasarkan 

rata-rata skor angket kecerdasan inter-intrapersonal, peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal lebih 

baik daripada peserta didik yang diajar menggunakan model direct instruction. 

Kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik di kelas eksperimen lebih baik 

karena pada kegiatan pembelajaran juga fokus untuk mengembangkan kecerdasan 

inter-intrapersonal peserta didik. Selain itu, peserta didik di kelas eksperimen 

dilatih untuk menyadari konsekuensi dari perbuatan mereka, sehingga mereka lebih 

bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu, terbiasa memberikan pendapat atau 

masukan kepada teman sekelompoknya, serta mengkomunikasikan hasil temuan 

mereka melalui presentasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Batdi 

(2017) bahwa kerjasama dan solidaritas peserta didik berkembang serta terjadi 

peningkatan komunikasi antara peserta didik dan peserta didik dengan guru setelah 

peserta didik diajar dengan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Suatu hasil 

penelitian lain menujukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis kecerdasan 

majemuk yang diterapkan dalam pelajaran sains dapat meningkatkan kecerdasan 

majemuk (termasuk kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal) dan 

keterampilan proses sains peserta didik (Winarti, Yuanita, & Nur, 2019).  

 

4. Profil Prestasi Kognitif Kimia Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan dapat 

diketahui lebih lanjut dari person-item mapping yang diperoleh dari hasil analisis 

menggunakan QUEST. Hasil analisis person-item mapping ditampilkan pada 

Gambar 4.  
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Gambar 4.  Hasil Analisis Person-Item Mapping Prestasi Kognitif 

ZONA SULIT 

ZONA SEDANG 

ZONA MUDAH 
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Tingkat kesukaran soal dapat dibagi menjadi 3 zona, yaitu soal mudah, sedang, dan 

sulit. Soal yang masuk zona mudah adalah yang paling banyak dijawab dengan 

benar oleh peserta didik, yaitu berada pada skala logit di bawah -1,56. Nomor soal 

yang masuk zona mudah adalah nomor 8, 16, 20, 23, dan 33. Semua soal tersebut 

adalah tipe soal C2. Nomor soal yang masuk zona sulit oleh peserta didik adalah 

soal nomor 9, 17, 27, 37, 38, dan 40 karena berada pada posisi di atas skala logit 

+1,56. Soal nomor 9, 17, dan 27 merupakan soal tipe C3 tentang jenis ikatan kimia 

pada larutan elektrolit.  Soal nomor 37 dan 38 merupakan soal tipe C3, soal nomor 

40 merupakan soal tipe C4. Ketiga soal tersebut adalah soal tentang derajat ionisasi 

larutan. Soal-soal yang tidak masuk ke dalam zona mudah atau sukar masuk ke 

dalam zona sedang. Soal-soal yang masuk zona sedang berada pada skala logit 0.00 

± 1,56 atau berada pada rentang -1,56 sampai dengan +1,56 pada skala logit. Soal-

soal yang masuk dalam zona sukar sebagai berikut: 

Soal nomor 9 berbunyi: 

Salah satu bahan yang biasa ditemukan di laboratorium kimia adalah larutan 

asam klorida. Pernyataan yang benar tentang larutan asam klorida adalah 

senyawa …. 

A. ionik yang bersifat elektrolit 

B. ionik yang bersifat non-elektrolit 

C. kovalen yang bersifat elektrolit 

D. kovalen yang bersifat non-elektrolit 

E. asam lemah yang bersifat elektrolit 
 

Soal nomor 17 berbunyi: 

Contoh senyawa kovalen polar yang larutannya dapat menghantarkan arus 

listrik adalah .... 

A. KI    

B. BaCl2    

C. CaO 

D. HBr 

E. Na2S 
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Soal nomor 27 berbunyi: 

Senyawa yang dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan arus listrik, 

tetapi dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan arus listrik adalah 

.... 

A. NaCl dan HCl 

B. HCl dan NaOH 

C. HCl dan KCl 

D. NaOH dan NaCl 

E. NaCl dan KI 

 

Soal nomor 37 berbunyi: 

Hasil perhitungan derajat ionisasi larutan Z adalah 0,7. Pernyataan yang benar 

tentang hasil perhitungan tersebut adalah .... 

A. 0,7% ion-ion senyawa Z bereaksi membentuk produk kembali  

B. 70% ion-ion senyawa Z bereaksi membentuk produk kembali  

C. hanya 0,7% molekul senyawa Z yang terionisasi 

D. hanya 70% molekul senyawa Z yang terionisasi 
E. Zat terdispersi sebanyak 0,7% 

 

Soal nomor 38 berbunyi: 

Seorang siswi melarutkan 0,2 mol zat elektrolit ke dalam 1 Liter air, lalu 

diketahui bahwa 0,001 mol dari zat elektrolit tersebut terionisasi. Harga 

derajat ionisasi zat elektrolit tersebut adalah …. 

A. 0,005   

B. 0,02    

C. 0,05 

D. 0,5 

E. 1 

 

Soal nomor 40 berbunyi: 

Harga derajat ionisasi larutan dapat ditentukan dari data sebagai berikut:  
Larutan Mol zat mula-mula Mol zat yang terionisasi 

A 0,5 mol 0,5 mol 

B 0,75 mol 0,0375 mol 

C 0,5 mol 0,375 mol 

D 0,6 mol 0,15 mol 

E 0,85 mol 0,425 mol 

Urutan larutan mulai dari elektrolit kuat berturut-turut adalah …. 

A. A-B-C   

B. A-C-D   

C. A-C-E 

D. A-E-B 

E. A-E-D 
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Berdasarkan temuan ini, diketahui bahwa peserta didik di kelas eksperimen 

belum memahami materi ikatan kimia dengan baik. Hal ini dikarenakan mata 

pelajaran kimia bersifat tematik, materi larutan elektrolit dan non-elektrolit 

berhubungan dengan materi sifat koligatif larutan dan ikatan kimia. Oleh karena 

itu, sebaiknya para guru benar-benar yakin bahwa seluruh peserta didik telah 

memahami materi-materi yang akan berkaitan dengan materi setelahnya. Selain 

materi ikatan kimia, peserta didik juga belum terlalu memahami materi derajat 

ionisasi larutan.  

Hasil analisis person-item mapping yang ditampilkan pada Gambar 4 

menunjukkan kemampuan peserta didik berada pada rentang 0 sampai dengan +4 

pada skala logit dengan kemampuan rata-rata pada logit 1,56 ± 0,77. Berdasarkan 

soal-soal yang masuk zona rata-rata, kemampuan peserta didik sebenarnya sudah 

cukup merata baik dilihat dari materi yang dikuasai dan tipe soal yang dikuasai. 

Hasil ini menunjukkan bahwa penguasaan domain kognitif (mengingat, memahami, 

menerapkan, dan menganalisis) di kelas eksperimen sudah baik. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Suryosubroto (2009) bahwa pembelajaran dengan inkuiri 

terbimbing membantu mengembangkan penguasaan keterampilan dan proses 

kognitif peserta didik, sehingga dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. Penelitian Malo dan Ahmed (2016) juga menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk mempunyai pengaruh positif terhadap 

prestasi belajar peserta didik. 
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5. Profil Kecerdasan Inter-Intrapersonal Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik juga dapat diketahui lebih lanjut 

dari person-item mapping yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan QUEST. 

Hasil analisis person-item mapping ditampilkan pada Gambar 5. Berdasarkan 

Gambar 5, kemampuan inter-intrapersonal peserta didik rata-rata berada di rentang 

-0,03 sampai dengan +1,71 pada skala logit. Peserta didik yang memiliki 

kemampuan rata-rata memiliki kecerdasan inter-intrapersonal yang merata. Hal 

tersebut dapat dilihat dari rentang kemampuan rata-rata peserta didik yang 

berdampingan dengan semua Nomor Pernyataan (NP) yang memiliki Skala Likert 

(SL) 3 dan 4. Nomor pernyataan dan skala Likert (NP.SL) yang paling banyak 

disetujui atau dipilih oleh peserta didik adalah NP.SL yang berada di bawah logit -

0,54, NP.SL rata-rata berada pada rentang skala logit -0,54 sampai dengan +0,54, 

dan NP.SL yang paling sedikit dipilih oleh peserta didik adalah NP.SL yang berada 

di atas logit +0,54. NP.SL yang paling banyak dipilih peserta didik yaitu, 11.2, 2.3, 

13.2, 9.3, 3.3, 17.2, 5.3, 10.3, 12.2, 6.3, 7.3, 14.3, 15.3, 1.3, 8.3, 20.2, 4.2. Angka 

di depan titik adalah nomor pernyataan dan angka di belakang titik adalah skala 

Likertnya. Lebih lanjut makna nomor pernyataan dan skala Likert yang paling 

banyak dipilih dijelaskan pada Tabel 13. 
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Gambar 5.  Hasil Analisis Person-Item Mapping Kecerdasan Inter-Intrapersonal 

NP.SL YANG BANYAK DIPILIH 

NP.SL YANG SEDIKIT DIPILIH 

NP.SL RATA-RATA 
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Tabel 13. Makna Nomor Pernyataan dan Skala Likert yang Paling 

Banyak Dipilih 

NP.SL Makna 

11.2 Saya jarang mencatat hal-hal yang sudah saya kerjakan dan 

mengevaluasinya 

2.3 Kadang-kadang saya memastikan kejelasan hal yang ditugaskan dengan 

menanyakannya pada teman atau guru. 

13.2 Saya sesekali mengeluh bila diberi tugas yang tidak saya sukai. 

9.3 Kadang-kadang saya mencari tahu kebenaran suatu informasi sebelum 

menyebarkannya 

3.3 Kadang-kadang saya aktif berpartisipasi pada tugas kelompok/ 

organisasi/ suatu kegiatan. 

17.2 Saya jarang menghubungkan materi pelajaran yang saya pelajari dengan 

kehidupan sehari-hari. 

5.3 Kadang-kadang saya dapat mengetahui perasaan teman saya 

(sedih/senang/marah) dari ekspresi raut wajahnya. 

10.3 Kadang-kadang saya bertanya atau meminta bantuan teman ketika ada 

kesulitan dalam pelajaran. 

12.2 Saya jarang membaca buku atau mengisi angket tentang kepribadian 

untuk mengetahui kepribadian diri saya (misal ekstrovert/introvert). 

6.3 Kadang-kadang saya menghibur teman saya yang terlihat sedih. 

7.3 Kadang-kadang saya mengajari teman saya bila ada yang menanyakan hal 

yang saya kuasai. 

14.3 Kadang-kadang saya dapat tetap tenang meskipun sedang marah. 

15.3 Kadang-kadang saya menyadari apa yang sedang saya pikirkan. 

1.3 Kadang-kadang saya menjadi tempat curhat teman-teman saya. 

8.3 Kadang-kadang saya memberi saran atau masukan kepada teman yang 

curhat dengan saya. 

20.2 Saya jarang melakukan hal-hal yang dapat menunjang saya meraih cita-

cita. 

4.2 Saya jarang dipilih menjadi ketua kelompok/ ketua organisasi/ ketua 

panitia oleh teman-teman saya. 

 

Berdasarkan Tabel 13 ada 4 indikator kecerdasan interpersonal yang sudah 

cukup baik di kelas eksperimen, yaitu indikator mendengarkan orang lain, 

mengolah empati, memberikan umpan balik, dan indikator menginvestigasi. Hal 

tersebut ditandai dengan banyak peserta didik yang menjawab “kadang-kadang” 

pada pernyataan-pernyataan indikator tadi. Kemampuan untuk menginvestigasi 

berkembang cukup baik karena model pembelajaran inkuiri terbimbing melibatkan 
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peserta didik dalam setiap proses pembelajaran mulai dari mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan masalah yang diberikan oleh guru sampai dengan 

mempresentasikan hasil penemuannya (Kuhlthau et al., 2015). Kecerdasan 

interpersonal yang belum terlalu baik adalah kemampuan leadership 

(kepemimpinan) pada indikator membangun tim. Berdasarkan hasil wawancara 

pada beberapa peserta didik, diketahui bahwa mereka lebih suka tidak menjadi 

ketua kelompok atau organisasi karena mereka belum siap dengan konsekuensi 

menjadi pemimpin yaitu memegang amanah yang lebih berat daripada menjadi 

seorang anggota biasa. 

Indikator kecerdasan intrapersonal yang kurang berkembang adalah indikator 

merefleksi diri. Mayoritas peserta didik di kelas eksperimen masih belum terbiasa 

menulis hal-hal penting tentang diri mereka untuk bahan refleksi diri meskipun 

sudah dilatih menulis selama 3 kali pertemuan. Refleksi diri dengan cara menulis 

diperlukan bagi peserta didik pendidikan tingkat tinggi untuk menghasilkan 

pemikiran kritis berkelanjutan yang terlibat dalam penjurnalan (Spalding & Wilson, 

2002). Kemampuan peserta didik dalam indikator metakognisi dan klarifikasi nilai 

masuk kategori NP.SL rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal berhasil dalam membuat peserta 

didik menyadari hal yang sedang mereka pikirkan, memahami konsekuensi dari 

keputusan yang mereka ambil, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari, serta mengetahui kegiatan yang bermanfaat untuk diri mereka. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Di kelas eksperimen mata pelajaran kimia jatuh pada jam terakhir pembelajaran 

setiap hari Jum’at, dan di kelas kontrol mata pelajaran kimia jatuh tepat setelah 

mata pelajaran olahraga di hari Rabu, sehingga diduga dapat memengaruhi hasil 

penelitian. 

2. Peneliti mengajar di kelas eksperimen dan di kelas kontrol, sehingga ada 

kemungkinan hasil penelitian dipengaruhi subjektivitas peneliti. 

3. Rekomendasi model pembelajaran yang digunakan dalam Kurikulum 2013 

bersifat student centered, namun dalam penelitian ini model pembelajaran di 

kelas kontrol menggunakan direct instruction yang bersifat teacher centered. 


