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ABSTRAK 

 

Dewi, Mariana. 2013. “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi 

Berorientasi Pengembangan Inteligensi Majemuk Siswa Pada Materi Sel 

Kelas XI SMA”. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Dr. Andreas Priyono Budi Prasetyo, M. Ed. dan 

Dra. Aditya Marianti, M. Si. 

 

Perangkat pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses 

pembelajaran Biologi, namun banyak perangkat pembelajaran yang digunakan 

saat ini belum sesuai dengan karakteristik inteligensi siswa. Konsep inteligensi 

majemuk sesuai dengan kebijakan pendidikaan saat ini yang cenderung 

menitikberatkan pada proses belajar yang memenuhi kebutuhan siswa. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang mengoptimasi 

kecerdasan siswa dan menguji pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa materi sel 

kelas XI SMA. 

Penelitian ini mengikuti langkah penelitian pengembangan, yaitu 

menganalisis kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk; mengembangkan perangkat pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk; dan menguji pengaruh 

perangkat pembelajaran berorientasi inteligensi majemuk terhadap hasil belajar. 

Penelitian dilakukan di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Demak pada semester gasal 

tahun pelajaran 2012/2013. Uji pengaruh perangkat pembelajaran terhadap hasil 

belajar menggunakan pretest-posttest nonequivalent control group design. Sampel 

diambil menggunakan teknik convenience sampling, dengan kelas XI IPA 6 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas XI IPA 7 sebagai kelompok kontrol. Data 

hasilbelajar berupa skor posttest, skor afektif, skor psikomotorik, dan skor 

penugasan. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk perlu dikembangkan; perangkat pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk dikembangkan melalui tahapan 

identifikasi masalah dan potensi, mengumpulkan data dan mendesain perangkat 

pembelajaran, validasi perangkat pembelajaran, revisi, uji coba skala kecil, revisi, 

uji coba skala pemakaian, revisi, dan menghasilkan perangkat pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk jadi; perangkat pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk layak digunakan dengan skor 

validasi 95,23; dan uji Mann-Whitney menunjukkan perangkat pembelajaran 

berpengaruh signifikan terhadap skor post test dan afektif (α < 0,05) serta uji 

korelasi Rank-Spearman menunjukkan adanya korelasi nyata antara perangkat 

pembelajaran dengan skor psikomotor siswa (ta > ttabel). Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berorientasi 

inteligensi majemuk berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. 

 

Kata Kunci : perangkat pembelajaran, inteligensi majemuk, hasil belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perangkat pembelajaran merupakan salah satu alat penunjang keberhasilan 

pembelajaran. Dalam perangkat pembelajaran tertuang rencana proses 

pembelajaran, penilaian, media, dan metode yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. Perencanaan perangkat pembelajaran yang baik berimbas pada 

pelaksanaan pembelajaran yang sukses. Sayangnya, banyak perangkat 

pembelajaran yang digunakan guru saat ini masih belum tepat penyusunannya. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengenai 

standar proses menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran dianjurkan untuk 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Namun, hasil evaluasi kegiatan Bimtek KTSP tahun 2009 dan hasil 

supervisi Direktorat Pembinaan SMA 2010 menemukan bahwa masih banyak 

guru menyusun perangkat pembelajaran yang belum memenuhi ketentuan standar 

proses, yakni pada umumnya perangkat yang disusun belum tepat dalam memilih 

dan menentukan metode pembelajaran, sehingga dalam proses belajar peserta 

didik belum mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. 

Telah banyak dilakukan pengembangan berbagai model, strategi, dan 

media yang digunakan dalam pembelajaran, namun secara keseluruhan masih 

mengacu pada kemampuan berbahasa, menghafal, dan berhitung siswa. Menurut 

Gardner (1983) seseorang memiliki sembilan kecerdasan berbeda, yakni 

kecerdasan logika-matematis, kinetis, linguistik (bahasa), musikal, visual-spasial, 

interpersonal, intrapersonal, naturalis, serta kecerdasan eksistensial, yang dikenal 

sebagai kecerdasan majemuk atau inteligensi majemuk (multiple intelligences). 

Gardner menyatakan setiap orang memiliki kesembilan kecerdasan ini, hanya saja 

komposisi dan tingkat penguasaannya berbeda. Namun saat ini sekolah-sekolah 
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yang ada masih belum banyak mengeksplor atau memberikan ruang 

pengembangan yang cukup bagi potensi siswa tersebut. 

Penelusuran oleh Eisner (2004) dari Stanford University menyatakan 

bahwa konsep inteligensi majemuk sesuai dengan kebijakan pendidikan saat ini 

yang cenderung menitikberatkan pada proses pembelajaran yang memenuhi 

kebutuhan siswa. Pengembangan inteligensi majemuk dapat disisipkan dalam 

pembelajaran melalui penggunaan pendekatan belajar yang bervariasi. Penelitian 

oleh Sugiharti (2005) menunjukkan bahwa penerapan multiple intelligences dalam 

pembelajaran mampu meningkatkan semangat belajar dan rasa percaya diri siswa, 

di samping meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam melakukan 

interaksi dengan siswa lain maupun dengan guru. Namun hasil observasi di SMA 

Negeri 1 Demak menunjukkan bahwa guru masih belum banyak memberi ruang 

pada pengembangan potensi siswa. Pembelajaran cenderung mengembangkan 

potensi inteligensi logika-matematis dan bahasa. 

Salah satu materi pembelajaran Biologi di SMA adalah materi sel. Objek 

yang dipelajari dalam materi sel tidak dapat dilihat secara langsung, karena 

ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang dapat membuat 

siswa terlibat secara fisik maupun psikis dengan materi untuk membuat 

pembelajaran lebih bermakna dan tidak sekedar dihafalkan. Untuk mencapai 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan, siswa perlu memiliki pemahaman 

menyeluruh mengenai struktur dan fungsi sel, memahami organel-organel yang 

terdapat di dalam sebuah sel beserta fungsinya masing-masing, dapat 

membandingkan perbedaaan sel tumbuhan dan sel hewan. Di samping itu, materi 

sel memungkinkan untuk penerapan strategi pembelajaran bervariasi yang di 

dalamnya terdapat unsur pengembangan inteligensi majemuk, sehingga siswa 

tidak hanya dapat menguasai materi namun juga terasah inteligensi majemuknya. 

Sistem pendidikan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Demak masih 

mengacu pada pengembangan kemampuan logika-matematis dan bahasa. Dalam 

kurikulum sekolah, terdapat mata pelajaran yang dapat mengembangkan 

keterampilan inteligensi majemuk seperti pelajaran seni (inteligensi visual) dan 

olahraga (inteligensi kinetis). Namun jam pelajaran yang diberikan masih sangat 
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sedikit jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain yang lebih mengembangkan 

logika-matematis dan bahasa. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan 

pengembangan inteligensi majemuk. Di sisi lain, sekolah memiliki sarana dan 

prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk. Pembelajaran biologi sendiri memungkinkan 

untuk dapat disisipi kegiatan pengembangan diri seperti pengembangan inteligensi 

majemuk. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan perangkat pembelajaran 

biologi yang dirancang untuk dapat memfasilitasi pengembangan potensi siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan teori tentang inteligensi majemuk dan kenyataan 

pembelajaran di lapangan, perlu dikembangkan perangkat pembelajaran yang 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk. Pengembangan perangkat 

pembelajaran ini diarahkan pada penyusunan perangkat pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan penugasan yang 

bermacam-macam, seperti melakukan pengamatan, membuat laporan pengamatan, 

penyelesaian masalah atau studi kasus, diskusi kelompok, menggambar dan 

membuat peta konsep, serta membuat jurnal refleksi. 

Hasil dari penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi sekolah yaitu sebagai masukan dalam merencanakan pembelajaran 

yang memperhatikan aspek lain dari kompetensi siswa. Sedangkan manfaat bagi 

guru yaitu sebagai referensi pembelajaran yang mengoptimalkan potensi siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk siswa perlu dikembangkan? 

2. Bagaimana proses pengembangan dan produk pengembangan perangkat 

pembelajaran berorientasi inteligensi majemuk? 

3. Apakah perangkat pembelajaran yang diterapkan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa? 



 

 

4 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian bermanfaat untuk menjelaskan 

pengertian, istilah, atau konsep agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. 

Di samping itu, penegasan istilah diberikan untuk memberi gambaran tentang 

definisi konstitutif dan definisi operasional yang dikembangkan dalam penelitian. 

1. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berorientasi Pengembangan 

Inteligensi Majemuk 
 

Dalam penelitian ini, pengembangan perangkat pembelajaran yang 

dimaksud adalah pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, 

RPP, lembar diskusi siswa, serta instrumen penilaian. Sedangkan perangkat 

pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk siswa 

dimaksudkan pada penyusunan perangkat pembelajaran dengan menggunakan 

kegiatan pembelajaran yang beragam, sumber belajar dan media yang bervariasi 

serta penilaian yang multiaspek. Kata berorientasi yang digunakan pada penelitian 

ini bermakna bahwa penelitian yang dilakukan masih mengembangkan pada tahap 

perangkat pembelajaran dengan memperkenalkan konsep inteligensi majemuk dan 

menerapkan poin-poin utamanya dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk dikatakan dapat mengoptimalkan 

potensi belajar siswa jika dalam uji coba di lapangan diperoleh hasil belajar siswa 

mencapai ketuntasan klasikal >75% dengan nilai ketuntasan individual ≥75 serta 

keterlaksanaan pembelajaran menunjukkan penggunaan inteligensi majemuk 

dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar.  Menurut teori sosiokultural hasil belajar adalah pemahaman 

yang didapatkan karena adanya interaksi dengan sesama dan lingkungan. Di 

dalam taksonomi Bloom (ranah belajar), hasil belajar terdiri atas tiga ranah, yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang merupakan pencapaian tujuan 

pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar 

dalam penelitian ini meliputi kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik dan 

keterampilan menyelesaikan penugasan. Penilaian kognitif dilakukan untuk 

mengukur pengetahuan siswa dalam menjelaskan keterkaitan antara komponen 
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kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan, serta struktur 

sel hewan dan sel tumbuhan. Penilaian psikomotorik dilakukan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam kegiatan pengamatan. Penilaian afektif dilakukan untuk 

menilai sikap siswa. Hasil belajar dalam penelitian ini kemudian diartikan secara 

operasional sebagai hasil skor post test, hasil skor penilaian afektif, hasil skor 

pengamatan psikomotorik, serta hasil skor penugasan yang dibuat oleh siswa. 

3. Materi Sel 

Berdasarkan Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

(BSNP 2006), materi sel merupakan materi yang diajarkan pada kelas XI semester 

ganjil. Standar kompetensi untuk materi ini adalah memahami struktur dan fungsi 

sel sebagai unit terkecil kehidupan, sedangkan kompetensi dasar untuk materi ini 

adalah menjelaskan komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit 

terkecil kehidupan; mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan sel hewan; dan 

membandingkan mekanisme transpor pada membran (difusi, osmosis, transpor 

aktif, endositosis, dan eksositosis). Kompetensi dasar yang diambil dalam 

penelitian ini meliputi kompetensi dasar 1 dan 2 yakni menjelaskan komponen 

kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan; dan 

mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan sel hewan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk menentukan perlunya pengembangan perangkat pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk. 

2. Untuk menyusun perangkat pembelajaran materi sel yang berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk siswa. 

3. Untuk menguji pengaruh penerapan perangkat pembelajaran materi sel 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk terhadap hasil belajar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Tersedia perangkat pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan inteligensi majemuk siswa. 
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2. Sekolah dapat mendorong integrasi pengembangan inteligensi majemuk 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Sekolah dan guru dapat menggunakan perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk sebagai panduan dalam pembelajaran 

pada tahun berikutnya. 

 

F. Spesifikasi produk yang dikembangkan 

Produk yang dikembangkan adalah perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

silabus, RPP, lembar diskusi siswa, petunjuk praktikum, dan instrument 

penilaian. Spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1  Spesifikasi perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk 
 

No Komponen Uraian Isi 

1 Silabus Komponen silabus terdiri dari SK, KD, indikator, kegiatan 

pembelajaran yang beragam dan mengoptimalkan inteligensi 

majemuk siswa, penilaian dirancang bervariasi dan menekankan 

keseimbangan antara formatif dan sumatif, sumber belajar 

bervariasi dan autentik 

2 RPP Pembelajaran diawali dengan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Pendahuluan menyampaikan tujuan dan indikator, serta 

memberi apersepsi yang mengungkap pengetahuan awal siswa dan 

menggugah rasa tertarik; kegiatan inti mengikuti sintaks eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi; dalam kegiatan penutup dilakukan 

penarikan kesimpulan, refleksi pembelajaran, dan memberikan 

apresiasi pada siswa 

3 LDS Soal diskusi berisi soal-soal bernuansa inteligensi majemuk, 

meliputi menemukan kata tersembunyi, membuat tabel perbedaan, 

menggambar dan memberi penjelasan singkat 

4 Petunjuk 

praktikum 

Petunjuk praktikum mengandung materi pengantar, gambar 

pendukung, informasi tambahan, peringatan keamanan, dan soal 

yang membantu analisis hasil pengamatan dan dapat mengoptimasi 

inteligensi majemuk 

5 Instrumen 

penilaian 

afektif 

Instrumen yang berupa skala psikologi yang mengukur sikap afektif 

siswa yaitu sikap toleransi, bersahabat, dan rasa ingin tahu 

6 Instrumen 

penilaian 

psikomotor 

Instrumen yang berupa checklist keterampilan psikomotor yang 

berisi poin-poin penilaian pada aspek penggunaan alat bahan dan 

kebersihan 

7 Instrumen soal 

post test 

Instrumen soal yang berupa pertanyaan yang mengoptimalkan 

inteligensi visual-spasial, eksistensial, logika-matematis, dan 

interpersonal 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Inteligensi Majemuk (Multiple Intelligences) 

Teori mengenai inteligensi majemuk pertama kali dikemukakan oleh 

Howard Gardner pada tahun 1983. Teori inteligensi majemuk dikembangkan 

berdasarkan pemikiran bahwa seseorang memiliki cara yang unik untuk 

menyelesaikan masalah, sehingga penilaian kecerdasan berdasarkan satu atau dua 

aspek dianggap kurang tepat (Denig 2004). Pada awalnya Gardner 

mengidentifikasi adanya tujuh kecerdasan yang dimiliki manusia, yakni 

kecerdasan linguistik, logika-matematis, musikal, spasial, kinestetik, 

interpersonal, dan intrapersonal. Pada tulisan-tulisan berikutnya, Gardner 

menambahkan adanya kecerdasan kedelapan yakni kecerdasan naturalis dan 

dilanjutkan dengan spekulasi keberadaan kecerdasan kesembilan yakni kecerdasan 

eksistensial pada tahun 1999 (Susanto 2005). 

Senada dengan Gardner, Sternberg (1998) menyatakan bahwa inteligensi 

merupakan hal yang lebih luas dari sekedar kemampuan tunggal atau kemampuan 

umum. Sternberg mengusulkan konsep kecerdasan yang disebut inteligensi 

keberhasilan, yang terdiri dari inteligensi analitis, inteligensi kreatif, dan 

inteligensi praktis. Inteligensi analitis berhubungan dengan kemampuan 

memecahkan masalah, inteligensi kreatif mencakup kemampuan yang 

berhubungan dengan pengalaman masa lalu dan keterampilan yang dimiliki saat 

ini, sedangkan inteligensi praktis berhubungan dengan kemampuan untuk 

beradaptasi terhadap keadaan lingkungan yang berubah (Cherry 2011). 

Dunn & Dunn (1993) mengusulkan model pembelajaran yang bervariasi 

yang dapat diadaptasikan untuk mengoptimalkan pembelajaran sesuai 

karakteristik seseorang. Dunn beranggapan bahwa seseorang memiliki potensi, 

bakat, dan kemampuan bawaan yang perlu dikembangkan. Bila pembelajaran 

dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki, 

kemungkinan untuk menguasai suatu subyek lebih besar. Hal ini lebih dikenal 

dengan gaya belajar, yang merupakan cara seseorang untuk mulai berkonsentrasi, 
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memproses serta mengingat informasi yang baru dan rumit. Kemudian 

dikembangkan model belajar yang mengarah pada 21 elemen  berbeda dan terbagi 

dalam lima ranah, yaitu ranah lingkungan, emosional, sosial, fisiologis, dan 

psikologis (Denig 2004). 

Ketiga teori tersebut mendukung konsep bahwa inteligensi terdiri dari 

beberapa aspek. Teori inteligensi majemuk Gardner banyak diterapkan dalam 

sekolah-sekolah modern karena dianggap dapat memfasilitasi kebutuhan siswa. 

Teori inteligensi majemuk bertujuan untuk mentransformasikan sekolah agar 

sekolah dapat mengakomodasi setiap siswa dengan berbagai macam pola pikirnya 

yang unik. Sembilan kecerdasan yang dikemukakan Gardner beserta deskripsi dan 

aktivitas yang menunjang pengembangannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2  Sembilan aspek kecerdasan/inteligensi manusia menurut Gardner 

 

No Inteligensi Deskripsi inteligensi Aktivitas yang relevan 

1 Kecerdasan 

linguistik 

(word smart) 

Kemampuan dalam bidang kata dan 

bahasa; mudah mengingat nama atau 

fakta, gemar membaca dan menulis, 

senang belajar bahasa asing. 

Menulis instruksi, 

membaca, berdiskusi, 

mendengarkan, berdebat, 

memberikan pendapat. 

2 Kecerdasan 

logika-

matematis 

(number and 

reasoning 

smart) 

Kemampuan dalam berpikir logis; 

senang menghitung, memahami sebab 

akibat, gemar menganalisis masalah, 

mudah menemukan pola, bagus dalam 

memberikan penjelasan ilmiah. 

Menganalisis cara kerja, 

membuat sebuah 

proses/alur, menyusun 

strategi, menganalisis 

permasalahan, 

mengklasifikasikan. 

3 Kecerdasan 

musik (music 

smart) 

Kemampuan dalam bidang musik; 

peka terhadap ritme, ketukan dan 

melodi; mudah mengenali nada-nada, 

senang bersenandung. 

Menampilkan potongan 

musik, bernyanyi, 

bermain alat musik, 

mendengarkan musik. 

4 Kecerdasan 

kinestetik 

(body smart) 

Kemampuan dalam mengontrol tubuh; 

ketangkasan fisik dan keseimbangan, 

koordinasi tubuh, mudah mempelajari 

keterampilan fisik, aktif bergerak. 

Demonstrasi cara kerja, 

membuat mimik untuk 

menjelaskan sesuatu, 

melakukan eksplorasi. 

5 Kecerdasan 

visual-spasial 

(picture 

smart) 

Kemampuan dalam persepsi visual; 

penafsiran dan pembuatan gambar 

visual, mudah memahami hubungan 

dan makna lewat gambar. 

Menggambar grafik, 

diagram, atau tabel; 

menggambar hasil 

pengamatan. 

6 Kecerdasan 

interpersonal 

(people 

smart) 

Kemampuan dalam memahami orang 

lain; menafsirkan perilaku dan bahasa 

tubuh, berinteraksi dengan baik, 

mudah menjalin hubungan sosial, 

mampu mengetahui dan menggunakan 

beragam cara saat berkomunikasi. 

Belajar berkelompok, 

berbagi cerita, bekerja 

sama, membandingkan 

dan menghubungkan 

sesuatu, melakukan 

wawancara. 
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No Inteligensi Deskripsi inteligensi Aktivitas yang relevan 

7 Kecerdasan 

intrapersonal 

(self smart) 

Kemampuan dalam kesadaran diri; 

peka terhadap situasi yang tengah 

berlangsung, senang membuat catatan 

harian dan menuliskan ide, memahami 

kelebihan dan kelemahan diri dengan 

baik. 

Membuat jurnal harian, 

melakukan refleksi, 

mengerjakan proyek 

mandiri. 

8 Kecerdasan 

naturalis 

(nature 

smart) 

Kemampuan memahami alam; 

memiliki ketertarikan yang besar 

terhadap alam dan binatang, peduli 

dengan keadaan lingkungan dan 

senang menghabiskan waktu di alam. 

Belajar di alam, 

melakukan eksplorasi 

benda-benda hidup, 

mengenal tanaman, 

memahami 

gejala/fenomena alam. 

9 Kecerdasan 

eksistensial 

(existence 

smart) 

Terkait dengan isu-isu filosofis seperti 

status umat manusia dalam 

hubungannya dengan keberadaan 

dunia; membutuhkan pengetahuan 

umum untuk mempelajari detail. 

Mempertanyakan alasan 

keberadaan sesuatu, arti 

kehidupan, dsb. 

     * Diadaptasi dari Gardner 1983, Chapman & Chislet 2005, dan Susanto 2005 

 

Setiap inteligensi tidak dapat dipisahkan satu persatu, karena satu inteligensi 

berhubungan dengan inteligensi lainnya. Permainan bagus untuk digunakan dalam 

rangka pengembangan inteligensi majemuk karena memungkinkan untuk 

dikaitkannya beberapa macam inteligensi dalam satu waktu (Eberle 2011). Proyek 

atau penugasan memperkenankan siswa untuk lebih kreatif dalam berekspresi, dan 

perencanaan serta penyajiannya tampak membuat siswa belajar lebih mendalam 

(Delaney & Shafer 2007). Dalam pembelajaran dengan inteligensi majemuk lebih 

menekankan sifat kooperatif dibandingkan kompetitif, maka pemberian hadiah 

atau hukuman dihindari, sebaliknya kesempatan untuk membuat kelompok-

kelompok belajar diperbesar. 

Pengembangan kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran dilakukan 

dengan memanfaatkan fasilitas sekolah, ruang kelas, dan lingkungan sekitar. Jika 

sebelumnya pengajar telah mengetahui kekuatan (inteligensi) dari siswa-siswa 

yang akan diajar, hal ini akan membuat perencanaan pembelajaran menjadi lebih 

baik dan relevan dengan kemampuan siswa (Griggs et al. 2009). 

Penelusuran oleh Eisner (2004) dari Stanford University menyatakan bahwa 

konsep inteligensi majemuk sesuai dengan kebijakan pendidikan sekarang ini 

yang cenderung menitikberatkan pada proses pembelajaran yang memenuhi 
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kebutuhan siswa. Kajian yang dilakukan oleh Susanto (2005) mendapatkan bahwa 

teori inteligensi majemuk mampu menjembatani proses pembelajaran yang 

membosankan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan serta dapat 

memfasilitasi kebutuhan siswa dan sesuai dengan keunikannya masing-masing. 

Jadi konsep inteligensi majemuk dapat dijadikan alternatif pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan. 

Penelusuran oleh Kwartolo (2007) menyatakan bahwa kurikulum KTSP 

yang digunakan saat ini memberikan kesempatan pengembangan yang luas bagi 

guru/sekolah untuk mengembangkan silabus (materi pembelajaran) yang 

disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah agar peserta didik 

mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Gökhan Bas (2008) dari 

Boruktolu Secondary School menyatakan bahwa teori inteligensi majemuk 

menawarkan berbagai cara pengajaran materi, dimana pembelajaran dan aktivitas 

yang bervariasi memberikan jalan bagi perkembangan potensi siswa. 

Penelitian tentang penggunaan teori inteligensi majemuk yang dilakukan 

oleh Özdemir et al. (2006) menunjukkan bahwa ada perbedaan antara penggunaan 

inteligensi majemuk dalam pembelajaran. Dalam penelitian tersebut, digunakan 

dua kelas yang diseleksi secara acak. Kelas eksperimen menggunakan 

pembelajaran berbasis inteligensi majemuk sedangkan kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran berdesain tradisional. Sebelumnya, tak ada perbedaan 

signifikan antara dua kelas ini. Namun setelah diberi perlakuan, analisis t-test 

mengindikasikan bahwa kelas yang menggunakan instruksi berbasis inteligensi 

majemuk memperoleh prestasi yang lebih besar secara signifikan dibanding kelas 

kontrol. 

Penerapan teori inteligensi majemuk oleh Sugiharti (2005) pada 

pembelajaran fisika dilakukan melalui penggunaan permainan dengan 

menyesuaikan pada ragam kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Dari penelitan 

tersebut, didapatkan hasil bahwa metode pengajaran yang kreatif dan aplikatif 

berdasarkan penerapan teori kecerdasan majemuk dapat meningkatkan aktivitas 

dan rasa senang siswa terhadap mata pelajaran. Di sisi lain, penelitian oleh Xie & 
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Lin (2009) mengenai efektivitas pembelajaran multiple intelligences pada 

mahasiswa Polytechnic University mendapatkan bahwa grup eksperimen secara 

keseluruhan melakukan penugasan dengan lebih baik dibanding grup kontrol. 

Senada dengan hal tersebut, Simatupang dan Anggi (2007) meneliti tentang 

pengaruh penggunaan musik dalam pembelajaran fisika. Kelas eksperimen yang 

diberi perlakuan penggunaan musik sebelum dan setelah pembelajaran 

menunjukkan hasil belajar rata-rata kelas 6% lebih baik daripada kelas kontrol. 

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan musik sebagai model pembelajaran 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang lebih baik. Tanggapan siswa dalam 

pembelajaran menggunakan musik yang dihimpun menggunakan angket dapat 

disimpulkan bahwa suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa 

ingin mengalaminya lagi. 

Denig (2004) dari Niagara University menganalisis bahwa konsep 

kecerdasan majemuk dan konsep gaya belajar bila dikombinasikan dapat 

berkontribusi besar pada pembelajaran. Konsep multiple intelligences mengatakan 

bahwa siswa dapat belajar lebih baik bila sesuai dengan inteligensi yang dominan 

dimiliki. Sedangkan konsep gaya belajar mengemukakan cara seseorang untuk 

belajar lebih optimal dan efektif. Bila kedua konsep ini dikombinasikan, dapat 

menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih bermakna bagi siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis pembelajaran 

menggunakan konsep inteligensi majemuk berpengaruh terhadap hasil belajar dan 

aktivitas siswa. 

 

B. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran adalah sejumlah alat, bahan, media, petunjuk, dan 

pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran (Suhadi 2007). Dari 

uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa perangkat pembelajaran merupakan 

sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru maupun siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas. 

Pengembangan adalah proses, cara, pembuatan, mengembangkan 

(Depdiknas 2008). Pengembangan perangkat pembelajaran ialah serangkaian 
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proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat 

pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Bentuk dari 

pengembangan perangkat pembelajaran dapat berupa pengembangan silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media pembelajaran (multimedia), 

lembar kerja siswa, lembar diskusi siswa, dan instrumen penilaian. Pengembangan 

perangkat pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2007 

mengenai standar proses. Berikut mengenai unit perangkat yang dikembangkan 

dalam penelitian ini: 

1. Silabus 

Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata 

pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, 

pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, yang 

dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus 

merupakan penjabaran dari standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) 

ke dalam materi, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi 

untuk penilaian hasil belajar. Berdasarkan Permen No. 41 tahun 2007, silabus 

sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran, SK, KD, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

Langkah-langkah pengembangan silabus menurut Panduan Umum 

Pengembangan Silabus (Depdiknas 2008) adalah: (a) Mengkaji SK dan KD; (b) 

Mengidentifikasi materi pembelajaran; (c) Melakukan pemetaan kompetensi; (d) 

Mengembangkan kegiatan pembelajaran; (e) Merumuskan indikator pencapaian 

kompetensi; (f) Menentukan jenis penilaian; (g) Menentukan alokasi waktu; dan 

(h) Menentukan sumber belajar. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau 

lebih KD yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan pada silabus. RPP 

disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 

lebih. Berdasarkan RPP ini diharapkan dapat menerapkan pembelajaran secara 
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terprogram dan sistematis. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 41 tahun 2007 RPP 

tersusun atas beberapa komponen yakni identitas mata pelajaran, SK, KD, 

indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, sumber belajar, serta kegiatan pembelajaran 

yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Prinsip-prinsip penyusunan RPP berdasarkan Peraturan Menteri No.41 

tahun 2007 mengenai standar proses yaitu: (a) Memperhatikan perbedaan individu 

peserta didik; (b) Mendorong partisipasi aktif peserta didik; (c) Mengembangkan 

budaya membaca dan menulis; (d) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut; (e) 

Keterkaitan dan keterpaduan; dan (f) Menerapkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

3. Instrumen Penilaian 

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memproleh, menganalisis, 

dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi 

yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Depdiknas 2008). Penilaian dalam 

KTSP adalah penilaian berbasis kompetensi, yaitu bagian dari kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta 

didik meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian dilakukan secara 

berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar 

peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. 

Prinsip penilaian hasil belajar berdasarkan Peraturan Menteri No. 20 tahun 

2007 ialah sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan 

berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, serta akuntabel. Sedangkan 

instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan 

bahasa. Syarat substansi ialah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, 

konstruksi ialah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen 

yang digunakan, dan bahasa ialah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta 

komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. 

Beberapa teknik penilaian yang dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi 

yang dinilai dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3  Klasifikasi teknik penilaian dan bentuk instrumen 

 

Teknik Penilaian  Bentuk Instrumen  

• Tes tertulis  

 

• Tes pilihan: pilihan ganda, benar-salah, 

menjodohkan dll.  

• Tes isian: isian singkat dan uraian  

• Tes lisan • Daftar pertanyaan 

• Tes praktik (tes kinerja)  • Tes identifikasi  

• Tes simulasi  

• Tes uji petik kinerja  

• Penugasan individual atau 

kelompok 

• Pekerjaan rumah  

• Proyek  

• Penilaian portofolio  • Lembar penilaian portofolio  

• Jurnal  • Buku catatan jurnal 

• Penilaian diri  • Kuesioner/lembar penilaian diri  

• Penilaian antarteman • Lembar penilaian antarteman  
 *diacu dari Panduan Pengembangan RPP, Depdiknas 2008 

 

C. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima informasi dari proses pembelajaran (Sudjana 2009). Menurut James 

(2006) hasil belajar menurut teori sosiokultural ialah pemahaman yang didapatkan 

dari adanya interaksi antara pembelajar dan lingkungan sosial. Maka dalam 

penelitian ini hasil belajar diartikan sebagai perolehan yang didapatkan siswa 

melalui sebuah proses pembelajaran yang mengakibatkan berubahnya 

kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dalam revisi taksonomi Bloom oleh Anderson & Karthwol (2001), rumusan 

hasil belajar terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif (cognitive 

process) dan dimensi pengetahuan (types of knowledge). Dari taksonomi Bloom 

pada ranah kognitif, Karthwol mengklasifikasikan proses kognitif menjadi enam 

kategori, yaitu mengingat (remembering), memahami (understanding), 

mengaplikasikan (applying), menganalisis (analysing), mengevaluasi 

(evaluating), dan membuat (creating). Dimensi pengetahuan diklasifikasikan 

menjadi empat kategori, yaitu pengetahuan faktual (factual knowledge), 

pengetahuan konseptual (conceptual knowledge), pengetahuan prosedural 

(procedural knowledge), dan pengetahuan metakognisi (metacognitive 

knowledge). 
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Hasil belajar dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil skor yang 

didapatkan dari tes materi sel (kognitif), pengamatan kinerja (psikomotorik), 

penilaian sikap siswa (afektif) dan penugasan. Skor tes didapatkan dari posttest 

materi sel, skor afektif didapakan dari penilaian diri siswa, sedangkan kinerja 

siswa didapatkan dari observasi/pengamatan. Skor penugasan didapatkan dari 

penilaian beberapa penugasan yang diberikan kepada siswa. Hasil skor dianalisis 

untuk mengetahui pengaruh perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk materi sel yang dikembangkan terhadap hasil belajar siswa. 

 

D. Materi Sel 

Berdasarkan Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

(BSNP 2006), materi sel merupakan materi yang diajarkan pada kelas XI semester 

ganjil. Standar kompetensi materi sel yaitu memahami struktur dan fungsi sel 

sebagai unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai yaitu 

menjelaskan komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil 

kehidupan dan mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan sel hewan. 

Materi dalam KD tersebut meliputi pengertian sel, teori mengenai sel, 

komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel, serta struktur sel hewan dan sel 

tumbuhan. 
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A. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Kerangka berpikir pengembangan perangkat pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 
 

  

Penelitian-penelitian tentang inteligensi 

majemuk: 

 Teori inteligensi majemuk sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran 

yang bermakna bagi siswa 

 Siswa belajar dengan lebih baik jika 

pembelajaran sesuai dengan 

inteligensi yang dominan dimiliki 

 Pembelajaran menggunakan konsep 

inteligensi majemuk meningkatkan 

prestasi siswa 

Temuan-temuan di sekolah: 

 Guru cenderung mengutamakan 

penggunaan inteligensi logika-

matematis dan linguistik dalam 

pembelajaran 

 Pengembangan diri pada kurikulum 

sekolah kurang memadai 

 Kegiatan pembelajaran dan 

penilaian kurang mengajak 

penggunaan inteligensi majemuk 

siswa 

Pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk siswa materi sel 

Layak 

digunakan 

Tidak layak 

digunakan 

Pembelajaran belum memfasilitasi kebutuhan 

siswa 

Perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk dapat diterapkan di SMA 

Negeri 1 Demak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian pengembangan (Research and 

Development). Penelitian dilakukan dengan mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan inteligensi majemuk siswa 

kemudian menguji penerapannya pada pembelajaran. 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan menggunakan prosedur penelitian pengembangan yang 

telah dimodifikasi dari Sugiyono (2008). Prosedur penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Modifikasi langkah-langkah metode penelitian R&D 

 

Penelitian dilakukan mulai bulan Februari hingga Agustus 2012. Tahap 

pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi Masalah dan Potensi 

Penelitian dimulai dengan melakukan identifikasi potensi dan masalah yang 

ada di sekolah. Penelitian identifikasi masalah dan potensi dilakukan di SMA 

Negeri 1 Demak. Masalah yang ditemukan adalah bahwa pembelajaran di sekolah 

belum memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat mengembangkan 
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kemampuannya secara luas, serta masih menekankan pengembangan inteligensi 

linguistik dan logika-matematis. Di sisi lain, sekolah memiliki potensi untuk dapat 

mendukung terjadinya pembelajaran yang mendorong pengembangan kemampuan 

siswa, yakni fasilitas sekolah berupa laboratorium, gambar model sel tiga dimensi, 

charta sel hewan dan sel tumbuhan, serta buku penunjang. Guru biologi juga 

mengetahui beberapa macam model pembelajaran namun belum banyak 

dipraktikkan dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Mengumpulkan Data dan Mendesain Perangkat Pembelajaran 

Data yang dikumpulkan adalah data mengenai karakteristik inteligensi siswa 

dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru selama ini. Informasi 

pendukung yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

adalah SK, KD, model-model pembelajaran dan bentuk-bentuk penugasan. 

Informasi yang telah terkumpul kemudian diolah dan digunakan untuk menyusun 

perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk. 

Penelitian dilakukan di laboratorium Microteaching Jurusan Biologi FMIPA 

UNNES. 

Desain produk disesuaikan dengan kriteria produk yang ideal pada kriteria 

penilaian kelayakan perangkat pembelajaran. Ringkasan desain perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4  Perangkat Pembelajaran Berorientasi Pengembangan Inteligensi Majemuk 

No Komponen Uraian Isi 

1 Silabus Kompetensi dasar dan indikator meliputi aspek kognitif, afektif 

dan inteligensi 

2 RPP Kompetensi dasar dan indikator meliputi aspek kognitif, afektif, 

dan inteligensi; tujuan pembelajaran meliputi proses dan 

produk; pembelajaran EEK; kegiatan pembelajaran beragam 

3 LDS Soal diskusi meliputi menemukan kata tersembunyi, membuat 

tabel perbedaan, menggambar dan memberi penjelasan singkat 

4 Sumber 

belajar 

Sumber belajar beragam, yaitu buku, video, charta sel, slide 

presentasi, jurnal, petunjuk pengamatan dan preparat sel 

5 Media Buku, slide presentasi, preparat sel, video 

6 Asesmen Penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotor; asesmen 

alternatif (jurnal refleksi, laporan, hasil diskusi) 
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3. Validasi desain oleh pakar 

Perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

yang telah dibuat kemudian divalidasi oleh pakar. Pakar dalam penelitian ini 

adalah Sri Sukaesih, M.Pd. dan Tyas Pribadi, M.Sc. yang keduanya merupakan 

dosen jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Pakar Sri Sukaesih, 

M.Pd. menilai desain perangkat pembelajaran, sedangkan Tyas Pribadi, M.Sc. 

menilai kesesuaian materi. Validasi dilakukan menggunakan lembar validasi 

desain perangkat pembelajaran dan lembar validasi materi. Validasi dilakukan di 

laboratorium Microteaching Jurusan Biologi FMIPA UNNES. Hasil penilaian 

terhadap perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

digunakan untuk memperbaiki kekurangan sehingga perangkat pembelajaran yang 

dihasilkan layak digunakan dalam pembelajaran. 

 

4. Revisi perangkat pembelajaran 

Revisi perangkat pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil validasi oleh 

pakar. Kekurangan diketahui dari hasil validasi dan saran dari pakar pada proses 

validasi. Perangkat pembelajaran diperbaiki berdasarkan hasil validasi untuk 

menghasilkan produk perangkat pembelajaran yang lebih baik. Adapun poin-poin 

yang diperbaiki adalah pada alokasi waktu, kaitan pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari, rumusan tujuan, kegiatan apersepsi, desain lembar diskusi, 

serta umpan balik penilaian. Revisi perangkat pembelajaran dilakukan di 

laboratorium Microteaching jurusan Biologi FMIPA UNNES. 

 

5. Uji coba skala kecil 

Uji coba skala kecil dilakukan di SMA Negeri 1 Demak. Uji coba dilakukan 

pada 10 siswa kelas XI IPA 1 yang diambil menggunakan teknik purposive 

sampling. Pengambilan secara purposive dilakukan untuk mengambil sampel 

siswa yang merepresentasikam inteligensi visual spasial, logika-matematis, 

eksistensial, interpersonal, intrapersonal, dan kinetis yang kuat. Uji coba skala 

kecil melihat keterbacaan angket dan lembar penilaian. Hasil uji coba menyatakan 
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bahwa angket dan lembar penilaian perlu direvisi yakni kata-kata yang digunakan 

masih dapat menimbulkan persepsi ganda pada siswa. 

6. Revisi perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang telah diujicobakan kemudian direvisi kembali 

berdasar hasil ujicoba skala kecil. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

perangkat pembelajaran yang telah direvisi karena menurut siswa perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan sesuai dan dapat diterima oleh siswa. Revisi 

yang dilakukan berupa pemilihan kata pada angket identifikasi inteligensi 

majemuk, lembar penilaian afektif dan angket keterlaksanaan pembelajaran yang 

dipandang kurang jelas dan masih menimbulkan kebingungan pada siswa. Revisi 

perangkat pembelajaran dilakukan di laboratorium Microteaching jurusan Biologi 

FMIPA UNNES. 

 

7. Uji coba pemakaian 

Uji coba pemakaian dilakukan untuk mengetahui pengaruh perangkat 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Uji coba dilakukan di SMA Negeri 1 

Demak. Uji coba pemakaian disajikan dalam lima poin, yaitu desain uji coba, 

subyek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data. 

a. Desain uji coba 

Dalam uji coba pemakaian digunakan dua kelas yaitu satu kelas sebagai 

kelompok eksperimen dan satu kelas sebagai kelompok kontrol. Pada masing-

masing kelompok, penelitian dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan dengan 

alokasi waktu masing-masing pertemuan adalah 2x30 menit. Penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan silabus dan RPP yang disusun. 

2) Mengambil skor afektif dan psikomotor siswa. 

3) Melakukan posttest untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 

Pengujian pengaruh perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

menggunakan desain penelitian quasi experimental design dengan bentuk pretest-

posttest nonequivalent control group design. Desain penelitian tersebut dapat 

ditunjukkan sebagai berikut. 
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K :  O1  O3 

E :  O2 X O4 

 

keterangan : 

K = Kelompok pembanding (pembelajaran menggunakan perangkat 

pembelajaran yang digunakan oleh guru) 

E = Kelompok eksperimen (pembelajaran dengan menggunakan perangkat 

pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk) 

O1   = O2  = Pemberian pre test 

O3   = O4  = pemberian post test 

X = perlakuan (pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk) 

Pengaruh perlakuan dilihat pada skor O3 dan O4 yang diperoleh siswa. Hasil 

analisis skor post test siswa didapatkan bahwa skor yang didapatkan tidak 

berdistribusi normal. Oleh karena itu analisis yang dilakukan menggunakan uji 

nonparametrik Mann-Whitney dan Rank Spearman untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk terhadap hasil belajar. 

Dalam pengujian korelasi Rank Spearman digunakan rumus untuk 

mendapatkan t hitung. Rumus tersebut adalah sebagai berikut. 

   
   √   

√     
  

 

keterangan : 

t = t hitung 

  = koefisien korelasi Rank Spearman 

n = jumlah sampel 

b. Subjek uji coba 

Uji coba pemakaian dilakukan pada kelas XI IPA 6  sebagai kelompok 

eksperimen dan kelas XI IPA 7 sebagai kelompok kontrol. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik convenience sampling  yakni penetapan jumlah sampel 

dengan cara sederhana karena responden diambil berdasarkan penetapan guru. 



 

 

22 

Populasi dalam penelitian berjumlah 238 siswa. Jumlah sampel yang diambil 

dalam penelitian sebanyak 68 siswa yang terbagi ke dalam dua kelompok.  

Sampel yang digunakan berdasarkan perhitungan Isaac and Michael dalam 

Sugiyono (2008)  untuk menentukan ukuran sampling adalah: 

   
       

              
 

keterangan: 

s = jumlah sampel 

d= taraf kesalahan, 

P = Q = 0,5 

Rumus pengambilan sampel tersebut digunakan untuk mengecek jumlah 

sampel yang diambil sudah memenuhi kategori representatif. Untuk tingkat 

kesalahan sebesar 5%, sampel yang dibutuhkan untuk memenuhi kategori 

representatif adalah sebesar 147. Dalam penelitian yang dilakukan sampel belum 

mmenuhi kuota tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa sampel belum 

representatif. 

c. Jenis data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah : 

1) Sumber data: pakar, guru, dan siswa 

2) Jenis data  : data kuantitatif dan kualitatif 

3) Data utama  : 

Data utama terdiri dari delapan data. Data-data tersebut adalah sebagai berikut. 

a)  Kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk materi sel kelas XI di SMA N 1 Demak. 

b)  Komposisi inteligensi majemuk siswa kelas XI IPA SMA N 1 Demak. 

c)  Kelayakan perangkat pembelajaran oleh pakar. 

d)  Keterlaksanaan pembelajaran. 

e)  Skor afektif siswa yang diisi melalui lembar refleksi oleh siswa. 

f)  Skor psikomotor siswa oleh guru dan peneliti. 

g)  Skor post test siswa. 

h)  Tanggapan guru. 
 

8. Revisi perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang telah diujicoba direvisi kembali berdasar hasil 

ujicoba. Perangkat pembelajaran dipandang cukup baik namun membutuhkan 

(Sugiyono 2008) 
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beberapa perbaikan. Revisi yang dilakukan berupa penggunaan charta dan model 

sel yang dimiliki sekolah, lembar diskusi dibuat lebih menarik, dan tambahan 

penugasan yaitu membuat model sel 3 dimensi. Revisi perangkat pembelajaran 

dilakukan di laboratorium Microteaching jurusan Biologi FMIPA UNNES. 

 

9. Perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk jadi 

Perangkat pembelajaran yang telah mengalami uji coba dan revisi 

menghasilkan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk yang sudah jadi. Perangkat pembelajaran siap digunakan untuk 

pembelajaran materi sel kelas XI SMA. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengambil data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Instrumen penelitian, data yang diambil serta validitas dan 

reliabilitas instrumen yang digunakan disajikan pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5  Validitas dan reabilitas instrumen 

No Instrumen Data yang dikumpulkan Teknik validasi dan reliabilitas 

1 Angket 
kebutuhan 

Perangkat pembelajaran 
yang digunakan guru 

Validasi oleh dosen pembimbing 
dengan teknik face validity dan 
dinyatakan valid 

2 Checklist Komposisi inteligensi 
majemuk siswa 

Validasi oleh dosen pembimbing 
dengan teknik face validity dan 
dinyatakan valid 

3 Lembar 
validasi 

Kelayakan perangkat 
pembelajaran yang 
dikembangkan 

Validasi konten oleh pakar materi 
dan pembelajaran Biologi dan 
dinyatakan valid 

4 Soal post test Hasil post test Validasi oleh dosen pembimbing  
dan guru dengan teknik face 
validity dan dinyatakan valid 

5 Lembar diskusi Hasil diskusi siswa Validasi oleh dosen pembimbing 
dengan teknik face validity dan 
dinyatakan valid 

6 Lembar 
refleksi diri 

Sikap afektif siswa selama 
pembelajaran 

Validasi oleh dosen pembimbing 
dengan teknik face validity dan 
dinyatakan valid 

7 Lembar 
penilaian 
psikomotor 

Keterampilan psikomotor 
siswa dalam melakukan 
praktikum 

Validasi oleh dosen pembimbing 
dengan teknik face validity dan 
dinyatakan valid 

8 Angket Keterlaksanaan Validasi oleh dosen pembimbing 
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keterlaksanaan pembelajaran dengan teknik face validity dan 
dinyatakan valid 

9 Angket 
tanggapan 

Tanggapan guru Validasi oleh dosen pembimbing 
dengan teknik face validity dan 
dinyatakan valid 

 

Angket kebutuhan digunakan untuk mengambil data mengenai kebutuhan 

pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk. Angket berisi 20 item pertanyaan dengan jawaban semiterbuka. Urutan 

penulisan angket ialah judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, 

petunjuk pengisian, kemudian item pertanyaan dan jawaban. 

Checklist inteligensi digunakan untuk mengumpulkan data komposisi 

inteligensi majemuk siswa kelas XI IPA.  Checklist inteligensi dikembangkan 

berdasarkan angket inteligensi yang sudah ada, yaitu angket identifikasi 

inteligensi majemuk oleh Gardner dan oleh Chapman & Chislet. Angket berisi 54 

item pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Urutan penulisan angket ialah 

judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, dan item 

pernyataan. 

Lembar validasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kelayakan 

perangkat pembelajaran pengembangan inteligensi majemuk yang dikembangkan. 

Lembar validasi diisi oleh validator. Dari aspek desain, dikembangkan 21 item 

pertanyaan untuk penilaian silabus dan 26 pertanyaan untuk penilaian RPP. 

Sedangkan dari aspek materi, dikembangkan 12 item pertanyaan. Kategori yang 

digunakan adalah kurang layak, cukup layak, dan layak. Urutan penulisan 

instrumen validasi ialah judul, pernyataan dari peneliti, tujuan penilaian, identitas 

validator, petunjuk pengisian, kolom penilaian, saran, dan tanda tangan validator. 

Angket keterlaksanaan digunakan utuk mengumpulkan data mengenai 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. Angket keterlaksanaan diisi oleh siswa. Angket berisi 39 item 

pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Urutan penulisan angket ialah judul, 

identitas responden, pernyataan dari peneliti, petunjuk pengisian, serta kolom 

pernyataan. 
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Lembar refleksi diri digunakan untuk mengambil data mengenai skor afektif 

siswa. Lembar refleksi diri diisi oleh siswa. Lembar refleksi diri berisi 30 item 

pernyataan untuk masing-masing sikap afektif toleransi, bersahabat, dan rasa 

ingin tahu. Total item berjumlah 90 item pernyataan. Urutan penulisan lembar 

refleksi diri adalah judul, pernyataan peneliti, identitas responden, petunjuk 

pengisian, dan kolom pernyataan. 

Lembar penilaian psikomotor digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai skor psikomotor siswa. Lembar penilaian psikomotor diisi oleh guru 

dan observer. Lembar tersebut diisi oleh guru maupun peneliti selama kegiatan 

praktikum. Lembar penilaian psikomotor berisi 12 item dengan jawaban ya atau 

tidak. Urutan penulisan lembar penilaian psikomotor ialah judul, pernyataan dari 

peneliti, identitas observer, petunjuk pengisian, waktu penilaian, dan kolom 

penilaian. 

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

tanggapan guru terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Angket 

tanggapan diisi oleh guru. Angket tanggapan berisi 12 item pertanyaan dengan 

jawaban semi terbuka. Urutan penulisannya adalah judul, pernyataan dari peneliti, 

identitas responden, petunjuk pengisian, dan item pertanyaan. 

Soal post test digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. Soal 

post test terdiri dari 8 item pertanyaan dengan jawaban terbuka. Soal post test 

berbentuk uraian. 

 

D. Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data tentang kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran dianalisis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dibuat dalam 

bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. 

2. Data komposisi inteligensi majemuk siswa dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Instrumen yang digunakan memiliki dua alternatif 

jawaban, yaitu jawaban ya dengan skor 1 dan jawaban tidak dengan skor 0. 
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Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk tabel dan grafik, kemudian 

dianalisis secara deskriptif. 

3. Data kualitas perangkat pembelajaran dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Instrumen validasi pakar yang digunakan berisi jawaban 

dengan skor jawaban bervariasi, yaitu 4, 3, 2, dan 1 serta adapula pilihan ya (1) 

dan tidak (0). Kriteria tingkat kelayakan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6  Kriteria tingkat kelayakan perangkat pembelajaran 

Skor Desain Silabus Skor Desain RPP Skor Materi Kriteria 

14 < 78 < 36 < Layak 

7 – 14 52 – 78 24 – 36 Cukup Layak 

< 7 < 52 < 24 Kurang layak 
 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan mendapatkan nilai masing-

masing untuk desain silabus, desain RPP, dan materi adalah 19, 94, dan 48. 

Ketiganya termasuk ke dalam kategori layak untuk digunakan sebagai panduan 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

4. Data keterlaksanaan pembelajaran dianalisis menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Angket memiliki alternatif jawaban ya (1) dan tidak (0). Angket 

terdiri atas 39 item pernyataan dengan skor minimal 0 dan skor maksimal 39. 

Skor dikonversikan ke dalam 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

Kriteria tingkat keterlaksanaan pembelajaran disajikan pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7  Kriteria tingkat keterlaksanaan pembelajaran 

Skor  Kriteria 

26 < Tinggi 

13 – 26 Sedang 

< 13 Rendah 
 

Skor rata-rata keterlaksanaan pembelajaran menggunakan perangkat 

pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk ialah 22, 22 dan 

25 untuk tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua termasuk ke dalam 

kategori sedang dan pertemuan ketiga termasuk ke dalam kategori tinggi. 

5. Data skor afektif dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Lembar 

refleksi diri memiliki 5 alternatif jawaban,  yaitu sangat tidak setuju, tidak 

setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Lembar refleksi diri memiliki 
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pernyataan masing-masing berjumlah 30 item. Skor tertinggi 120 dan skor 

terendah 30. Kriteria skor afektif disajikan pada Tabel 8 berikut. 

 

 

Tabel 8  Kriteria skor afektif siswa 

Skor afektif Kategori 

110 < Tinggi 

70 – 110 Sedang 

< 70 Rendah 

 

Skor afektif yang didapatkan adalah masing-masing 114, 115, dan 115 untuk 

toleransi, bersahabat, dan rasa ingin tahu. Ketiganya termasuk ke dalam 

kategori tinggi. 

6. Data skor psikomotor siswa dianalisis menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Lembar penilaian psikomotor terdiri dari 12 item pernyataan 

dengan alternatif jawaban ya (1) dan tidak (0). Skor minimal 0 dan skor 

maksimal 12. Kriteria skor psikomotor disajikan pada Tabel 9 berikut. 

 

Tabel 9  Kriteria skor psikomotor siswa 

Skor psikomotor Kategori 

8 < Tinggi 

4 – 8 Sedang 

< 4 Rendah 

 

Skor psikomotor rata-rata kelas adalah 9,5. Skor tersebut termasuk ke dalam 

kategori tinggi. Dari 34 siswa, tujuh siswa termasuk ke dalam kategori sedang 

dan 27 siswa termasuk ke dalam kategori tinggi. 

7. Data tanggapan guru dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data 

yang diperoleh dikaitkan dengan pembelajaran yang telah berlangsung 

kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

8. Data mengenai hasil belajar siswa pada materi sel menggunakan uji 

nonparametrik Mann-Whitneydan Rank Spearman dikarenakan hasil belajar 

siswa tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik yaitu uji 

persyaratan normalitas  dan homogenitas. 

9. Uji hipotesis 
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Hipotesis digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu apakah 

perangkat pembelajaran yang diterapkan dapat mengoptimalkan potensi belajar 

siswa. Hipotesis pada penelitian ini adalah skor keterlaksanaan pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk berpengaruh signifikan 

terhadap skor hasil belajar siswa materi sel. Uji hipotesis menggunakan uji 

nonparametrik, yaitu uji mean Mann-Whitney untuk skor post test dan skor 

afektif, serta uji korelasi Rank Spearman untuk skor psikomotor. Uji hipotesis 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dalam laporan ini, hasil penelitian disajikan secara berurutan sesuai dengan 

alur penelitian Research and Development. Hasil penelitian ini disajikan dalam 3 

bagian sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu: (1) hasil analisis 

perlunya pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk, (2) hasil analisis proses penyusunan dan produk perangkat 

pembelajaran materi sel yang berorientasi pada pengembangan inteligensi 

majemuk siswa, dan (3) hasil analisis pengaruh perangkat pembelajaran terhadap 

potensi belajar siswa. 

1. Perlunya Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi Berorientasi 

Pengembangan Inteligensi Majemuk 

Perlunya dilakukan pengembangan perangkat pembelajaran yang 

berorientasi pada inteligensi majemuk didasari atas beberapa pertimbangan. 

Pertimbangan yang dimaksud adalah dari segi karakteristik inteligensi siswa dan 

dari segi perangkat pembelajaran. 

a) Tinjauan karakteristik inteligensi siswa 

Data inteligensi majemuk siswa diambil menggunakan checklist identifikasi 

inteligensi majemuk yang dimodifikasi dari tes inteligensi Gardner dan Chapman 

& Chislet (dapat dilihat pada lampiran 4). Berdasarkan hasil checklist yang 

didapatkan, diambil tiga inteligensi dengan skor tertinggi dari setiap anak. Data 

digunakan untuk menentukan inteligensi yang dominan muncul. Data inteligensi 

majemuk siswa dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah. 

 

Gambar  3   Data Inteligensi Majemuk Siswa Kelas XI IPA 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa siswa memiliki inteligensi yang beragam. 

Inteligensi yang muncul cukup berimbang dan menyebar. Inteligensi visual, 

eksistensial, interpersonal dan logika-matematis tampak mendominasi diantara 

inteligensi lain yang muncul. Oleh karena itu selayaknya siswa diberi kesempatan 

untuk mengembangkan beragam inteligensi yang dimiliki. 

b) Tinjauan Perangkat Pembelajaran 

Perlunya pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk diperoleh dari angket kebutuhan yang dan 

analisis perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru selama ini. Data 

tentang perangkat pembelajaran yang digunakan guru di sekolah dan perangkat 

pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan inteligensi majemuk dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10  Perbandingan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru dan perangkat 

pembelajaran berorientasi inteligensi majemuk 

Komponen Perangkat Pembelajaran yang 

digunakan guru selama ini 

Perangkat Pembelajaran berorientasi 

Inteligensi Majemuk 

Silabus – 

(KD, indikator aspek kognitif) 

KD dan indikator meliputi aspek kognitif, 

afektif, dan inteligensi majemuk 

RPP – Mengikuti sintaks pembelajaran EEK 

 – Tujuan pembelajaran meliputi proses dan 

produk 

 Kegiatan pembelajaran meliputi 

penelusuran literatur, ceramah, 

pengamatan sel, presentasi hasil 

pengamatan 

Kegiatan pembelajaran beragam (diskusi, 

ceramah, mempresentasikan hasil diskusi, 

penelurusan literatur, menganalisis video sel, 

melakukan pengamatan sel, menggambar sel, 

membuat tabel perbedaan) 

Sumber 

belajar 

Sumber belajar menggunakan 

bermacam buku, diantaranya 

buku cetak, slide presentasi, LKS 

dan perlengkapan pengamatan sel 

– 

(Sumber belajar dari buku ajar sekolah, slide 

presentasi, video sel, jurnal sel, gambar/charta 

sel, petunjuk pengamatan dan preparat sel) 

Media 

belajar 

Slide presentasi 
Slide presentasi, charta, video, preparat sel 

Asesmen Penilaian aspek kognitif Penilaian aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor 

 Memberikan tugas mandiri 

sebagai penilaian 

– 

(Penilaian mencakup aspek afektif dan 

psikomotor, di samping memberikan tugas 

diskusi, laporan pengamatan, dan jurnal 

refleksi) 
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Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa guru belum menggunakan perangkat 

pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk. Di sisi lain, hasil 

analisis karakteristik siswa dan perangkat pembelajaran yang selama ini 

digunakan oleh guru menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk perlu dikembangkan. 

2. Perangkat Pembelajaran Materi Sel Berorientasi Pengembangan 

Inteligensi Majemuk Siswa 

Perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan. Hasil pengembangan disajikan 

dalam bentuk proses dan produk sebagai berikut. 

a. Proses pengembangan perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran dibuat dan dikembangkan pada bulan April – Juli 

2012. Rancangan dibuat berdasarkan data yang terkumpul, penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, aturan pengembangan perangkat pembelajaran 

oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, dengan tambahan informasi 

dari uku-buku mengenai desain pembelajaran. Perangkat pembelajaran kemudian 

mendapatkan penilaian kelayakan oleh pakar dalam proses validasi. Rincian hasil 

validasi perangkat pembelajaran disajikan dalam bentuk tabel-tabel berikut. 

Penilaian materi dapat dilihat pada Tabel 11 berikut. 

Tabel 11  Penilaian Materi Perangkat Pembelajaran* 

No Poin Kriteria Skor 

1 Kesesuaian Materi sesuai dengan SK, KD dan indikator 4 

2 Cakupan Materi cukup untuk pencapaian KD 4 

3 Tingkat kesukaran Rincian materi sesuai jenjang pendidikan 4 

4 Kedalaman Konsep materi sesuai pengembangan inteligensi majemuk 4 

  Materi pengayaan dapat mengembangkan inteligensi majemuk 4 

5 Urutan penyajian Penyajian materi sesuai dengan sintaks EEK 4 

6 Alokasi waktu Alokasi waktu cukup untuk pencapaian KD 4 

 Strategi  Strategi menekankan inkuiri 4 

  Pemahaman materi memanfaatkan inteligensi majemuk 4 

7 Penilaian Penilaian sesuai jenis materi 4 

  Penugasan sesuai jenis materi 4 

8 Ilustrasi Gambar pendukung LDS sesuai materi 4 

  Jumlah 48 

  Kriteria Layak 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16 
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Penilaian desain silabus dapat dilihat pada Tabel 12 berikut. 

Tabel 12  Penilaian Desain Silabus* 

No Poin Kriteria Skor 

1 Kelengkapan 

bagian 

KD afektif dan inteligensi jelas 1 

 Indikator mendukung pencapaian KD 1 

  Materi pokok relevan dan sesuai KD 1 

  Kegiatan pembelajaran memberi pengalaman belajar 1 

  Alokasi waktu sesuai untuk pencapaian KD 0 

2 Kesesuaian Indikator sesuai tingkat perkembangan siswa 1 

 Indikator operasional dan terukur 1 

3 Melibatkan 

inteligensi 

majemuk 

Indikator melibatkan inteligensi majemuk 1 

 Menggunakan tiga macam media atau lebih 1 

 Menggunakan tiga macam metode atau lebih 1 

  Kegiatan belajar menggunakan empat inteligensi atau lebih 1 

  Menggunakan bermacam sumber belajar 1 

  Penilaian memperhitungkan penugasan 1 

4 Khas biologi Pembelajaran mengarah pada penemuan konsep 1 

  Kegiatan pembelajaran memungkinkan interaksi antar 

siswa 

1 

  Pembelajaran berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 0 

5 Interaksi  Siswa aktif dalam kegiatan belajar 1 

  Ada interaksi antara guru dan siswa 1 

6 Penilaian 

menyeluruh 

Terdapat tes pada akhir pembelajaran 1 

 Terdapat penilaian keterampilan pengamatan 1 

  Terdapat penilaian sikap 1 

  Jumlah 19 

  Kriteria Layak 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8 

 

Tabel 12 menunjukkan silabus memiliki bagian yang lengkap dan sesuai. 

Hanya saja alokasi waktu yang direncanakan terlalu banyak. Silabus yang 

dikembangkan telah melibatkan inteligensi majemuk dan mengandung 

pembelajaran khas biologi. Namun pembelajaran dirasa kurang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan penilaian 

yang dilakukan menyeluruh. Hasil validasi desain silabus menunjukkan bahwa 

silabus yang dikembangkan telah sesuai. Dengan demikian silabus layak 

digunakan sebagai panduan dalam pembelajaran. 
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Penilaian desain RPP dapat dilihat pada Tabel 13 berikut. 

Tabel 13  Penilaian Desain RPP* 

No Poin Kriteria Skor 

1 Identitas Terdapat identitas RPP lengkap 4 

2 Kelengkapan 

bagian 

Bagian pendahuluan terdapat apersepsi, motivasi, tujuan 

pembelajaran dan cakupan materi 

4 

  Pembelajaran mengikuti sintaks EEK 4 

  Eksplorasi mendorong pencarian informasi 4 

  Elaborasi mendorong pemahaman lebih dalam 4 

  Konfirmasi member penegasan dan penguatan konsep 3 

 Penutup memuat kesimpulan dan umpan balik 4 

3 Khas biologi Siswa terlibat aktif 4 

 Siswa dituntun menemukan konsep materi 4 

 Pengalaman belajar membangun pemahaman 4 

  Merangsang berpikir tingkat tinggi 3 

  Terkait dengan kehidupan sehari-hari 3 

  Siswa bekerja secara berkelompok 4 

4 Melibatkan 

inteligensi 

majemuk 

Pembelajaran mengintegrasikan inteligensi majemuk 4 

 Penugasan dapat mengembangkan inteligensi majemuk 3 

 Media pembelajaran bervariasi 4 

  Variasi metode tiga atau lebih 4 

  Metode sesuai karakteristik KD 4 

  Menilai proses dan hasil belajar 4 

 Memberi umpan balik dalam pembelajaran 3 

5 Sistematis Langkah pembelajaran runtut, jelas, sistematis 3 

  Indikator operasional, dapat diamati dan diukur 4 

  Indikator mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan 3 

  Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil 

sesuai KD 

3 

6 Asesmen 

alternatif 

Penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 3 

7 Kemudahan Dapat digunakan tanpa penafsiran ganda 3 

  Jumlah 94 

  Kriteria Layak 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13 

 

RPP yang dikembangkan memiliki bagian yang lengkap dan sesuai. 

Pembelajaran yang direncanakan melibatkan inteligensi majemuk dan khas 

biologi. Langkah-langkah yang ditulis cukup sistematis dan cukup mudah 

digunakan. Hasil validasi desain RPP menunjukkan bahwa RPP yang 
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dikembangkan telah sesuai. RPP layak digunakan sebagai panduan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Perangkat pembelajaran mendapat kritik dan saran perbaikan selama proses 

validasi. Validator memberikan nilai 100 dan 90,45 dengan kriteria keduanya 

layak. Nilai rata-rata mencapai 95,23 dengan kriteria layak. Saran dari validator 

dapat dilihat pada Tabel 14 berikut. 

Tabel 14  Saran dan perbaikan perangkat pembelajaran 

No Saran dan validator Perbaikan yang dilakukan 

1 Alokasi waktu terlalu banyak Alokasi waktu yang awalnya 10x45‟ 

menjadi 8x45‟ 

2 Kaitan pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari 

Penambahan materi mengenai penyakit 

atau gangguan yang muncul akibat 

ketidaktepatan proses maupun fungsi 

organel sel 

3 Tujuan pembelajaran dalam RPP 

belum mencantukan aspek proses 

secara rinci 

Penjabaran aspek proses yang terdapat 

dalam kegiatan pembelajaran 

4 Kegiatan apersepsi kurang tepat dan 

kurang menarik minat siswa 

Dalam apersepsi ditampilkan gambar 

skematis sel dan foto asli sel hasil 

penelitian, seta menyampaikan pertanyaan-

pertanyaan ringan yang mengarahkan pada 

materi 

5 Lembar diskusi acak kata terlalu 

besar 

Kotak acak kata dibagi menjadi empat 

kotak yang lebih kecil dengan jumlah 

pertanyaan sama dengan sebelumnya 

6 Umpan balik penilaian proses belum 

jelas 

Pada akhir pembelajaran terdapat 

pembahasan mengenai proses belajar yang 

telah dilakukan 

7 Pembuatan jurnal refleksi seharusnya 

tidak dicantumkan dalam kegiatan 

pembelajaran karena tidak termasuk 

ke dalam kegiatan pembelajaran 

Pembuatan jurnal refleksi pembelajaran 

dimasukkan ke dalam penilaian, yakni 

penilaian tugas (non tes) 

 

Perangkat pembelajaran direvisi berdasarkan hasil validasi, kemudian 

diujicoba pada skala kecil. Uji coba dilaksanakan pada 10 siswa kelas XI IPA 1. 

Hasil uji coba menyatakan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap pemilihan kata 

karena terdapat beberapa kalimat yang membuat siswa bingung. 

Perangkat pembelajaran direvisi berdasarkan uji coba skala kecil. Revisi yang 

dilakukan berupa pemilihan kata yang lebih spesifik dan mudah dipahami oleh 

siswa pada angket dan lembar penilaian. Perangkat pembelajaran kemudian 

diujikan pada skala lebih besar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil 
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belajar. Pengujian dilakukan dengan metode quasi experiment pada kelas XI IPA 

6 sebagai kelompok eksperimen dan kelas XI IPA 7 sebagai kelompok kontrol. 

Quasi experiment atau eksperimen pura-pura dipilih karena ingin mendapatkan 

hasil penelitian dengan reliabilitas yang tinggi seperti true experiment namun 

tidak sepenuhnya dapat mengontrol variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen, sehingga dimungkinkan masih ada variabel luar yang 

mempengaruhi hasil penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

b. Produk pengembangan perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

dikembangkan berdasarkan saran masukan dosen pembimbing, pakar, dan guru 

serta berdasarkan hasil uji coba. Berikut hasil akhir dari pengembangannya. 

Gambar 4  Hasil Akhir Pengembangan Silabus 

Gambar 4 menunjukkan hasil pengembangan silabus. Dari Gambar 4, dapat 

dilihat bahwa silabus yang dikembangkan memiliki kompetensi dasar dan 

indikator yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan inteligensi majemuk. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan bervariasi dan dapat mengembangkan 

inteligensi majemuk diantaranya inteligensi kinetis (pengamatan); inteligensi 

visual (menggambar hasil pengamatan, menggambar bagian-bagian sel, 
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menganalisis video); inteligensi eksistensial dan logika-matematis (membuat 

analisis berdasarkan soal yang diberikan saat diskusi dan pengamatan); inteligensi 

linguistik (diskusi, mencari data dari literatur) dan inteligensi interpersonal 

(pembelajaran dalam kelompok, penyampaian hasil diskusi). Penilaian dilakukan 

secara sumatif dan formatif. Tes sumatif dilakukan dengan tes essai berjumlah 8 

soal, sedangkan penilaian formatif melalui penilaian sikap, psikomotor dan pemberian 

tugas selama pembelajaran yaitu membuat tabel, jurnal refleksi, laporan pengamatan, 

gambar pengamatan dan gambar bagian-bagian sel. Sumber belajar yang digunakan 

bervariasi dan berkaitan dengan inteligensi majemuk yaitu inteligensi linguistik 

(buku cetak, jurnal sel), inteligensi visual-spasial (gambar, charta, video sel, slide 

presentasi), inteligensi logika-matematis (soal diskusi), dan inteligensi kinetis 

(preparat sel, lembar pengamatan). 

Hasil Pengembangan RPP dapat dilihat pada Gambar 5, 6, dan 7. Berdasarkan 

Gambar 5, dapat dilihat bahwa RPP yang dikembangkan memiliki kompetensi dasar 

dan indikator yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan inteligensi majemuk. 

Tujuan pembelajaran yang dirancang meliputi proses dan produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5  Hasil Akhir Pengembangan RPP (1) 
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Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa kegiatan pembelajaran yang 

dirancang bervariasi dan dapat mengembangkan inteligensi majemuk, diantaranya 

inteligensi kinetis (pengamatan); inteligensi visual-spasial (menganalisis video sel, 

membuat tabel perbedaan sel, menggambar hasil pengamatan sel); inteligensi linguistik 

(diskusi, mengumpulkan data dari literatur); inteligensi interpersonal 

(menyampaikan hasil diskusi, kegiatan dalam kelompok). Aspek-aspek yang 

dinilai dalam pembelajaran adalah aspek kognitif (tes), afektif, psikomotor, dan 

hasil penugasan. Penugasan yang diberikan juga dapat mengembangkan 

inteligensi majemuk, diantaranya inteligensi eksistensial (jurnal refleksi); 

inteligensi visual (menggambar sel, membuat tabel); inteligensi linguistik 

(membuat laporan pengamatan); dan inteligensi kinetis (membuat model sel tiga 

dimensi). 

 

Gambar 6  Hasil Akhir Pengembangan RPP (2) 

Berdasarkan Gambar 7 dapat dilihat bahwa sumber belajar yang digunakan 

mendukung inteligensi majemuk yaitu inteligensi linguistik (buku cetak, 

Campbell, jurnal sel); inteligensi kinetis (petunjuk pengamatan, preparat sel); 

inteligensi visual-spasial (slide presentasi, video sel, serta charta sel hewan dan 
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tumbuhan); dan inteligensi logika-matematis (soal dalam lembar diskusi dan 

pengamatan). 

 

Gambar 7  Hasil Akhir Pengembangan RPP (3) 

 

Gambar 8  Hasil Akhir Pengembangan Lembar Diskusi 
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Hasil pengembangan lembar diskusi dapat dilihat pada Gambar 8. Lembar 

diskusi yang dikembangkan memuat soal-soal yang bernuansa pengembangan 

inteligensi majemuk, yaitu inteligensi linguistik (soal acak kata); inteligensi 

visual-spasial (menggambar organel sel, membuat tabel yang menunjukkan 

perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik serta antara sel hewan dan sel 

tumbuhan); inteligensi eksistensial dan logika-matematis (menganalisis fungsi 

organel sel berdasarkan bentuk, menganalisis akibat kehilangan organel sel). 

Hasil akhir pengembangan petunjuk praktikum dapat dilihat pada Gambar 9 

berikut. Petunjuk praktikum yang dikembangkan berisi uraian singkat materi yang 

mengantarkan pada pengamatan sel, pertanyaan-pertanyaan yang mendukung 

analisis hasil pengamatan, gambar pendukung, informasi tambahan yang 

mendukung siswa melakukan pengamatan atau pencarian informasi lebih lanjut, 

serta peringatan keamanan. Pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan diantaranya 

bagaimana bentuk sel yang ditemukan; apakah ada perbedaan pada sel epidermis 

dalam bawang merah antara sebelum dan sesudah ditambahkan iodium, dan 

alasan yang mendukung; apakah organel sel tampak atau tidak, beserta alasannya; 

fungsi dari metilen blue pada pengamatan sel epidermis mulut; serta perbedaan 

yang ditemukaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. 

 
Gambar 9  Hasil Akhir Pengembangan Petunjuk Praktikum 
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Hasil akhir pengembangan instrumen penilaian afektif dapat dilihat pada 

Gambar 10 berikut. Penilaian afektif yang dikembangkan menilai 3 aspek yaitu 

toleransi, bersahabat, dan rasa ingin tahu. Masing-masing aspek memiliki poin 

pertanyaan sebanyak 30 butir. Pilihan jawaban yang diberikan memiliki lima 

variasi yaitu sangat setuju, sertuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Aspek toleransi memiliki karakteristik mengerti adanya perbedaan, memahami 

perbedaan yang ada, dan merespon perbedaan dengan positif. Aspek bersahabat 

memiliki karakteristik senang berbicara, mudah bergaul, dan nyaman dalam 

bekerjasama. Sedangkan aspek rasa ingin tahu memiliki karakteristik rasa 

penasaran dan keinginan untuk menyelidiki atau memecahkan masalah. 

 

Gambar 10  Hasil Akhir Pengembangan Instrumen Penilaian Afektif 

Hasil akhir pengembangan instrumen penilaian psikomotor dapat dilihat 

pada Gambar 11. Penilaian psikomotor yang dikembangkan menilai dua aspek 

utama, yaitu penggunaan alat dan kebersihan. Penggunaan alat dan bahan meliputi 

menggunakan mikroskop dengan benar; menggunakan alat secara hati-hati; 

menggunakan alat tanpa dibantu; mendapatkan sayatan epidermis dalam bawang 

merah; meletakkan preparat dengan benar; meletakkan gelas penutup dengan 

benar; melakukan pengamatan dengan teliti; dan mendapatkan gambar sel yang 

diamati. Sedangkan aspek kebersihan yang dinilai yaitu mencuci alat tanpa 
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disuruh; menyimpan alat ke tempatnya kembali; membersihkan tempat kerja; dan 

membuang sisa-sisa pengamatan ke tempat sampah. 

 

Gambar 11  Hasil Akhir Pengembangan Instrumen Penilaian Psikomotor 

Hasil akhir pengembangan instrumen soal post test dapat dilihat pada 

Gambar 12, 13, dan 14. Soal post test yang dikembangkan berisi 8 soal yang 

berkaitan dengan inteligensi majemuk.  

  

Gambar 12  Hasil Akhir Pengembangan Instrumen Soal Post test (1) 
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Gambar 13  Hasil Akhir Pengembangan Instrumen Soal Post test (2) 

 

 
Gambar 14  Hasil Akhir Pengembangan Instrumen Soal Post test (3) 
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Soal-soal tersebut adalah soal yang berkaitan dengan inteligensi visual-

spasial (menggambar sel eukariotik serta memberi keterangannya, membuat tabel 

perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berdasarkan gambar yang tersedia); 

inteligensi interpersonal (membandingkan protein hasil inti sel dan DNA 

kloroplas, mencocokkan organel sel dengan fungsinya); inteligensi logika-

matematis dan eksistensial (menelaah gambar yang termasuk sel prokariotik, 

mengklasifikasikan senyawa organik dan senyawa anorganik penyusun sel, 

menguraikan maksud teori sel, mengemukakan alasan mengenai jumlah 

mitokondria yang berbeda pada hewan dan tumbuhan). 

 

3. Hasil Uji Coba: Perangkat Pembelajaran Berorientasi Inteligensi 

Majemuk terhadap Hasil Belajar Siswa 

Tahap uji coba pemakaian perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk siswa dilaksanakan pada 34 siswa sebagai 

kelompok eksperimen dan 34 siswa sebagai kelompok kontrol di SMA Negeri 1 

Demak. Data yang diperoleh yaitu data jumlah skor keterlaksanaan pembelajaran, 

data hasil belajar materi sel, dan data tanggapan. 

a. Hasil Deskriptif 

Hasil deskriptif dalam penelitian yang dilakukan disajikan dalam dua poin. 

Poin-poin tersebut adalah keterlaksanaan pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk dan hasil belajar siswa. Uraian poin dapat 

dilihat pada paragraf berikut. 

1) Keterlaksanaan Pembelajaran berorientasi Inteligensi Majemuk 

Angket keterlaksanaan pembelajaran yang digunakan terdiri dari 39 item 

dengan 2 kategori jawaban yaitu ya (skor 1) dan tidak (skor 0). Rentangan skor 

kemudian dikonversikan menjadi kriteria sangat rendah, rendah, sedang, tinggi 

dan sangat tinggi. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa rata-rata 

keterlaksanaan pembelajaran dalam kategori tinggi. Keterlaksanaan pembelajaran 

yang tinggi ditunjukkan dengan siswa aktif melaksananakan kegiatan 

pembelajaran yang mengembangkan inteligensi majemuk. Keterlaksanaan 

pembelajaran disajikan pada Gambar 15 berikut. 



 

 

44 

 

   Gambar 15 Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan Perangkat Pembelajaran 

Berorientasi Pengembangan Inteligensi Majemuk 

2) Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dibedakan menjadi skor post test, skor afektif, skor 

psikomotor dan skor penugasan. Uraian lengkap disajikan pada poin-poin berikut. 

(a) Skor post test 

Post test dilakukan setelah pembelajaran materi Sel selesai dilaksanakan. 

Skor maksimal dalam post test adalah 100. Skor post test antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dan dapat 

dilihat dalam penyajian data Tabel 15 berikut. 

Tabel 15  Skor post test siswa pada materi Sel* 

Komponen 

Skor awal Skor akhir Delta skor awal-akhir 

Kontrol 

(K) 

Eksperimen 

(E) 

Kontrol 

(K) 

Eksperimen 

(E) 

Kontrol 

(K) 

Eksperimen 

(E) 

Rata-rata 65,00 65,09 70,59 75,35 5,59 10,26 

Nilai tertinggi 74 75 82 93 - - 

Nilai terendah 50 50 58 50 - - 
*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 24 

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa secara umum siswa kelompok 

eksperimen mempunyai hasil belajar yang tinggi dibandingkan kelompok kontrol. 

Hal tersebut didukung dengan selisih antara pre test dan post test yang lebih besar 

pada kelas eksperimen jika dibandingkan dengan kelas kontrol. 

(b) Skor afektif 

Skor afektif diambil menggunakan lembar refleksi diri oleh siswa. Afektif 

yang dinilai adalah toleransi, bersahabat, dan rasa ingin tahu. Penilaian diambil 
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pada akhir pertemuan. Data diambil terhadap 34 siswa kelas XI IPA 6 sebagai 

kelas eksperimen. Dari data yang didapatkan, dapat diketahui bahwa bahwa secara 

umum siswa kelas eksperimen mempunyai karakter toleransi, bersahabat dan rasa 

ingin tahu yang cukup baik setelah melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut 

dapat dilihat dari skor rata-rata kelas yang ketiganya termasuk ke dalam kategori 

tinggi. Hasil yang diperoleh disajikan pada Tabel 16 berikut. 

Tabel 16  Skor afektif toleransi, bersahabat, dan rasa ingin tahu* 
 

No Skor afektif Kategori 
Jumlah siswa 

Toleransi Bersahabat Rasa ingin tahu 

1      x < 70 Rendah - - - 

2 70  ≤  x < 110 Sedang 4 2 3 

3 110 ≤ x Tinggi 30 32 31 

Skor total kelas  3891 3919 3918 

Skor rata – rata kelas  Tinggi 114 115 115 
*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28 

Sikap toleransi yang tinggi ditunjukkan dengan siswa menerima adanya 

perbedaan pendapat antara kelompoknya dengan kelompok lain, serta tidak 

memaksakan pendapatnya untuk diterima. Sikap bersahabat yang tinggi 

ditunjukkan dengan kemampuan siswa bekerjasama bersama anggota 

kelompoknya dengan baik dalam menyelesaikan tugas. Rasa ingin tahu siswa 

yang tinggi ditunjukkan dengan sikap tertarik, bertanya, dan mencari penjelasan 

dari teman lain atau buku. 

(c) Skor psikomotor 

Skor psikomotor diambil menggunakan lembar observasi yang diambil pada 

saat siswa melakukan praktikum mengamati sel hewan dan sel tumbuhan. Data 

diambil terhadap 34 siswa kelas XI IPA 6 sebagai kelas eksperimen. Hasil yang 

diperoleh disajikan pada Tabel 17 berikut. 

Tabel 17  Skor psikomotor siswa* 
 

No Skor psikomotor Kategori Jumlah siswa 

1        x < 4 Rendah - 

2 4 ≤  x < 8 Sedang 7 

3 8 ≤  x Tinggi 27 

Skor total kelas  322 

Skor rata – rata kelas  Tinggi 9,5 

*Hasil selengkapnya bisa dilihat pada Lampiran 32 
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Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa secara umum siswa kelas 

eksperimen mempunyai keterampilan psikomotor yang baik. Hal tersebut dilihat 

dari skor rata-rata kelas yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Keterampilan 

psikomotor yang tinggi ditunjukkan dengan siswa dapat mengambil irisan 

epidermis bawang merah dengan baik, dapat menggunakan mikroskop tanpa 

dibantu, serta dapat menemukan gambar pengamatan yang benar. 

(d) Skor penugasan 

Skor penugasan diambil dari skor tugas yang diberikan oleh guru selama 

pembelajaran berlangsung. Penugasan yang dimaksud meliputi tugas diskusi 

(diskusi I, II dan III), jurnal refleksi, dan laporan praktikum. Data didapatkan dari 

34 siswa kelas XI IPA 6 sebagai kelas eksperimen. Hasil yang diperoleh disajikan 

dalam Tabel 18.  

Tabel 18  Skor penugasan siswa* 
 

No Kategori 

Diskusi Jurnal Laporan 

Rentang 

skor 

Jumlah 

siswa 

Rentang 

skor 

Jumlah 

siswa 

Rentang 

skor 

Jumlah 

siswa 

1 Kurang baik < 74 – < 10 – < 33 – 

2 Cukup 74 – 87 14 10 -12 9 33 – 56 – 

3 Baik 87 < 20 12 < 25 56 < 34 

Skor total kelas 2985 520 2474 

Skor rata-rata kelas 88 15,3 73 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 42 

Berdasarkan Tabel 18 dapat diketahui bahwa secara umum siswa kelas 

eksperimen mengerjakan tugas dengan baik. Hal tersebut dilihat dari skor rata-rata 

kelas yang didapatkan ketiganya termasuk ke dalam kategori baik. 

 

4. Hasil Uji Hipotesis : Pengaruh perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk terhadap hasil belajar 

Untuk mengetahui apakah penerapan perangkat pembelajaran berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa digunakan analisis uji nonparametrik Mann-Whitney. 

Uji hipotesis disajikan dalam tiga poin, yakni pengaruh perangkat pembelajaran 

terhadap skor post test, skor afektif, dan skor psikomotor. Berikut uraiannya. 
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a. Uji hipotesis: pengaruh perangkat pembelajaran terhadap skor post test 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan perangkat 

pembelajaran berorientasi inteligensi majemuk terhadap skor post test siswa. 

Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : Skor post test siswa kedua kelompok identik (tidak berbeda secara signifikan) 

Ha : Skor post test siswa kedua kelompok tidak identik (berbeda secara signifikan) 

Hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan Mann-Whitney dapat dilihat pada 

Tabel 19 berikut. 

Tabel 19  Uji Mann-Whitney pengaruh perangkat pembelajaran pada skor posttest* 

Test Statistics
a
 

 nilai post test 

Mann-Whitney U 408.500 

Wilcoxon W 1003.500 

Z -2.084 

Asymp. Sig. (2-tailed) .037 

a. Grouping Variable: kelas 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 41 
 

Tabel 19 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapatkan adalah 

0,037. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5% yaitu 0,05 

(0,037 < 0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

berpengaruh terhadap skor post test siswa. 

b. Uji hipotesis: pengaruh perangkat pembelajaran terhadap skor afektif 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan perangkat 

pembelajaran berorientasi inteligensi majemuk terhadap skor afektif siswa. 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

H0 : Skor afektif siswa kedua kelompok identik (tidak berbeda secara signifikan) 

Ha : Skor afektif siswa kedua kelompok tidak identik (berbeda secara signifikan) 

Hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney dapat dilihat 

pada Tabel 20 berikut. 
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Tabel 20  Uji Mann-Whitney pengaruh perangkat pembelajaran pada skor afektif* 

Test Statistics
a
 

 skor afektif 

Mann-Whitney U .500 

Wilcoxon W 595.500 

Z -7.094 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: kelas 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 41 

 

Tabel 20 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapatkan adalah 

0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5% yaitu 0,05 

(0,000 < 0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

berpengaruh terhadap skor afektif siswa. 

c. Uji hipotesis: pengaruh perangkat pembelajaran terhadap skor psikomotor 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan perangkat 

pembelajaran berorientasi inteligensi majemuk terhadap skor psikomotor siswa. 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

H0 : korelasi antara dua variabel adalah sama dengan nol 

Ha : korelasi antara dua variabel adalah tidak sama dengan nol 

Hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan analisis korelasi Rank-Spearman 

dapat dilihat pada Tabel 21 berikut. 

Tabel 21  Uji korelasi Rank Spearman pengaruh perangkat pembelajaran pada skor 

psikomotor* 

Correlations 

   Skor 

keterlaksanaan 

Skor 

psikomotor 

Spearman's 

rho 

skor 

keterlaksanaan 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .466

**
 

  Sig. (2-tailed) . .005 

  N 34 34 

 skor psikomotor Correlation 

Coefficient 
.466

**
 1.000 

  Sig. (2-tailed) .005 . 

  N 34 34 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 41 



 

 

49 

Tabel 21 menunjukkan bahwa koefisien r yang didapatkan adalah 0,466. 

Koefisien r dimasukkan dalam rumus statistik Rank Spearman dan didapatkan 

nilai ta adalah 2.931. Dari tabel distribusi t diperoleh harga t tabel untuk nilai 

signifikansi 5% dengan df=34-2=32 adalah 2.042. Harga ta lebih besar dari t tabel 

yaitu 2.931 > 2.042 maka  H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa ada korelasi nyata antara perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk dengan skor psikomotor siswa. 

 

B. Pembahasan 

Pembahasan disajikan dalam tiga bagian sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian, yaitu (1) perlunya pengembangan perangkat pembelajaran, (2) 

perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk siswa 

materi sel, dan (3) pengaruh perangkat pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 

1. Perlunya Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berorientasi 

Pengembangan Inteligensi Majemuk 

Perlunya dilakukan pengembangan perangkat pembelajaran yang 

berorientasi pada inteligensi majemuk didasari atas beberapa pertimbangan. 

Pertimbangan yang dimaksud adalah dari segi karakteristik inteligensi siswa dan 

dari segi perangkat pembelajaran. 

a. Karakteristik siswa 

Siswa yang dijadikan populasi dalam penelitian adalah siwa kelas XI IPA 

yang berjumlah 7 kelas. Setiap siswa diminta mengisi angket identifikasi dan 

didapatkan bahwa siswa menunjukkan adanya keragaman inteligensi yang cukup 

berimbang. Mengetahui keberagaman inteligensi siswa sebelumnya akan 

membuat perencanaan pembelajaran lebih relevan (Griggs et al. 2009) karena 

guru dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, 

dan tentunya dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. 

Siswa menunjukkan bahwa inteligensi interpersonal, eksistensial, visual-

spasial, dan logika-matematis muncul sebagai inteligensi yang dominan. Namun 

guru masih mengarahkan pembelajaran dalam lingkup inteligensi logika-

matematis dan inteligensi linguistik. Hal tersebut tidak sesuai dengan 
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keberagaman inteligensi yang muncul. Di sisi lain, siswa dapat belajar dengan 

lebih baik bila sesuai dengan inteligensi yang dominan dimiliki (Denig 2004). 

Oleh karena itu akan lebih baik jika pembelajaran diarahkan untuk menggunakan 

inteligensi-inteligensi yang dimiliki siswa agar pembelajaran terasa lebih 

bermakna bagi siswa. 

Pemerintah menganjurkan bahwa pembelajaran di dalam kelas dilakukan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No 41 tahun 2007). Hal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah 

menginginkan agar pembelajaran tidak hanya membuat siswa pandai, tetapi juga 

dapat memfasilitasi siswa untuk dapat berkembang seluasnya sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minat masing-masing siswa. 

Mengingat bahwa setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda, tidak 

mudah untuk mengajak siswa mengembangkan kemampuannya di dalam kelas 

dengan suasana yang cenderung monoton. Perlu adanya persiapan yang lebih agar 

dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Berangkat dari hal tersebut, 

telah banyak pertimbangan untuk menggunakan konsep inteligensi majemuk 

dalam pembelajaran. Konsep inteligensi majemuk dipandang sesuai dengan 

kebijakan pendidikan saat ini yang lebih menekankan pada pembelajaran yang 

dapat memenuhi kebutuhan siswa, disamping mengajarkan materi pelajaran 

(Eisner 2004). Oleh karena itu pembelajaran berorientasi inteligensi majemuk 

dapat menjadi alternatif untuk memenuhi amanat peraturan menteri tersebut. 

Pembelajaran menggunakan konsep inteligensi majemuk dilakukan dengan 

beberapa cara, diantaranya adalah melalui gambar, musik, pengalaman fisik, 

pengalaman sosial, peristiwa, dan banyak lagi. Inteligensi siswa yang berkembang 

baik dapat dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran yang berhubungan (Chan 

2005) seperti kegiatan simulasi mendukung siswa yang kuat pada inteligensi 

kinetik, interpersonal, dan linguistik. Pembelajaran yang menarik bagi siswa 

mampu meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan semangat belajar siswa (Sugiharti 
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2005) yang pada akhirnya membuat siswa belajar dengan lebih bermakna. Maka 

pembelajaran menggunakan konsep inteligensi majemuk dapat memfasilitasi 

pengembangan potensi dan inteligensi siswa sesuai dengan amanat Peraturan 

Menteri No 41 tahun 2007. 

b. Perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan guru selama ini belum 

menggunakan perangkat pembelajaran bernuansa inteligensi majemuk. KD dan 

indikator hanya mencantumkan aspek kognitif. RPP yang dibuat belum mengikuti 

sintaks pembelajaran EEK, dan tujuan pembelajaran hanya mencantumkan produk 

dan tidak mencantumkan proses. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan 

kurang dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran, karena lebih dominan 

menggunakan metode ceramah. Sumber belajar yang digunakan kurang 

bervariasi, yakni buku cetak, slide presentasi, dan perlengkapan praktikum. Media 

pembelajaran menggunakan buku cetak dan slide presentasi saja. Serta penilaian 

yang dilakukan masih meliputi aspek kognitif dalam bentuk tes, dan ditambah 

dengan tugas mandiri. 

Guru biologi di SMA Negeri 1 Demak belum pernah mengetahui perangkat 

pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk. Dalam menyusun 

perangkat pembelajaran, guru menggunakan kurikulum KTSP dan hasil rapat 

MGMP sebagai panduan. Ketika diperkenalkan dengan perangkat pembelajaran 

berorientasi inteligensi majemuk guru biologi memberikan tanggapan yang positif 

mengenai adanya perangkat pembelajaran tersebut. Guru tertarik dengan 

perangkat yang dikembangkan karena siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran. 

Sumber belajar yang digunakan bervariasi, tidak hanya dari buku cetak yang 

direkomendasikan sekolah. 

Guru bersedia membuat perangkat pembelajaran serupa saat guru memiliki 

waktu, dikarenakan sekolah memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk 

membuat pembelajaran yang mengajak siswa menggunakan inteligensi majemuk 

yang dimiliki. Oleh karena itu perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk perlu untuk dikembangkan. 
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2. Perangkat Pembelajaran Berorientasi Pengembangan Inteligensi 

Majemuk Siswa 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi silabus, RPP, lembar 

diskusi, petunjuk praktikum, instrumen penilaian afektif, instrumen penilaian 

psikomotor, dan instrumen soal test. Validitas perangkat pembelajaran dinilai oleh 

validator dan dosen pembimbing. Perangkat pembelajaran dinyatakan valid dan 

layak digunakan sebagai panduan dalam pembelajaran. 

Silabus dan RPP yang dikembangkan memiliki KD dan indikator yang 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan inteligensi majemuk, dengan 

mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan dapat 

mengembangkan bermacam inteligensi. Tujuan pembelajaran meliputi proses dan 

produk. Pengajaran materi dengan beberapa cara memberikan jalan bagi siswa 

untuk mengembangkan potensi (Bas 2008). Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan diantaranya mengembangkan inteligensi kinetis (pengamatan); 

inteligensi visual (menggambar hasil pengamatan, menggambar bagian-bagian 

sel, menganalisis video); inteligensi eksistensial dan logika-matematis (membuat 

analisis berdasarkan soal yang diberikan saat diskusi dan pengamatan); inteligensi 

linguistik (diskusi, mencari data dari literatur) dan inteligensi interpersonal 

(pembelajaran dalam kelompok, penyampaian hasil diskusi). 

Sumber belajar dalam pembelajaran inteligensi majemuk dapat diambil dari 

lingkungan sekitar sekolah maupun lingkungan sekitar siswa (Susanto 2005). 

Sumber belajar yang digunakan dalam perangkat pembelajaran berorientasi 

inteligensi majemuk beragam dan dapat mengembangkan inteligensi majemuk 

yaitu inteligensi linguistik (buku cetak, jurnal); inteligensi visual-spasial (gambar, 

charta, video sel, slide presentasi); inteligensi logika-matematis (soal diskusi); dan 

inteligensi kinetis (preparat sel, lembar pengamatan). 

Penilaian dilakukan secara sumatif dan formatif. Aspek yang dinilai dalam 

pembelajaran adalah aspek kognitif (tes), afektif, psikomotor, dan hasil 

penugasan. Penugasan membuat siswa lebih kreatif dalam bereksplorasi dan 

membuat siswa belajar lebih mendalam ketika merencanakan dan menyajikannya 

(Delaney & Shafer 2007). Penugasan yang diberikan dapat mengembangkan 
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inteligensi majemuk, diantaranya inteligensi eksistensial (jurnal refleksi); 

inteligensi visual (menggambar sel, membuat tabel); inteligensi linguistik 

(membuat laporan pengamatan); dan inteligensi kinetis (membuat model sel tiga 

dimensi). Sumber belajar yang digunakan berkaitan dengan inteligensi majemuk, 

yaitu inteligensi linguistik (buku cetak, Campbell, jurnal sel); inteligensi kinetis 

(petunjuk pengamatan, preparat sel); inteligensi visual-spasial (slide presentasi, 

video sel, charta sel hewan dan tumbuhan); dan inteligensi logika-matematis (soal 

dalam lembar diskusi dan pengamatan). 

Lembar diskusi yang dikembangkan memuat soal-soal bercorak inteligensi 

majemuk yang relevan dengan materi sel. Soal-soal tersebut berupa soal acak kata 

(inteligensi linguistik); menggambar organel sel, membuat tabel yang 

menunjukkan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, antara sel hewan 

dan sel tumbuhan (inteligensi visual-spasial); menganalisis fungsi organel sel 

berdasarkan bentuk, menganalisis akibat kehilangan salah satu organel sel 

(inteligensi eksistensial dan logika-matematis). Di samping itu, lembar diskusi 

dilengkapi dengan gambar ilustrasi dan memiliki warna menarik. 

Petunjuk praktikum yang dikembangkan berisi uraian singkat materi yang 

mengantarkan pada pengamatan sel, pertanyaan-pertanyaan yang mendukung 

analisis hasil pengamatan, gambar pendukung, informasi tambahan yang 

mendukung siswa melakukan pengamatan atau pencarian informasi lebih lanjut, 

dan peringatan keamanan. Pertanyaan yang mendukung analisis hasil pengamatan 

diantaranya bagaimana bentuk sel yang ditemukan; apakah ada perbedaan pada 

sel epidermis dalam bawang merah antara sebelum dan sesudah ditambahkan 

iodium, dan alasan yang mendukung; apakah organel sel tampak atau tidak, 

beserta alasannya; fungsi dari metilen blue pada pengamatan sel epidermis mulut; 

serta perbedaan yang ditemukaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. 

Penilaian afektif yang dikembangkan menilai 3 aspek yaitu toleransi, 

bersahabat, dan rasa ingin tahu. Aspek bersahabat memiliki karakteristik mengerti 

adanya perbedaan, memahami perbedaan yang ada, dan merespon perbedaan 

dengan positif. Aspek bersahabat memiliki karakteristik senang berbicara, mudah 

bergaul, dan nyaman dalam bekerjasama. Sedangkan aspek rasa ingin tahu 
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memiliki karakteristik rasa penasaran dan keinginan untuk menyelidiki atau 

memecahkan masalah. 

Penilaian psikomotor yang dikembangkan menilai dua aspek utama, yaitu 

penggunaan alat dan kebersihan. Penggunaan alat dan bahan meliputi 

menggunakan mikroskop dengan benar; menggunakan alat secara hati-hati; 

menggunakan alat tanpa dibantu; mendapatkan sayatan epidermis dalam bawang 

merah; meletakkan preparat dengan benar; meletakkan gelas penutup dengan 

benar; melakukan pengamatan dengan teliti; dan mendapatkan gambar sel yang 

diamati. Sedangkan aspek kebersihan yang dinilai yaitu mencuci alat tanpa 

disuruh; menyimpan alat ke tempatnya kembali; membersihkan tempat kerja; dan 

membuang sisa-sisa pengamatan ke tempat sampah. 

Soal post test yang dikembangkan berisi 8 soal yang berkaitan dengan 

inteligensi majemuk.  Soal-soal tersebut adalah soal yang berkaitan dengan 

inteligensi visual-spasial (menggambar sel eukariotik serta memberi 

keterangannya, membuat tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan 

berdasarkan gambar yang tersedia); inteligensi interpersonal (membandingkan 

protein hasil inti sel dan DNA kloroplas, mencocokkan organel sel dengan 

fungsinya); inteligensi logika-matematis dan eksistensial (menelaah gambar yang 

termasuk sel prokariotik, mengklasifikasikan senyawa organik dan senyawa 

anorganik penyusun sel, menguraikan maksud teori sel, mengemukakan alasan 

mengenai jumlah mitokondria yang berbeda pada hewan dan tumbuhan). 

Dalam menyusun perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk ditemukan beberapa kesulitan. Diantaranya adalah 

perencanaan model pembelajaran, perencanaan penugasan serta penyusunan soal 

evaluasi perlu untuk mempertimbangkan kondisi siswa, sarana prasarana sekolah, 

dan alokasi waktu, yang bukan merupakan hal mudah. Di samping itu, penugasan 

dan soal evaluasi yang diberikan harus sesuai dengan kompetensi dasar yang 

digunakan, selain membuat siswa mengerahkan berbagai inteligensi yang dimiliki. 

Kenyataannya, hal tersebut membutuhkan beberapa pertimbangan yang terkadang 

sulit untuk bertemu sehingga membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam 

penyusunannya. 
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Namun di samping kesulitan yang ditemukan tersebut, ada kelebihan yang 

ditemui dalam penelitian yang dilakukan. Kemudahan dalam pembuatan 

perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk terletak 

pada pencarian informasi. Saat ini banyak dilakukan kajian tentang konsep 

inteligensi dan kaitannya dengan pendidikan dan pembelajaran, terutama 

penelitian yang dilakukan di luar negeri dimana konsep ini berkembang lebih 

cepat. Konsep inteligensi majemuk diterima secara luas di pendidikan Barat 

sehingga banyak dilakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan 

inteligensi majemuk dalam pembelajaran di kelas. Maka informasi  dalam bentuk 

jurnal penelitian maupun buku cukup banyak dan cukup mudah ditemukan. Hal 

ini banyak membantu dalam penyusunan perangkat pembelajaran berorientasi 

inteligensi majemuk yang dikembangkan. 

 

3. Pengaruh Perangkat Pembelajaran Berorientasi Inteligensi Majemuk 

terhadap Hasil Belajar 

Uji coba pengaruh perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk terhadap hasil belajar dilakukan pada kelas XI IPA 7 sebagai 

kelompok kontrol dan kelas XI IPA 6 sebagai kelompok eksperimen, dengan 

masing-masing kelas berjumlah 34 siswa. Uji coba dilakukan dalam tiga kali 

pertemuan kegiatan pembelajaran dan satu pertemuan tambahan yang digunakan 

untuk melakukan post test. 

Keterlaksanaan pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran 

berorientasi inteligensi majemuk cenderung berada dalam kategori tinggi. Hal ini 

dikarenakan siswa melakukan kegiatan belajar secara aktif dan menggunakan 

berbagai sumber belajar. Pembelajaran kreatif berdasarkan penerapan teori 

inteligensi majemuk meningkatkan aktivitas dan rasa senang siswa terhadap 

pelajaran (Sugiharti 2005). Keterlaksanaan pembelajaran paling tinggi terdapat 

pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga dilakukan kegiatan praktikum 

pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan. Siswa tampak antusias dan penuh rasa 

ingin tahu selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini menyebabkan siswa 
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melakukan lebih banyak aktivitas pembelajaran dan bekerja bersama 

inteligensinya dengan lebih banyak. 

Perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

berpengaruh signifikan terhadap skor post test. Hal tersebut karena dalam 

pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk terdapat variasi 

kegiatan pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, dan pemberian tugas 

yang membuat siswa selalu merasa tertarik dalam pembelajaran. Hal tersebut 

membuat siswa lebih banyak menyerap informasi pelajaran yang pada akhirnya 

siswa lebih memahami materi pelajaran. Inilah yang mendorong siswa 

mendapatkan nilai post test lebih tinggi dibanding siswa pada kelompok kontrol. 

Pembelajaran menggunakan instruksi berbasis inteligensi majemuk membuat 

siswa memperoleh prestasi yang lebih besar daripada pembelajaran tradisional 

(Ozdemir et al. 2006) 

Perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

berpengaruh signifikan terhadap skor afektif. Hal tersebut karena selama 

pembelajaran siswa berinteraksi lebih banyak, baik dengan guru maupun antar 

siswa dibanding pada kelas kontrol. Pada aspek toleransi dan bersahabat, siswa 

banyak berdiskusi dan melakukan pekerjaan dalam kelompok. Interaksi antar 

siswa sangat tinggi sehingga siswa belajar untuk bekerjasama dengan baik 

bersama siswa lain dan belajar untuk mengerti serta memahami perbedaan-

perbedaan yang ada. Pada aspek ingin tahu, siswa diberikan rangsangan dalam 

bentuk media, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, soal penugasan yang 

bervariasi sehingga siswa tidak merasa bosan, melainkan tetap bersemangat dalam 

memahami materi. Hal-hal tersebut berakibat pada meningkatnya sikap afektif 

siswa. 

Pengaruh perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk terhadap skor psikomotor dilakukan dengan menggunakan uji korelasi 

Rank Spearman. Uji korelasi dipilih karena uji mean dua sampel Mann-Whitney 

tidak dapat digunakan, yang disebabkan oleh tidak adanya nilai psikomotor pada 

kelompok kontrol dikarenakan tidak dilakukan kegiatan pengamatan sel sesuai 

dengan perangkat pembelajaran yang digunakan. Terdapat korelasi yang nyata 
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antara perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

dengan skor psikomotor siswa. Hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran 

berorientasi pengembangan inteligensi majemuk terdapat kegiatan praktikum 

yang mengasah keterampilan psikomotor siswa. 

Efisiensi penggunaan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk dilihat dari rata-rata nilai hasil belajar siswa yang diperoleh 

kelompok eksperimen dengan rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 

mendapatkan nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

sehingga perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

yang diterapkan pada kelompok eksperimen memiliki efisiensi lebih tinggi 

daripada kelompok kontrol yang tidak menggunakan perangkat tersebut. 

Komponen dalam perangkat pembelajaran yang diprediksi memiliki 

kontribusi besar terhadap hasil belajar adalah kegiatan pembelajaran yang 

bervariasi dan penugasan yang beragam. Kegiatan pembelajaran yang tidak 

monoton membuat siswa tertarik untuk terus memperhatikan penjelasan guru. 

Sedangkan penugasan beragam yang diberikan membuat siswa lebih aktif dalam 

belajar dan sekaligus menantang kemampuan mereka. Kemampuan berbahasa 

(inteligensi linguistik) siswa tertantang dalam mengerjakan acak kata dan 

penyusunan laporan. Kemampuan berpikir logis (inteligensi logika-matematika) 

siswa akan tertuang dalam penyusunan dan pemrosesan informasi selama diskusi. 

Kemampuan memahami keberadaan organel-organel sel dengan fungsinya 

masing-masing yang saling berkaitan (inteligensi eksistensial) tampak dalam 

kegiatan diskusi. Kemampuan fisik (inteligensi kinetis) dalam melakukan tahap-

tahap praktikum/pengamatan, kemampuan persepsi visual (inteligensi visual-

spasial) tertuang dalam membuat gambar ilustrasi sel maupun organel-organelnya. 

Kemampuan memahami dan bekerja sama dengan orang lain (inteligensi 

interpersonal) muncul ketika mengerjakan tugas bersama dalam kelompok, serta 

kemampuan dalam kesadaran diri (inteligensi interpersonal)  akan tampak ketika 

siswa membuat jurnal refleksi pembelajaran. 

Terlepas dari hasil positif yang diuraikan, penelitian ini masih memiliki 

kekurangan. Pertimbangan dan perencanaan tentang penggunaan model 
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pembelajaran serta penugasan yang sesuai cukup menyita banyak waktu selama 

pembuatan perangkat pembelajaran. Soal evaluasi yang dikembangkan sulit dicari 

validitas maupun reliabilitasnya karena berbentuk uraian, sehingga penilaian 

kelayakan hanya menggunakan face validity yang dicek oleh dosen pembimbing. 

Selain itu, pengambilan metode convenience sampling dianggap meragukan 

objektivitas penggeneralisasian hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan ini 

dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan pelaksanaan penelitian 

selanjutnya serta untuk perbaikan perangkat pembelajaran yang berorientasi 

terhadap pengembangan inteligensi majemuk siswa. Adanya perangkat 

pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk siswa diharapkan 

dapat digunakan dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Demak pada tahun 

berikutnya maupun di sekolah lain yang memiliki karakteristik sama. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) 

perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk perlu 

dikembangkan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, (2) 

pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk melalui sembilan tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah dan potensi, 

mengumpulkan data dan mendesain perangkat pembelajaran, validasi perangkat 

pembelajaran, revisi perangkat pembelajaran, uji coba skala kecil, revisi perangkat 

pembelajaran, uji coba pemakaian, revisi perangkat pembelajaran, dan 

menghasilkan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk jadi; produk perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa 

silabus, RPP, petunjuk praktikum, lembar diskusi, dan instrumen penilaian, (3) 

perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

 

B. Saran 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan. Pertimbangan 

dan perencanaan tentang penggunaan model pembelajaran serta penugasan yang 

sesuai cukup menyita banyak waktu selama proses pengembangan. Soal evaluasi 

yang dikembangkan sulit dicari validitas maupun reliabilitasnya karena berbentuk 

uraian, sehingga penilaian kelayakan hanya menggunakan face validity yang dicek 

oleh dosen pembimbing. Selain itu, pengambilan metode convenience sampling 

dianggap meragukan obyektivitas penggeneralisasian hasil penelitian. Perangkat 

pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi majemuk diujicobakan 

menggunakan populasi di SMA Negeri 1 Demak, disarankan penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan populasi yang lebih besar sehingga hasil 

penelitian yang didapatkan lebih valid. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Demak  

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/1 

Standar Kompetensi : Memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan 

Alokasi Waktu : 6 x 45‟ 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk Contoh 

Kompetensi 
kognitif : 
1.1. 
Mendeskripsikan 
komponen 
kimiawi sel, 
struktur, dan 
fungsi sel sebagai 
unit terkecil 
kehidupan 
 
Kompetensi 
afektif : 
menunjukkan 
sikap bersahabat, 
toleransi, rasa 
ingin tahu 
 
Kompetensi 
inteligensi : 

Indikator kognitif : 

 Mendeskripsikan komponen 
kimiawi sel 

 Menyebutkan perbedaan sel 
prokariotik dan sel eukariotik 

 Menggambarkan struktur sel 
hewan dan sel tumbuhan 
hasil pengamatan 

 Menunjukkan bagian-bagian 
sel berdasarkan gambar 

 Mengaitkan struktur bagian-
bagian sel beserta fungsinya 

Indikator afektif : 

 Menghargai perbedaan 
pendapat dalam diskusi 

 Menunjukkan rasa senang 
bekerjasama dengan siswa 
lain 

 Menunjukkan rasa ingin tahu 

 Sejarah 
perkemba-
ngan teori 
sel 

 Sel 
eukariotik 
dan sel 
prokariotik 

 Komponen 
kimiawi sel 

 Struktur sel 
dan fungsi 
organelnya 
masing-
masing. 

 Siswa mengumpulkan 
data mengenai sejarah 
penemuan sel, 
komponen kimiawi sel, 
perbedaan sel eukariotik 
dan prokariotik dari slide 
presentasi guru, video, 
dan buku cetak sekolah 
secara berkelompok 4-5 
siswa (inteligensi 
linguistik, interpersonal, 
logika-matematis) 

 Siswa membuat tabel 
perbedaan sel 
prokariotik dan sel 
eukariotik secara 
berkelompok 4-5 siswa 
(inteligensi visual, 
interpersonal) 

 Siswa melakukan 

Non 
tes 

Tugas 
membuat 
tabel dari hasil 
diskusi sel 
 
 
Tugas 
membuat 
jurnal refleksi 
pembelajaran 
materi sejarah 
sel dan 
komponen 
kimiawi sel 
 
Laporan 
Pengamatan 
sel hewan dan 
sel tumbuhan 
 

Buatlah tabel 
perbedaan 
sel eukariotik 
dan sel 
prokariotik! 
 
Buatlah 
jurnal refleksi 
dari 
pembelajaran 
hari ini! 
 
 
 
 
Pembahasan 
hasil 
praktikum 
pengamatan 
sel 

4 x 45’  Buku ajar 
biologi  
Yudhistira  
kelas XI 

 Campbell 
Biology 
seventh 
edition 

 Jurnal 
mengenai 
sel 

 Petunjuk 
praktikum 
pengamatan 
sel 

 Sel 
tumbuhan : 
epidermis 
bawang 
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menggunakan 
interpersonal, 
kinestetik, 
linguistik, visual-
spasial, logika-
matematis, 
intrapersonal 
dalam 
pembelajaran 

mengenai sel 
 
Indikator inteligensi : 

 Menunjukkan penggunaan 
inteligensi interpersonal, 
kinestetik, linguistik, visual-
spasial, logika-matematis, dan 
intrapersonal 

pengamatan mikroskopis 
mengenai sel hewan dan 
sel tumbuhan secara 
berkelompok 4-5 siswa 
(inteligensi kinestetik, 
interpersonal) 

 Siswa menggambarkan 
sel hewan dan sel 
tumbuhan hasil 
pengamatan secara 
berkelompok 4-5 siswa 
(inteligensi visual, 
interpersonal) 

 Siswa melakukan diskusi 
mengenai struktur 
bagian-bagian sel dan 
fungsinya dalam 
kelompok 4-5 siswa 
(inteligensi linguistik, 
logika-matematis, 
interpersonal) 

 Siswa menyampaikan 
hasil diskusi mengenai 
struktur dan fungsi 
bagian sel di depan kelas 
(inteligensi linguistik, 
interpersonal) 

 
Lembar 
observasi 
untuk menilai 
psikomotor 
siswa 
 

 
Siswa 
mengambil 
sayatan 
bagian dalam 
bawang 
merah 
dengan tipis 
 

merah dan 
Hydrilla sp 

 Sel hewan : 
preparat 
awetan dan 
epidermis 
mukosa 
mulut 

 Slide 
presentasi 
materi sel 

Kompetensi 
kognitif : 
1.2 Mengidentifi-
kasi organel sel 
tumbuhan dan 
hewan 

Indikator kognitif : 

 Membandingkan struktur sel 
hewan dan sel tumbuhan 

 Membedakan organel-
organel yang dimiliki sel 
tumbuhan dan sel hewan 

 Organel sel 
hewan dan 
sel 
tumbuhan 

 Perbedaan 
sel hewan 

 Siswa mengumpulkan 
data mengenai sel 
hewan dan sel tumbuhan 
dari literatur (slide 
presentasi guru, video, 
dan buku cetak sekolah) 

Tes 
 
 
 
 
 

Post test 
pilihan ganda 
untuk menilai 
kognitif siswa 
materi sel 
 

Dari gambar 
yang 
tersedia, 
manakah 
yang 
merupakan 

2 x 45’  Buku ajar 
biologi  
Yudhistira  
kelas XI 

 Campbell 
Biology 



 

 

66 

 

  

 
Kompetensi 
afektif : 
menunjukkan 
sikap jujur,  
disiplin 
 
Kompetensi 
inteligensi : 
menggunakan 
inteligensi 
linguistik, visual-
spasial, logika-
matematis, 
interpersonal 
dalam 
pembelajaran 

 Mendeskripikan fungsi 
masing-masing organel 

 Membuat charta sel hewan 
dan sel tumbuhan 

Indikator afektif : 

 Memberikan informasi sesuai 
apa yang didapatkan 

 Mematuhi peraturan dan 
ketentuan dalam 
pembelajaran 

Indikator inteligensi : 

 Menunjukkan penggunaan 
inteligensi linguistik, visual-
spasial, logika-matematis, dan 
interpersonal 

dan sel 
tumbuhan 

(inteligensi linguistik, 
visual) 

 Siswa mendiskusikan 
perbedaan struktur sel 
hewan dan sel tumbuhan 
secara berkelompok 4-5 
siswa (inteligensi 
linguistik, interpersonal, 
logika-matematis) 

 Siswa membuat tabel 
perbedaan sel hewan 
dan sel tumbuhan 
berdasar data dari 
literatur (slide presentasi 
guru, video, dan buku 
cetak sekolah) secara 
berkelompok 4-5 siswa 
(inteligensi visual, 
interpersonal) 

 Siswa menyampaikan 
hasil diskusi kelompok 
yang telah dilakukan di 
depan kelas (inteligensi 
linguistik, interpersonal) 

 
 
 
 
 
 
 
Non 
tes 

 
 
 
 
 
 
 
Lembar 
refleksi diri 
untuk menilai 
afektif 
 
 
 
 
Penugasan 
membuat 
tabel 
perbedaan sel 
hewan dan sel 
tumbuhan 

sel 
prokariotik? 
Tuliskan 
alasannya 
dalam 
sebuah 
paragraf 
singkat 
 
Saya 
melakukan 
pegamatan 
sesuai 
langkah kerja 
yang 
ditentukan 
 
Buatlah tabel 
perbedaan 
sel hewan 
dan sel 
tumbuhan! 

seventh 
edition 

 Video sel 

 Slide 
presentasi 
materi sel 

 Gambar/ 
charta sel 
hewan dan 
sel 
tumbuhan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Demak 

3 x pertemuan  Kurikulum  : KTSP Mata pelajaran : Biologi Kelas/Smt : XI/1 

Time 6 x 45’  Guru  : Mariana Dewi Tahun  : 2012/2013 

Standar kompetensi  

1.  Memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan 

Kompetensi dasar  

Kompetensi kognitif : 

1.1.  Mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur, dan fungsi sel sebagai unit terkecil 

kehidupan 

1.2.   Mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan hewan 

Kompetensi afektif : Menunjukkan sikap bersahabat, toleransi, rasa ingin tahu 

Kompetensi inteligensi :  Menggunakan inteligensi interpersonal, kinestetik, linguistik, visual-

spasial, logika-matematis, intrapersonal dalam pembelajaran 

Indikator 

Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan siswa dapat: 

 Mendeskripsikan komponen kimiawi sel 

 Menyebutkan perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik 

 Menggambarkan struktur sel hewan dan sel tumbuhan hasil pengamatan 

 Menunjukkan bagian-bagian sel berdasarkan gambar 

 Mengaitkan struktur bagian-bagian sel beserta fungsinya 

 Membandingkan struktur sel hewan dan sel tumbuhan 

 Membedakan organel-organel yang dimiliki sel tumbuhan dan sel hewan 

 Mendeskripsikan fungsi masing-masing organel 

 Membuat charta sel hewan dan sel tumbuhan 

 Menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi 

 Menunjukkan rasa senang bekerjasama dengan siswa lain 

 Menunjukkan rasa ingin tahu mengenai sel 

 Menunjukkan penggunaan inteligensi  interpersonal, kinestetik, linguistik, visual-

spasial, logika-matematis, dan intrapersonal dalam pembelajaran 

Tujuan 

Produk : 

 Siswa dapat memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan 

 Siswa memahami perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik 

 Siswa dapat memahami peran berbagai organel sel dalam sel hewan dan sel tumbuhan 

 Siswa dapat memahami perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan 

 Siswa memiliki sikap bersahabat, toleransi, rasa ingin tahu 

 Siswa menggunakan  inteligensi interpersonal, kinestetik, linguistik, visual-spasial, 

logika-matematis, dan intrapersonal dalam pembelajaran 

Proses : 

 Setelah siswa melakukan kegiatan mengumpulkan data dan berdiskusi secara 

berkelompok, siswa dapat mengingat dan menemukan kata-kata penting yang berkaitan 

dengan  sejarah penemuan sel, komponen kimiawi sel, sel prokariotik dan sel eukariotik 
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 Setelah siswa melakukan kegiatan mengumpulkan data dan berdiskusi secara 

berkelompok, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian sel beserta fungsinya   

 Setelah siswa melakukan kegiatan praktikum pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan, 

siswa dapat menyajikan data pengamatan dalam bentuk tabel dan gambar 

 Setelah siswa melakukan kegiatan mengumpulkan data dan berdiskusi secara 

berkelompok, siswa dapat membuat tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan serta 

membuat charta sel hewan dan sel tumbuhan 

Metode Pembelajaran 

Ceramah, praktikum dan diskusi 

Model Pembelajaran 

Kooperatif  

Pendekatan pembelajaran 

CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Materi ajar  

 Sejarah perkembangan teori sel 

 Komponen kimiawi sel 

 Sel prokariotik dan sel eukariotik 

 Struktur sel dan fungsi organelnya masing-masing 

 Organel sel hewan dan sel tumbuhan, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan 

Kegiatan 1 : Penerapan metode  

Menggunakan ITC 

Permainan 

Eksperimen 

√ 

- 

- 

Observasi 

Tanya jawab 

Diskusi 

- 

√ 

√ 

Presentasi individu  

Presentasi kelompok  

Praktikum/Pengamatan 

- 

√ 

√ 

Aspek yang dinilai 

Praktikum √ Remedial  - 

Tanya jawab - Presentasi kelompok  √ 

Observasi - Pekerjaan rumah/Penugasan √ 

Presentasi individu  - Diskusi √ 

Langkah-langkah pembelajaran  Pertemuan : 1 

Isi  
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

Guru Siswa 

Pendahuluan  5 menit  a. Guru mengucapkan salam dan 

mengabsen siswa  

b. Guru menyampaikan tujuan dan 

indikator yang akan dicapai 

c. Guru menampilkan gambar 

ilustrasi sel amoeba dan sel 

bakteri pada layar LCD. Guru 

meminta siswa memperhatikan 

kedua gambar tersebut, 

kemudian guru bertanya pada 

siswa “Ini adalah gambar 

organisme bersel satu. Menurut 

kalian, apa gambar di kanan dan 

gambar di kiri ini sama? Sama 

atau tidak? Apa yang kalian 

lihat berbeda dari dua sel ini?”  

Guru memperlihatkan foto asli 

dari amoeba dan bakteri.Guru 

a. Siswa telah berada di 

ruang kelas dan duduk 

dengan tertib sambil 

menjawab salam dari 

guru 

b. Siswa memperhatikan 

tujuan pembelajaran dan 

indikator yang akan 

dicapai dalam 

pembelajaran 

c. Siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

dari guru dan 

memperhatikan 

keterangan guru 
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menyampaikan singkat tentang 

ukuran sel sebenarnya. 

Kegiatan inti 65 

menit 
Eksplorasi 

a. Guru memberikan gambaran 

konsep dasar tentang materi 

yang akan didiskusikan 

b. Guru meminta siswa 

mengumpulkan data dari 

literatur (slide presentasi guru, 

video, dan buku cetak sekolah) 

mengenai sejarah penemuan 

sel, komponen kimiawi sel, sel 

prokariotik dan sel eukariotik  

c. Guru mengarahkan siswa untuk 

berdiskusi mengenai  

komponen kimiawi sel, sel 

prokariotik dan sel eukariotik 

secara berpasangan 
(inteligensi linguistik, interpersonal, 
logika-matematis) 
Elaborasi 

d. Guru meminta siswa membuat 

tabel perbedaan sel eukariotik 

dan sel prokariotik 
 (inteligensi visual) 
e. Guru meminta siswa 

mengerjakan lembar mencari 

kata yang tersembunyi secara 

berpasangan (inteligensi 
linguistik, interpersonal) 

f. Guru meminta perwakilan 3 

siswa menyampaikan hasil 

pekerjaannya di kelas 

g. Guru mempersilahkan siswa 

lain untuk menanggapi hasil 

pekerjaan temannya 

Konfirmasi 

h. Guru memberikan penguatan  

kepada siswa  mengenai materi 

yang dipelajari 

i. Guru meluruskan jawaban 

siswa atau hasil diskusi yang 

kurang tepat 

j. Guru menegaskan konsep 

materi yang dipelajari 

k. Guru menjelaskan materi yang 

telah dipelajari secara 

menyeluruh 

 

a. Siswa memperhatikan 

gambaran konsep materi 

yang disampaikan guru 

b. Siswa mengumpulkan 

data dari literatur  (slide 

presentasi guru, video, 

dan buku cetak sekolah) 

mengenai  sejarah 

penemuan sel, komponen 

kimiawi sel, sel 

prokariotik dan sel 

eukariotik 

c. Siswa berdiskusi secara 

berpasangan dengan 

teman sebangkunya 

mengenai komponen 

kimiawi sel, sel 

prokariotik dan eukariotik 
 

d. Siswa membuat tabel 

perbedaan sel eukariotik 

dan sel prokariotik secara 

berpasangan 

e. Siswa mengerjakan 

lembar pencarian kata 

yang tersembunyi secara 

berpasangan 

f. 3 orang perwakilan siswa 

menyampaikan hasil 

pekerjaannya di depan 

kelas 

g. Siswa lain menanggapi 

hasil pekerjaan temannya 

 

 

h. Siswa memperhatikan 

penguatan materi yang 

diberikan guru 

i. Siswa memperhatikan 

konfirmasi jawaban dari 

guru 

j. Siswa memperhatikan 

penekanan yang diberikan 

guru 

k. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

Kegiatan 

penutup  

 10 

menit 

a. Guru bersama-sama siswa 

membuat kesimpulan 

b. Guru bersama-sama siswa 

melakukan refleksi tentang 

kekurangan dalam kegiatan 

a. Siswa membuat 

kesimpulan dari materi 

yang dipelajari 

b. Siswa melakukan refleksi 

tentang kekurangan yang 
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pembelajaran hari ini  

c. Guru meminta siswa mengisi 

lembar refleksi diri (afektif) 

d. Guru memberikan apresiasi 

nilai pada kelompok yang 

bekerja dengan baik dan 

memberikan semangat pada 

siswa yang bekerja kurang 

maksimal 

e. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

ditemukan dalam 

kegiatan pembelajaran 

c. Siswa mengisi lembar 

refleksi diri (afektif) 

d. Siswa mendapatkan 

apresiasi nilai dan 

dorongan untuk bekerja 

lebih baik yang diberikan 

oleh guru 

e. Siswa menjawab salam 

yang diberikan oleh guru 

 Pertemuan : 2 

Isi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Guru Siswa 

Pendahuluan 5 menit a. Guru mengucapkan salam dan 

mengabsen siswa 

b. Guru menyampaikan tujuan dan 

indikator yang akan dicapai 

c. Guru menampilkan gambar 

organ tubuh manusia lalu 

bertanya “Saat kamu makan, 

organ mana yang berperan? 

Saat kamu bernapas, organ 

mana yang berperan? Ternyata 

banyak organ yang terlibat ya.” 

Kemudian guru menampilkan 

gambar ilustrasi amoeba dan 

bertanya “Sel ini juga 

melakukan seperti yang kalian 

lakukan. Makan, bernafas, dll. 

Mungkin tidak sel sekecil ini 

melakukan hal tersebut?” lalu 

guru memperlihatkan foto asli 

dari amoeba beserta organel-

organel yang tampak. Guru 

menyampaikan singkat tentang 

ukuran organel dalam sel. 

a. Siswa telah berada di 

ruang kelas dan duduk 

dengan tertib sambil 

menjawab salam dari 

guru 

b. Siswa memperhatikan 

tujuan pembelajaran dan 

indikator yang akan 

dicapai dalam 

pembelajaran 

c. Siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

dari guru dan 

memperhatikan 

keterangan guru 

Kegiatan Inti 65 

menit 
Eksplorasi 

a. Guru memberikan gambaran 

konsep dasar tentang materi 

yang akan didiskusikan 

b. Guru meminta siswa 

mengumpulkan data tentang 

bagian-bagian sel berikut 

fungsinya serta perbedaan 

antara sel hewan dan sel 

tumbuhan secara berkelompok 

4-5 siswa dari literatur (slide 

presentasi guru, video, dan 

buku cetak sekolah) 

c. Guru mengarahkan siswa untuk 

berdiskusi dalam kelompok 
(inteligensi visual, interpersonal, 
logika-matematis) 

 

a. Siswa memperhatikan 

gambaran konsep materi 

yang disampaikan guru 

b. Siswa mengumpulkan 

data tentang  bagian- 

bagian-bagian sel berikut 

fungsinya serta perbedaan 

antara sel hewan dan sel 

tumbuhan secara 

berkelompok 4-5 siswa 

dari literatur (slide 

presentasi guru, video, 

dan buku cetak sekolah) 

c. Siswa melakukan diskusi 

dalam kelompok 

 



 

 

71 

Elaborasi 

d. Guru meminta perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

menggunakan model sel 3 

dimensi (inteligensi linguistik, 
visual, interpersonal) 

e. Guru mempersilahkan siswa 

kelompok lain untuk 

menanggapi 

f. Guru mengarahkan siswa untuk 

berdiskusi secara klasikal 

Konfirmasi 

g. Guru memberikan penguatan  

kepada siswa  mengenai materi 

yang dipelajari 

h. Guru meluruskan jawaban 

siswa atau hasil diskusi yang 

kurang tepat 

i. Guru menegaskan konsep 

materi yang dipelajari 

j. Guru menjelaskan materi yang 

telah dipelajari secara 

menyeluruh 

 

d. Siswa perwakilan 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi di menggunakan 

model sel 3 dimensi 

e. Siswa kelompok lain 

menanggapi hasil diskusi 

temannya 

f. Siswa melakukan diskusi 

klasikal membahas 

bagian-bagian sel dan 

fungsinya 
 

g. Siswa memperhatikan 

penguatan materi yang 

diberikan guru 

h. Siswa memperhatikan 

konfirmasi jawaban dari 

guru 

i. Siswa memperhatikan 

penekanan yang diberikan 

guru 

j. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

Kegiatan 

Penutup 

10 

menit 

a. Guru bersama-sama siswa 

membuat kesimpulan 

b. Guru bersama-sama siswa 

melakukan refleksi tentang 

kekurangan dalam kegiatan 

pembelajaran hari ini  

c. Guru meminta siswa mengisi 

lembar refleksi diri (afektif) 

d. Guru memberikan apresiasi 

nilai pada kelompok yang 

bekerja dengan baik dan 

memberikan semangat pada 

siswa yang bekerja kurang 

maksimal 

e. Guru menugaskan siswa untuk 

membuat jurnal refleksi 

pembelajaran hari ini 
(inteligensi intrapersonal) 

f. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

a. Siswa membuat 

kesimpulan dari materi 

yang dipelajari 

b. Siswa melakukan refleksi 

tentang kekurangan yang 

ditemukan dalam 

kegiatan pembelajaran 

c. Siswa mengisi lembar 

refleksi diri (afektif) 

d. Siswa mendapatkan 

apresiasi nilai dan 

dorongan untuk bekerja 

lebih baik yang diberikan 

oleh guru 

e. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

tugas membuat jurnal 

refleksi 

f. Siswa menjawab salam 

yang diberikan oleh guru 

 Pertemuan : 3 

Isi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Guru Siswa 

Pendahuluan 5 menit a. Guru mengucapkan salam dan 

mengabsen siswa 

b. Guru menyampaikan tujuan dan 

indikator yang akan dicapai 

c. Guru menunjukkan beberapa 

gambar di layar LCD, 

kemudian meminta siswa 

a. Siswa berada di ruang 

kelas dan duduk dengan 

tertib sambil menjawab 

salam dari guru 

b. Siswa memperhatikan 

tujuan pembelajaran dan 

indikator yang akan 
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mengelompokkan gambar-

gambar tersebut ke dalam sel 

hewan dan sel tumbuhan sesuai 

dengan pemahaman awal yang 

dimiliki siswa 

dicapai 

c. Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru dan 

memperhatikan 

keterangan guru 

Kegiatan Inti 65 

menit 
Eksplorasi 

a. Guru memberikan gambaran 

konsep dasar tentang materi 

yang akan didiskusikan 

b. Guru mengarahkan siswa untuk 

melakukan kegiatan praktikum 

mengamati sel hewan dan sel 

tumbuhan secara berkelompok 

4-5 siswa (inteligensi  kinestetik, 
interpersonal) 

Elaborasi 

c. Guru meminta siswa 

menyajikan data yang 

didapatkan dalam bentuk tabel 

dan gambar secara 

berkelompok 4-5 siswa 
(inteligensi visual, interpersonal) 

d. Guru meminta perwakilan 2 

siswa menyampaikan apa yang 

didapatkan dalam pengamatan 
(inteligensi linguistik, 
interpersonal) 

e. Guru mempersilahkan siswa 

lain menanggapi hasil 

pengamatan temannya 

Konfirmasi 

f. Guru memberikan penguatan  

kepada siswa  mengenai materi 

yang dipelajari 

g. Guru meluruskan jawaban 

siswa atau hasil diskusi yang 

kurang tepat 

h. Guru menegaskan konsep 

materi yang dipelajari 

i. Guru menjelaskan materi yang 

telah dipelajari secara 

menyeluruh 

 

a. Siswa memperhatikan 

gambaran konsep materi 

yang disampaikan guru 

b. Siswa melakukan 

kegiatan praktikum 

mengamati sel hewan dan 

sel tumbuhan secara 

berkelompok 4-5 siswa 

 

 

c. Siswa menyajikan data 

pengamatan dalam bentuk 

tabel dan gambar secara 

berkelompok 4-5 siswa 

d. 2 orang perwakilan siswa 

menyampaikan hasil yang  

telah didapatkan dalam 

pengamatan di depan 

kelas 

e. Siswa kelompok lain 

menanggapi hasil 

pengamatan temannya 

yang disampaikan di 

depan kelas 

 
f. Siswa memperhatikan 

penguatan materi yang 

diberikan guru 

g. Siswa memperhatikan 

konfirmasi jawaban dari 

guru 

h. Siswa memperhatikan 

penekanan yang diberikan 

guru 

i. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

Kegiatan 

Penutup 

10 

menit 

a. Guru bersama-sama siswa 

membuat kesimpulan 

b. Guru bersama-sama siswa 

melakukan refleksi tentang 

kekurangan dalam kegiatan 

pembelajaran hari ini  

c. Guru memberikan apresiasi 

nilai pada kelompok yang 

bekerja dengan baik dan 

memberikan semangat pada 

siswa yang bekerja kurang 

maksimal 

a. Siswa membuat 

kesimpulan dari materi 

yang dipelajari 

b. Siswa melakukan refleksi 

tentang kekurangan yang 

ditemukan dalam 

kegiatan pembelajaran 

c. Siswa mendapatkan 

apresiasi nilai dan 

dorongan untuk bekerja 

dengan lebih baik 

d. Siswa memperhatikan 
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d. Guru memberikan penugasan 

pada siswa untuk membuat 

laporan praktikum. Siswa dapat 

memilih untuk membuat dalam 

bentuk laporan pengamatan, 

slide presentasi, atau lagu 

dengan lirik yang 

mencerminkan hasil 

pengamatan (inteligensi 
linguistik, visual/musik) 

e. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

penugasan membuat 

laporan praktikum secara 

berkelompok.  Siswa 

dapat memilih untuk 

membuat dalam bentuk 

laporan pengamatan, slide 

presentasi, atau lagu 

dengan lirik yang 

mencerminkan hasil 

pengamatan. 

e. Siswa menjawab salam 

dari guru 

Sumber :  Buku ajar biologi Yudhistira  kelas XI 

Campbell Biology Seventh Edition 

Jurnal mengenai sel dan video sel 

LKS praktikum pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan 

Sel tumbuhan : epidermis bawang merah dan Hydrilla sp 

Sel hewan : preparat awetan dan epidermis mukosa mulut 

Slide presentasi materi sel 

Penilaian  

Indikator penilaian Teknik Instrumen 

a. Siswa mampu memahami struktur dan 

fungsi sel sebagai unit terkecil 

kehidupan serta peran berbagai 

organel sel 

b. Siswa dapat melakukan kegiatan 

praktikum dengan baik 

c. Siswa memiliki karakter yang baik 

d. Siswa mampu membuat tabel dan 

gambar, melakukan refleksi dari 

pembelajaran, menyelesaikan tugas 

diskusi, menganalisis hasil praktikum. 

i. Tes 

ii. Observasi 

iii. Self-assessment 

iv. Penugasan 

 

1. Tes tertulis 

2. Lembar observasi 

3. Lembar penilaian diri 

4. Laporan praktikum 

Lembar diskusi 

Jurnal refleksi 

pembelajaran 

 

KKM : 75 
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LEMBAR DISKUSI 

Sejarah penemuan sel, komponen kimiawi sel, sel prokariotik dan sel eukariotik 

 

Hari, tanggal : 

Kelas  : 

Kelompok : 1. 

    2. 

 

Petunjuk : 

 Di dalam kotak ini terdapat kata-kata yang berhubungan dengan data  yang telah 

kamu kumpulkan bersama kelompokmu sebelumnya. 

 Carilah kata-kata tersebut berdasarkan pertanyaan yang ada. 

 Kamu dapat mencarinya secara vertikal maupun horizontal. 

 Warnailah kata-kata yang kamu temukan dengan pen berwarna. 

 Selamat mengerjakan. 

Kotak #1      Kotak #2 
N U K L E O I D A I  J K S E A S N E X L 

N   M C O L E R K S M  V E B I N T N Q I W 

N M P P O K J U I V  N R N I S R G I A C 

K I X U G Y M L T O  O I P S M U R E M A 

S K O L T A X K O Y  L T I A H K U J O I 

P R O T E I N A P S  I R R I F T A L E I 

K O B Y W Q P I L U  V O S R U U L V B A 

U S K I L A N V A W  Q S I A P R I L A L 

H K A K J W A N S M  V I C B U A T E S Z 

X O R D O N K L M I  A T E P D L D X Z U 

N P U R K E G H A S  P O L E Y E I S U I 

N G B I S L E E H B  T E S C H U L T Z E 

    

Kotak #3      Kotak #4 
U G K A N D A O R T  K Y N F U H M W R Y 

L A E V I S C H O W  R H E D A V E O N L 

M N G W G H I C U L  N R V E U Z M X A S 

O G E G H U C E K M  C I G W E R B S I C 

P G O P S H O W J A  U B S T L I R A R H 

K A D M I N E R A L  H O F S A X A R H W 

M N O A J I K U H E  R S E D S B N A M A 

U G C G O X S A K I  L O Y D E N I I A N 

M B O V S A I D C Z  N M I K F A N W K N 

A I W K W E A R D H  L I O M B S T U N R 

I R S E E Y L E L A  S O H B R O I W N I 

S U T A S U Y P E R  H R J Y U N I Y O R 

Y E P U R K I N J E  S S C H L E I D E N 
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Pertanyaan : 

1. Hasil penemuan ahli Biologi Belanda Antonie van Leeuwenhoek 

2. Ilmuwan yang menemukan sel pada sayatan gabus 

3. Unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup 

4. Ahli botani dan ahli zoologi yang mengemukakan teori  „semua makhluk hidup 

tersusun atas sel-sel‟ 

5. Ilmuwan yang berhasil melihat nukleus pada sel tanaman anggrek 

6. Ilmuwan yang melihat adanya cairan dalam sel yang kemudian dinamakan 

protoplasma 

7. Senyawa organik dengan jumlah terbesar dalam sel 

8. Salah satu senyawa anorganik yang ditemukan dalam sel 

9. Ciri utama yang membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik 

10. Ahli biologi yang mengemukakan teori omnis cellula e cellula 

11. Organel yang dapat ditemukan pada sel eukariotik maupun sel prokariotik 

12. Organisme prokariotik 

13. Dua contoh sel eukariotik 

14. Tempat dimana sebagian besar bahan-bahan kimia dalam sel ditemukan 

15. Area tempat DNA pada prokariotik 

16. Ilmuwan yang menyatakan bahwa protoplasma adalah tempat terjadinya proses hidup 

17. Bahan yang paling banyak terdapat dalam sel 

18. Merupakan salah satu fungsi sel yakni menyusun tubuh makhluk hidup 
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DISCUSSION SHEET 

Cell organelles and their function 

 

Class  : 

Day, Date : 

Group  : 1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

 

Instruction : 

 Find about organelles that compose a cell from your book. Find their 

function as well. 

 Take a watch for video played by teacher. Find some information about 

the topic. 

 Discuss with your group about cell organelles and their function. 

 Fill the table with data you have collected. 

 

Answer : 

 
No Name of organelles Form of the organelles The function 
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DISCUSSION SHEET 

Animal cell, plant cell, and their differences 

 

Class  : 

Day, Date : 

Group  : 1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

 

Instruction : 

 Find about the differencess of plant cell and animal cell from your book. 

 Take a watch for video played by teacher. Find some information about 

plant cell and animal cell inside the video. 

 Discuss with your group about the differences of both cell. 

 Draw a tabel based on data you have collected. 

 The table consist of information : number of differences, differentiating 

characteristic, condition in plant cell, condition in animal cell. 

 

Answer : 
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KISI-KISI 

LEMBAR REFLEKSI DIRI 

 

Penilaian pendidikan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 20 tahun 2007 mengenai standar penilaian pendidikan. Dalam panduan 

Pengembangan Perangkat Penilaian Afektif yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional, Bloom (1976) berpendapat bahwa hasil belajar mencakup 

prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil afektif. Menurut Andersen (1980) ada 

dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode 

observasi dan metode laporan diri. Metode laporan diri digunakan berdasarkan 

asumsi bahwa yang mengetahui keadaan afektif seseorang adalah dirinya sendiri. 

Ranah afektif yang diukur dalam penelitian ini adalah bersahabat, toleransi, dan 

rasa ingin tahu. 

1. Bersahabat 

Komunikasi merupakan suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang 

mengendalikan lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama 

manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku 

orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku (Sosiawan 2010). 

Sedangkan komunikatif/ bersahabat adalah tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain (Hamid et al 

2010). Sikap bersahabat/komunikatif dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang 

menunjukkan seseorag tersebut mudah bergaul dan nyaman bekerjasama dengan 

orang lain (Subekti 2011). 

 

Variabel Dimensi Indikator Item  ∑ item 

Komunikatif/ 

bersahabat 

Senang 

berbicara 
 Memberikan pendapat dalam 

diskusi kelas 

 Menghargai teman ketika 

sedang bicara 

6, 8, 13, 

17, 19, 

20, 22, 

26, 30 

9 

Mudah 

begaul 
 Melakukan interaksi positif 

dengan teman 

 Supel dalam bergaul pada 

kegiatan di forum 

1, 3, 7, 9, 

14, 18, 

23, 24 

8 

Nyaman 

dalam 

bekerja 

sama 

 Mau bekerja sama dengan 

anggota kelompoknya 

 Bertukar pikiran dengan teman 

kelompok 

 Memberikan pendapat dalam 

kerja kelompok 

2, 4, 5, 

10, 11, 

12, 15, 

16, 21, 

23, 25, 

28, 29 

13 
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2. Toleransi 

DeRoche E, Betty Sullivan, Sherrye Dee Garrett (1999) menyatakan bahwa 

toleransi adalah kemampuan untuk mengerti, merespon, dan menerima 

kepercayaan dan kebiasaan orang lain selama kepercayaan dan kebiasaan itu tidak 

bertentangan dengan kita. Toleransi berkaitan dengan cara untuk mengatur 

konflik, kefanatikan, dan prasangka. Hal – hal tersebut berkaitan dengan adat, 

etnis, dan gaya hidup yang berbeda. Sedangkan Bergen & Bandow (2010) 

berpendapat bahwa toleransi merupakan kebebasan setiap individu untuk 

mempercayai apapun yang mereka sukai dan menjadikannya sebagai privasi 

(kepercayaan pribadi). Jadi toleransi adalah kemampuan untuk mengerti, 

merespon dan menerima kepercayaan dan kebiasaan orang lain sebagai privasi 

individu yang bersangkutan. 

 

Variabel Dimensi Indikator Item  ∑item 

Toleransi Mengerti  Mengerti bahwa setiap orang 

berbeda 

 Menghargai pendapat teman/ 

orang lain 

1, 4, 9, 13, 

17, 20, 26, 

30 

8 

Merespon  Menghormati orang lain 

 Mendengarkan pendapat yang 

berbeda 

 Memberi kesempatan pada 

teman untuk berpendapat 

2, 6, 8, 11, 

16, 19, 21, 

22, 25, 27, 

28 

11 

Menerima  Tidak memaksakan kehendak 

terhadap orang lain 

 Tidak fanatik terhadap 

keyakinannya 

 Bersahabat tanpa membedakan 

suku, agama, dan ras 

3, 5, 7, 10, 

12, 14, 18, 

23, 24, 25, 

29 

11 

 

 

3. Rasa ingin tahu 

Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar 

(Hamid et al 2010). Rasa ingin tahu adalah suatu perasaan yang bergejolak yang 

bisa membangkitkan rasa penasaran seseorang (Rosa 2011). Rasa ingin tahu dapat 

muncul saat kita melihat sesuatu. Sikap ingin tahu menuntun siswa kepada 

pengalaman baru dan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mempelajari 

sains yang berorientasi pada eksplorasi lingkungan sekitar (Harlen 1992). Dengan 

adanya rasa ingin tahu, seseorang dapat menyelidiki atau memecahkan masalah 

yang membuatnya penasaran, sehingga seseorang dapat merasa puas dengan apa 

yang telah dicapainya. 
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Variabel Dimensi Indikator Item  ∑item 

Rasa ingin 

tahu 

Rasa 

penasaran 

 Tertarik untuk mengetahui 

lebih banyak 

 Berkeinginan untuk mencari 

tahu lebih dalam 

1, 6, 8, 11, 

12, 14, 17, 

20, 24, 27 

10 

Menyelidiki 

atau 

memecahkan 

masalah 

 Mengajukan pertanyaan 

 Melakukan pengamatan 

 Melakukan penelusuran 

literatur 

 Berdiskusi dengan teman 

2, 3, 4, 5, 

7,9,10,13, 

15, 16, 18, 

19, 21, 22, 

23, 25, 26, 

28, 29, 30 

20 

 

 
  



 

 

82 

LEMBAR REFLEKSI DIRI 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Dalam lembar ini Anda akan menemukan beberapa kalimat pernyataan. 

Mohon dibaca dengan baik setiap pernyataan yang ada. 

2. Mohon menanggapi pernyataan yang ada berdasarkan pendapat atau keadaan 

Anda sendiri. 

3. Identitas Anda akan dirahasiakan oleh peneliti dan hanya untuk keperluan 

penelitian saja, karena itu kejujuran Anda dalam menanggapi pernyataan 

sangat diharapkan dan sangat berarti bagi peneliti. 

4. Berilah tanda () pada kolom yang telah disediakan di samping masing-

masing pernyataan, sesuai keadaan Anda dengan kode sebagai berikut. 

SS = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

R  = Ragu-ragu 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

5. Mohon dikumpulkan kepada Bapak guru setelah Anda selesai mengisi. 

 

Nama : 

Kelas/No absen  : 

Pengisian lembar ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam 

rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi Program Sarjana 

Universitas Negeri Semarang, dan bukan untuk kepentingan yang lain. 

Mohon diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan Anda. 

Terimakasih atas kesediaan Anda dalam mengisi daftar ini. Semoga 

kebaikan hati Anda dibalas dengan kebaikan yang berlipat dari Tuhan. 
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Nama : 

No Pernyataan 
Tanggapan 

SS S R TS STS 

1 Saya banyak berpartisipasi dalam melakukan pengamatan      

2 Bekerja dalam kelompok memberikan banyak hambatan karena bersangkutan dengan banyak 

orang 

     

3 Ketika pelajaran, saya sering menanyakan pendapat teman yang duduk di dekat saya 

mengenai pokok bahasan yang sedang diterangkan guru 

     

4 Anggota kelompok saya melakukan diskusi sebelum memulai pekerjaan      

5 Pembagian pekerjaan dalam kelompok diputuskan secara bersama-sama      

6 Saya sering menyampaikan pemikiran/pendapat saya ketika diskusi kelas      

7 Saya merasa malu menyampaikan pemikiran saya pada teman      

8 Saya menangkap maksud dari pendapat yang diungkapkan teman ketika diskusi berlangsung      

9 Saya dan teman di dekat saya sering membahas jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan 

guru ketika pelajaran 

     

10 Bekerja dalam kelompok membuat saya tidak bebas mengekspresikan ide      

11 Dalam bekerja kelompok, saya suka memberikan usulan bagaimana harus bekerja ataupun 

memulainya 

     

12 Kelompok kami melakukan pekerjaan bagian kami masing-masing tanpa saling bertanya      

13 Saya jarang memperhatikan siswa lain ketika sedang menjelaskan hasil diskusi kelompoknya      

14 Saya merasa tidak perlu melakukan sesuatu ketika sudah ada teman yang mengerjakannya      

15 Bagi saya, belajar dan bekerja dalam kelompok membuat pekerjaan menjadi lebih mudah      

16 Dalam kerja kelompok, saya bekerja mengikuti arahan ketua kelompok      

17 Saya sering memberikan tanggapan terhadap pendapat teman saat diskusi      

18 Saat diskusi, saya dan teman di dekat saya sering mendiskusikan hal-hal di luar pembelajaran      

19 Saya mencari perbedaan antara hasil diskusi kelompok saya dengan kelompok lain ketika 

presentasi diskusi 

     

20 Saya merasa tidak perlu berbicara bila sudah ada teman yang berpendapat      

21 Dalam kegiatan kelompok, saya kerap menanyakan bagaimana pendapat tiap anggota 

terhadap apa yang dilakukan 

     

22 Saya tidak banyak mengeluarkan pendapat saat diskusi      

23 Saat bosan dengan pelajaran, saya bergurau dengan teman di dekat saya      

24 Saya membantu teman lain yang kesulitan dalam melakukan pengamatan      

25 Dalam kerja kelompok, lebih banyak ide terkumpul karena lebih banyak orang yang terlibat      

26 Ketika teman berbicara, saya akan diam dan mendengarkan mereka      

27 Dalam kelompok saya, pembagian pekerjaan dilakukan oleh ketua kelompok      

28 Saya bertanya kepada anggota kelompok bila menemukan kesulitan      

29 Saya menyiapkan alat bahan praktikum bersama anggota kelompok lainnya      

30 Saya tidak tertarik mendengarkan pendapat atau penjelasan teman lain      

       

 Nama :      

No Pernyataan 
Tanggapan 

SS S R TS STS 

1 Tidak semua orang memiliki pendapat yang sama      

2 Saya merespon pendapat teman yang berbeda dari saya      

3 Saya mengerti jika ada teman yang tidak setuju dengan pendapat saya      

4 Saya memperhatikan ketika ada teman yang sedang berbicara      

5 Saya berusaha membuat orang lain setuju dengan pendapat saya      

6 Saya tidak berani mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas      

7 Pekerjaan yang dilakukan kelompok saya harus sesuai dengan apa yang saya pikirkan      

8 Saya kurang tertarik memperhatikan pendapat teman yang tidak sesuai dengan keyakinan 

saya 

     

9 Saya lebih senang menanyakan maksud pembicaraan orang lain dari teman sekelompok 

dibanding mendengarkannya sendiri 

     

10 Saya cenderung bergaul dengan teman-teman yang sependapat dengan saya      

11 Saya mendengarkan pendapat teman sampai selesai sebelum saya mengutarakan pendapat      
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12 Saya tertarik untuk mengenal orang-orang dengan kebudayaan yang berbeda      

13 Saya menyadari bahwa teman-teman memiliki kebiasaan yang berbeda      

14 Tidak masalah jika ada orang yang tidak dapat menerima pendapat saya      

15 Saya kurang nyaman jika berteman dengan orang yang berbeda dari saya      

16 Saya memperhatikan secara seksama arahan-arahan dari guru      

17 Saya kurang nyaman ketika ada orang yang berpendapat tentang saya      

18 Tidak masalah bagi saya untuk berteman dengan orang yang berbeda kebudayaan, suku, atau 

agama dari saya 

     

19 Saya senang mendengarkan jawaban teman yang berbeda dari saya      

20 Menurut saya perbedaan pendapat sebenarnya bisa dihindari      

21 Saya sering berbicara sebelum orang lain menyelesaikan pendapatnya      

22 Saya bisa menerima pendapat teman yang berbeda dari saya      

23 Saya merasa kurang nyaman ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan saya      

24 Saya merasa pendapat orang lain yang berbeda dari saya adalah salah      

25 Saya segera menyelesaikan penjelasan/pertanyaan ketika ada siswa lain yang mengangkat 

tangan 

     

26 Saya kurang tertarik memperhatikan pendapat teman      

27 Saya memperhatikan alasan yang menyebabkan pendapat orang lain berbeda dengan saya      

28 Saya sering berbicara dengan teman saat guru sedang menerangkan      

29 Saya lebih nyaman berteman dengan orang yang memiliki banyak kesamaan dengan saya      

30 Latar belakang yang berbeda menyebabkan pendapat setiap orang berbeda      

 

  Terimakasih telah bersedia mengisi lembar ini   
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Nama : 

No Pernyataan 
Tanggapan 

SS S R TS STS 

1 Saat saya melakukan pengamatan, saya membuka buku referensi untuk mengetahui apa yang 

sebenarnya saya temukan 

     

2 Saya membaca petunjuk pengamatan ketika sedang melakukannya      

3 Saya melakukan pengamatan karena guru meminta saya melakukannya      

4 Saya menanyakan pada guru tentang kemungkinan apa yang akan ditemukan jika melakukan 

pengamatan sel lain 

     

5 Saya melakukan pengamatan karena saya ingin tahu bagaimana sel itu      

6 Saya kurang tertarik untuk mencari tahu tentang apa yang saya temukan saat pengamatan      

7 Saya menanyakan pendapat teman tentang apa yang saya temukan pada pengamatan      

8 Saya tidak sempat untuk mencari jawaban dari hal yang saya pertanyakan      

9 Ketika saya tidak paham dengan materi, saya memutuskan untuk membaca lebih dulu 

sebelum bertanya pada orang lain 

     

10 Saya merasa sudah cukup dengan mencatat hasil pengamatan tanpa perlu membahasnya lagi      

11 Saya berusaha mengaitkan hasil pengamatan dengan materi dari buku      

12 Saya mencari buku-buku pendukung yang terkait dengan materi sel      

13 Saya merasa pengamatan sel kali ini sudah cukup banyak tanpa perlu ada penambahan lagi      

14 Saya mencari penjelasan tentang apa yang saya pertanyakan      

15 Saya berdiskusi dengan teman tentang apa yang saya temukan saat pengamatan      

16 Saya membaca petunjuk pengamatan dahulu sebelum melakukannya      

17 Saya tertarik untuk mendengarkan penjelasan guru mengenai sel dan organel      

18 Saya mendiskusikan pertanyaan dalam LKS dengan teman      

19 Saya ingin mengamati sel-sel yang lain jika ada kesempatan lagi      

20 Saya kurang tertarik untuk mengaitkan materi sebelumnya dengan hasil pengamatan      

21 Saya sering bertanya pada guru tentang apa yang tidak saya pahami      

22 Saya kurang tertarik untuk membahas apa yang saya temukan saat pengamatan      

23 Saya mendapatkan jawaban pertanyaan dalam LKS dari pekerjaan teman      

24 Saya merasa belum puas ketika belum memahami keseluruhan materi yang diterangkan guru      

25 Saya ikut berdiskusi untuk menentukan kesimpulan pengamatan      

26 Saya melakukan pengamatan dengan benar untuk mendapatkan hasil pengamatan yang tepat      

27 Saya cenderung mendengarkan hal-hal pokok yang disampaikan guru daripada keseluruhan 

materi yang dibahas 

     

28 Saya mencari tahu jawaban pertanyaan dalam LKS dari buku-buku literatur      

29 Saya kurang tertarik untuk berdiskusi dalam menentukan kesimpulan pengamatan      

30 Saya sungkan untuk bertanya pada guru tentang apa yang tidak saya pahami      

KISI-KISI 

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK SISWA 

 

Herliani (2009) mengatakan bahwa penilaian hasil belajar psikomotor 

menitikberatkan pada keterampilan motorik (hands on). Stiggins (1994) 

menjelaskan bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan pengembangan 

motorik, koordinasi otot dan keterampilan-keterampilan fisik. Gronlund & Linn 

(1990) mengemukakan aspek yang dinilai dalam praktikum meliputi kemampuan 

menjelaskan prosedur dan mengidentifikasi peralatan, merancang atau 

merencanakan percobaan, melakukan percobaan (memilih dan memasang alat 

serta melakukan percobaan), mengamati dan mencatat hasil, menginterpretasi 

hasil dan merumuskan kesimpulan, serta mengatur alat, menyelesaikan kegiatan, 

dan membersihkan ruang dan tempat kerja yang menunjukkan aspek kebiasaan 

bekerja. 
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Variabel Dimensi Indikator Item item 

Skor 

psikomotorik 

Penggunaan 

alat dan bahan 

Menggunakan mikroskop dengan 

benar 

1 1 

Menggunakan alat hati-hati 2 1 

Menggunakan alat tanpa dibantu 3 1 

Mendapatkan sayatan bawang 

merah 

4 1 

Meletakkan preparat dengan benar 5 1 

Meletakkan gelas penutup dengan 

benar 

6 1 

Melakukan pengamatan dengan 

teliti 

7 1 

Mendapatkan sel yang diamati 8 1 

Membereskan 

peralatan, 

bahan, tempat 

Mencuci alat tanpa disuruh 9 1 

Menyimpan alat ke tempatnya 10 1 

Membersihkan tempat kerja 11 1 

Membuang sisa ke tempat sampah 12 1 
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK SISWA 

 

Hari, tanggal : 

 

 

No Aspek yang dinilai 
Nomor Induk Siswa 

           

1 Menggunakan mikroskop dengan benar            

2 Menggunakan alat secara hati-hati, tidak merusak            

3 Menggunakan alat tanpa bantuan            

4 Mendapatkan sayatan tipis bagian dalam bawang merah            

5 Meletakkan preparat pada gelas objek dengan benar            

6 Meletakkan gelas penutup dengan benar            

7 Melakukan pengamatan dengan teliti            

8 Mendapatkan gambar sel yang diamati dengan jelas            

9 Mencuci alat tanpa disuruh            

10 Menyimpan alat ke tempatnya tanpa diminta            

11 Membersihkan tempat kerja            

12 Membuang sisa atau sampah ke tempat sampah            

 

 

Observer, 

 

 

 

____________________ 

NIM. 
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KISI-KISI SOAL POSTTEST 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Demak 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/1 

Standar Kompetensi : Memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan 

KD Indikator 
Jenjang kemampuan 

Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Mendeskripsikan komponen 

kimiawi sel, struktur, dan 

fungsi sel sebagai unit 

terkecil kehidupan 

Menjelaskan sejarah 

perkembangan teori sel 

      Rudolf Virchow menyatakan bahwa omne 

cellula e cellula, yang artinya setiap sel 

berasal dari sel sebelumnya. Apakah maksud 

dari pernyataan tersebut? 

 Mendeskripsikan komponen 

kimiawi sel 

      Berikut adalah senyawa penyusun sebuah 

sel. Karbohidrat, protein, mineral, asam 

nukleat, air, natrium, kalium, lemak. 

Kelompokkan senyawa di atas ke dalam 

senyawa organik dan senyawa anorganik! 

 Menjelaskan perbedaan sel 

prokariotik dan sel eukariotik 

      Perhatikan gambar-gambar berikut. 

Dari ketujuh gambar tersebut, gambar mana 

sajakah yang termasuk dalam sel 

prokariotik? Mengapa? Tuliskan alasanmu 

dalam sebuah paragraf singkat. 

 Membandingkan struktur sel 

hewan dan sel tumbuhan 

      Isilah tabel berikut berdasarkan gambar yang 

tersedia. 

(tabel perbedaan sel hewan dan sel 

tumbuhan) 

 Menunjukkan bagian-bagian 

sel berdasarkan gambar 

      Buatlah sebuah gambar skematis dari sel 

eukaryotik beserta organel-organelnya. 

Berilah nama setiap organel yang termasuk 

ke dalam gambarmu. 

 Menjelaskan fungsi masing-

masing organel 

      Tuliskan fungsi dari masing-masing organel 

berikut. 

 Mengaitkan struktur bagian-

bagian sel beserta fungsinya 

      Kloroplas memiliki ribosom dan DNA 

sendiri di dalam organelnya, yang 
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menyebabkan kloroplas dapat memproduksi 

protein sendiri. Apakah protein yang 

dihasilkan dari DNA kloroplas dapat 

menggantikan protein yang dihasilkan oleh 

DNA dari inti sel? 

 Menjelaskan organel-organel 

yang dimiliki sel tumbuhan 

dan sel hewan 

      Mitokondria adalah organel sel yang 

berfungsi dalam respirasi sel yakni untuk 

menghasilkan energi. Dari gambar di atas 

dapat kita lihat bahwa jumlah mitokondria 

pada sel hewan lebih banyak dari sel 

tumbuhan. Mengapa demikian? 
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SOAL POSTTEST 

 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Materi   : Sel 

Kelas/ semester  : XI/I 

Waktu   : 35 menit 

 

Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal berikut dan kerjakan dengan jujur. 

2. Bacalah soal dengan cermat. 

3. Jawablah soal pada lembar jawaban berdasar petunjuk yang tersedia. 

4. Lembar soal tidak boleh dicorat-coret. 

5. Tanyakan pada pengawas apabila ada hal-hal yang belum jelas. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

1. Rudolf Virchow menyatakan bahwa omne cellula e cellula, yang artinya 

setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Apakah maksud dari pernyataan 

tersebut? 

2. Buatlah sebuah gambar skematis dari sel eukaryotik beserta organel-

organelnya. Berilah nama setiap organel yang termasuk ke dalam gambarmu. 

3. Perhatikan gambar-gambar berikut. 

  

A.      B.           C.       D. 

   

  E.       F.         G. 

Dari ketujuh gambar tersebut, gambar mana sajakah yang termasuk dalam sel 

prokariotik? Mengapa? Tuliskan alasanmu dalam sebuah paragraf singkat. 
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4. Sel tersusun atas bermacam-macam senyawa, yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik. Berikut 

diberikan senyawa-senyawa penyusun sebuah sel. 

Karbohidrat 

Protein 

Mineral 

Asam nukleat 

Air 

Natrium 

Kalium 

Lemak

Kelompokkan senyawa di atas ke dalam senyawa organik dan senyawa anorganik! 

5. Isilah tabel berikut berdasarkan gambar yang tersedia. 

 

Perbedaan Se hewan Sel tumbuhan 

   

   

   
 

6. Perhatikan gambar berikut. 

 

Mitokondria (bagian berbentuk lonjong dan berwarna biru) adalah organel sel 

yang berfungsi dalam respirasi sel yakni untuk menghasilkan energi. Dari gambar 

di atas dapat kita lihat bahwa jumlah mitokondria pada sel hewan lebih banyak 

dari sel tumbuhan. Mengapa demikian? 

7. Kloroplas memiliki ribosom dan DNA sendiri di dalam organelnya, yang 

menyebabkan kloroplas dapat memproduksi protein sendiri. Apakah protein 

yang dihasilkan dari DNA kloroplas dapat menggantikan protein yang 

dihasilkan oleh DNA dari inti sel? 
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8. Tulis fungsi dari masing-masing organel pada tabel berikut. 

........................................................ 

 

................................................. 

.......................................................... 

  

......................................................... 

 

............................................................ 

 

......................................................... 

 

............................................................. 

 

 

 
........................................................ 

 

............................................................ .......................................................... 

 

......................................................... 

 

......................................................... 
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI 

ANGKET UNTUK MENGETAHUI PERANGKAT PEMBELAJARAN 

YANG DIGUNAKAN OLEH GURU BIOLOGI KELAS XI 

 

Menurut Borg & Gall (2003) penelitian pengembangan dimulai dari 

analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria 

yaitu pentingnya produk untuk dikembangkan, kemungkinan pengembangan 

produk, kemampuan SDM untuk mengembangkan produk dan ketersediaan waktu 

untuk mengembangkan produk tersebut. 

Sukardi (2011) masalah adalah penyimpangan antara harapan dan 

kenyataan. Masalah muncul akibat ketidaktahuan (lack of knowledge), 

ketidakmauan (lack of motivation) dan ketiadaan dukungan (lack of support).  

Permasalahan muncul karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Analisis 

kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk digunakan untuk mengetahui keberadaan perangkat 

pembelajaran yang selama ini telah digunakan, ketidaktahuan pengajar, 

ketidakmampuan pengajar dan ketiadaan perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan inteligensi majemuk. Dalam kurikulum KTSP yang digunakan 

saat ini, disebutkan bahwa salah satu prinsip pelaksanaan pembelajaran berdasar 

KTSP adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya (Kwartolo 2007). Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik, yakni 

salah satunya adalah pengembangan potensi diri. Maka dari itu diperlukan 

pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan inteligensi 

majemuk untuk mendukung prinsip tersebut. 

Variabel Dimensi Indikator Item item 

Kebutuhan 

pengemba-

ngan 

perangkat 

pembelajaran 

berorientasi 

pengemba-

ngan 

inteligensi 

majemuk 

 

Keberadaan 

perangkat 

berorientasi 

pengemba-

ngan 

inteligensi 

majemuk 

Ada atau tidaknya 

perangkat 

pembelajaran 

berorientasi 

pengembangan 

inteligensi majemuk 

Apakah Anda sudah 

menggunakan teori 

inteligensi majemuk 

dalam pembuatan 

perangkat 

pembelajaran? 

3 

Ketidak-

tahuan 

(lack of 

knowledge) 

Ketidaktahuan guru 

terhadap perangkat 

pembelajaran 

berorientasi 

Apakah Anda tahu 

tentang perangkat 

pembelajaran 

berorientasi 

5 
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pengembangan 

inteligensi majemuk 

 

pengembangan 

inteligensi majemuk? 

Ketidak-

mauan 

(Lack of 

motivation) 

Kemudahan (ease) Apakah siswa mudah 

menggunakan 

perangkat? 

2 

Keenakan Apakah siswa 

nyaman 

menggunakan 

perangkat? 

2 

Ketiadaan rasa 

cemas (free of worry) 

Apakah siswa 

mampu melakukan 

instruksi dalam 

perangkat? 

2 

Kesediaan guru 

untuk menerapkan 

perangkat dalam 

pembelajaran 

Apakah guru mau 

menerapkan 

perangkat? 

2 

Ketiadaan 

dukungan 

(lack of 

support) 

Ketiadaan perangkat 

berorientasi 

pengembangan 

inteligensi majemuk 

Apakah sekolah 

mendukung guru 

untuk 

mengembangkan 

kreativitas? 

4 
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Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui perangkat pembelajaran 

yang selama ini digunakan oleh Bapak/Ibu guru. Pengisian lembar 

ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan 

skripsi untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas 

Negeri Semarang, dan bukan untuk kepentingan yang lain. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu 

guru untuk menjawab angket terlampir berdasarkan keadaan atau 

pendapat Bapak/Ibu guru sendiri. 

Jawaban Bapak/Ibu guru tidak akan berdampak negatif. 

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu guru dalam mengisi daftar 

ini. Semoga kebaikan hati Bapak/Ibu guru dibalas dengan kebaikan 

yang berlipat dari Tuhan. 

Lampiran 2 

ANGKET UNTUK MENGETAHUI PERANGKAT PEMBELAJARAN 

YANG DIGUNAKAN OLEH GURU BIOLOGI KELAS XI 

 

 

  

Nama  : 

NIP  : 

Instansi : 

Petunjuk Pengisian : 

 Dalam lembar instrumen penelitian ini Bapak/Ibu guru akan menemukan 

beberapa kalimat pertanyaan. 

Mohon dibaca dengan baik setiap pertanyaan yang ada. 

 Mohon Bapak/Ibu guru menjawab kuesioner terlampir berdasarkan keadaan 

atau pendapat Bapak/Ibu guru sendiri. 

 Mohon semua item pertanyaan dapat diisi, tidak ada yang terlewatkan. 

 Identitas dan jawaban Bapak/Ibu guru akan dirahasiakan oleh peneliti dan 

hanya untuk keperluan penelitian saja, karena itu kejujuran Anda dalam 

menanggapi pernyataan sangat diharapkan dan sangat berarti bagi peneliti. 

 Berilah tanda () pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu guru. Diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan jawaban. 

 Apabila ada jawaban lain, silahkan menuliskannya pada pilihan lainnya. 

 Mohon dikumpulkan kepada peneliti setelah Bapak/Ibu guru selesai mengisi. 
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98 
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Lampiran  3 

 

KISI-KISI 

ANGKET UNTUK MENGIDENTIFIKASI INTELIGENSI MAJEMUK 

 

Teori mengenai inteligensi majemuk pertama kali dikemukakan oleh 

Howard Gardner pada tahun 1983. Teori inteligensi majemuk dikembangkan 

berdasarkan pemikiran bahwa seseorang memiliki cara yang unik untuk 

menyelesaikan masalah, sehingga penilaian kecerdasan berdasarkan satu atau dua 

aspek dianggap kurang tepat. Gardner mengidentifikasi adanya sembilan 

kecerdasan yang dimiliki manusia, yakni kecerdasan linguistik, logika-matematis, 

musikal, visual-spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis dan 

eksistensial. Kesembilan kecerdasan ini dimiliki oleh setiap orang, namun 

komposisi dan tingkat penguasaannya berbeda pada masing-masing individu. 

Pembelajaran dengan mengaitkan keberagaman inteligensi majemuk yang 

tercermin dalam kegiatan pembelajaran dan penugasan yang variatif dapat 

membangkitkan minat dan aktivitas siswa, yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

Variabel Dimensi Indikator Item item 

Inteligensi 

majemuk 

Inteligensi 

naturalis  

Mencerminkan 

kecerdasan naturalis 

3, 17, 27, 32, 41, 

46 

6 

 Inteligensi 

logika-

matematis 

Mengindikasikan 

kecerdasan logika-

matematis 

4, 10, 18, 25, 44, 

53 

6 

 Inteligensi 

eksistensial 

Menggambarkan 

kecerdasan 

eksistensial 

6, 22, 29, 36, 47, 

54 

6 

 Inteligensi 

interpersonal 

Mencerminkan 

kecerdasan 

interpersonal 

7, 15, 20, 26, 39, 

50 

6 

 Inteligensi 

musik 

Mengindikasikan 

kecerdasan musik 

2, 14, 23, 30, 42, 

49 

6 

 Inteligensi visual 

spasial 

Mengindikasikan 

kecerdasan visual 

5, 12, 21, 34, 40, 

48 

6 

 Inteligensi 

intrapersonal 

Mencerminkan 

kecerdasan 

intrapersonal 

8, 16, 31, 37, 45, 

52 

6 

 Inteligensi 

kinestetik 

Mencerminkan 

kecerdasan kinestetik 

9, 24, 28, 33, 38, 

51 

6 

 Inteligensi 

linguistik 

Mengindikasikan 

kecerdasan linguistik 

1, 11, 13, 19, 35, 

43 

6 
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Daftar ini bukan sebuah ujian. Daftar ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi potensi Anda dari berbagai macam intelegensi. Hasil 

dari pengisian daftar ini tidak akan mempengaruhi nilai Anda. 

Pengisian lembar ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam 

rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi Program Sarjana 

Universitas Negeri Semarang, dan bukan untuk kepentingan yang lain. 

Mohon diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan Anda. 

Terimakasih atas kesediaan Anda dalam mengisi daftar ini. Semoga 

kebaikan hati Anda dibalas dengan kebaikan yang berlipat dari Tuhan. 

 

Lampiran 4 

ANGKET UNTUK MENGIDENTIFIKASI INTELEGENSI MAJEMUK 

 

 

 

 

 

  

Petunjuk Pengisian : 

 Dalam lembar ini Anda akan menemukan beberapa kalimat pernyataan. 

Mohon dibaca dengan baik setiap pernyataan yang ada. 

 Mohon menanggapi pernyataan yang ada berdasarkan pendapat atau keadaan 

Anda sendiri. 

 Identitas Anda akan dirahasiakan oleh peneliti dan hanya untuk keperluan 

penelitian saja, karena itu kejujuran Anda dalam menanggapi pernyataan 

sangat diharapkan dan sangat berarti bagi peneliti. 

 Berilah tanda () di atas garis yang telah disediakan di samping masing-masing 

pernyataan, bila pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan Anda. 

 Apabila pernyataan yang ada tidak sesuai dengan keadaan Anda, tinggalkan 

pernyataan tersebut tanpa memberi tanda apapun. 

 Mohon dikumpulkan kepada Bapak guru setelah Anda selesai mengisi. 

 

Nama : 

Kelas/No absen  : 
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Lampiran 5 

 

REKAPITULASI 

INTELIGENSI MAJEMUK SISWA 

KELAS XI SMA NEGERI 1 DEMAK 

 

Inteligensi 
Kelas 

IPA 1 IPA 2 IPA 3 IPA 4 IPA 5 IPA 6 IPA 7 Total 

Linguistik 12 16 12 14 14 15 14 97 

Musik 17 14 13 13 13 14 11 95 

Naturalis 7 8 8 8 8 12 6 57 

Logika 

matematis 
11 17 15 20 20 13 15 111 

Visual 10 15 13 17 17 14 15 101 

Eksistensial 20 15 23 15 15 22 20 130 

Kinestetik 7 10 10 12 12 15 7 73 

Interpersonal 25 20 25 9 9 21 20 129 

Intrapersonal 9 10 5 12 12 5 8 61 
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Lampiran  6 

 

KISI-KISI 

LEMBAR PENILAIAN PENGEMBANGAN SILABUS 

 

Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata 

pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, yang dipertimbangkan 

berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus dikembangkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang 

Standar Proses serta Panduan Umum Pengembangan Silabus oleh Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Silabus yang dikembangkan harus memberi kejelasan cara pencapaian 

kompetensinya, juga termuat cara untuk mengetahui keberhasilan indikatornya 

menggunakan alat evaluasi yang valid dan reliabel (Binadja 2005). Kegiatan 

pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung, serta 

ada interaksi antara peserta didik, guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 

Pendekatan belajar yang digunakan hendaknya bervariasi dan berpusat pada 

peserta didik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, 

mapel, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Penilaian dilakukan dengan tes dan 

nontes dengan sistem penilaian berkelanjutan (Tim Pustaka Yustisia 2008). 

Siswa dihadapkan dengan kenyataan bahwa teori yang diterima dapat 

ditemui di kehidupan nyata dan dapat dialami sendiri sehingga meninggalkan 

kesan yang mendalam (Susanto 2005). Tersedianya cukup variasi pembelajaran, 

jadi semakin banyak potensi pembelajaran yang dapat dikembangkan (Berman 

1998). Dalam pembelajaran, digunakan bermacam bahan ajar, seperti worksheet, 

buku, dsb. Juga digunakan beragam sumber belajar dari lingkungan (Özdemir et 

al 2006). Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan tugas dan proyek yang 

membuat siswa bekerja dengan inteligensinya (Delaney & Shafer 2007). 

Variabel Dimensi Indikator Item item 

Silabus Lengkap 

bagian-

bagiannya 

Terdapat standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar secara lengkap dan berkaitan 

1, 2, 6, 

7, 20 

5 

Indikator 

sesuai 

Indikator sesuai dengan jenjang peserta 

didik dan terukur 

3, 5 2 

Melibatkan 

inteligensi 

majemuk 

Indikator melibatkan inteligensi 

majemuk 

4 1 

Menggunakan media pembelajaran 

bervariasi 

15 1 
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Menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi 

8 1 

Kegiatan pembelajaran melibatkan 

inteligensi majemuk siswa 

10 1 

Pembelajaran menggunakan berbagai 

sumber belajar dari lingkungan 

21 1 

Penilaian dilakukan selama proses 

pembelajaran 

19 1 

Pembelajaran 

khas biologi 

Pembelajaran mengandung unsur 

inkuiri, kooperatif, dan kontekstual 

9, 11, 

12 

3 

Adanya 

interaksi 

Kegiatan pembelajaran berpusat pada 

peserta didik 

13, 14 2 

Penilaian 

menyeluruh 

Penilaian mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor 

16, 17, 

18 

3 
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Lampiran 7 

LEMBAR PENILAIAN PENGEMBANGAN SILABUS 
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Lampiran  8 

 

KISI-KISI 

LEMBAR PENILAIAN KELAYAKAN RPP 

 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Pengembangan RPP didasarkan 

pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses dan Panduan Pengembangan RPP oleh Departemen Pendidikan 

Nasional. 

RPP yang baik memuat aktivitas proses belajar yang dapat menjadi 

pengalaman belajar lagsung bagi siswa. Langkah-langkah pembelajaran disusun 

secara sistematis serta terperinci sehingga dapat digunakan oleh orang lain tanpa 

menimbulkan penafsiran ganda (Arifin 2011). Selain itu RPP harus mudah 

dijalankan oleh orang diluar penyusun, memuat identitas, lengkap bagiannya 

(pembuka, kegiatan siswa, penutup), mengandung unsur khas biologi sebagai 

proses inkuiri, penilaian berimbang, serta pemberian umpan balik di awal, selama 

proses pembelajaran, dan di akhir (Fajar 2010). 

Dalam menggunakan teori inteligensi majemuk, pengajaran satu materi 

tidak harus menggunakan kesembilan kecerdasan secara serentak, tetapi dengan 

memilih kecerdasan yang sesuai dengan konteks pembelajaran, dengan 

menggunakan alam sekitar sebagai sumber belajar. Siswa dihadapkan dengan 

kenyataan bahwa teori yang diterima dapat ditemui di kehidupan nyata dan dapat 

dialami sendiri sehingga meninggalkan kesan yang mendalam (Susanto 2005). 

Tersedianya cukup variasi pembelajaran, jadi semakin banyak potensi 

pembelajaran yang dapat dikembangkan (Berman 1998). Dalam pembelajaran, 

digunakan bermacam bahan ajar, seperti worksheet, buku, dsb. Juga digunakan 

beragam sumber belajar dari lingkungan (Özdemir et al 2006). Penilaian 

dilakukan dengan memperhitungkan tugas dan proyek yang membuat siswa 

bekerja dengan inteligensinya (Delaney & Shafer 2007). 

Variabel Dimensi Indikator Item item 

RPP Memuat 

identitas 

Terdapat identitas sekolah, alokasi 

waktu, SK, KD, indikator, dan tujuan 

1 1 

Lengkap 

bagiannya 

Terdapat bagian pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup secara lengkap 

5, 6, 

7, 8, 

9, 11 

6 

Khas biologi Mengandung unsur biologi sebagai 12, 2 
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proses inkuiri 13 

Merangsang partisipasi untuk belajar 

mandiri dan berkelompok 

10, 

19 

2 

Mengandung unsur pemikiran tingkat 

tinggi 

17 1 

Pembelajaran kontekstual 18 1 

    

Melibatkan 

inteligensi 

majemuk 

Kegiatan pembelajaran melibatkan 

inteligensi majemuk siswa 

14, 

16 

2 

 Media pembelajaran yang digunakan 

bervariasi 

21 1 

Menggunakan 3 atau lebih metode 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik KD 

15, 

22 

2 

Penilaian dilakukan selama proses 

pembelajaran 

25, 

23 

2 

Sistematis Langkah-langkah pembelajaran disusun 

secara sistematis 

20 1 

Terukur dan menyeluruh 2, 3, 

4 

3 

Asesmen 

alternatif 

Penilaian diambil dari aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik 

24 1 

Mudah 

diikuti 

Tidak menimbulkan penafsiran ganda 

bagi pengguna 

26 1 
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Lampiran 9 

LEMBAR PENILAIAN 

KELAYAKAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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Lampiran 10 

 

KISI-KISI 

LEMBAR VALIDASI MATERI PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

Perangkat pembelajaran terdiri dari silabus, RPP, LKS, dan lembar 

penilaian. Materi pembelajaran (instructional materials) merupakan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan (Depdiknas 2008). Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam pemilihan materi pembelajaran adalah cakupan, urutan, 

dan perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran tersebut. 

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi 

dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, 

sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Keluasan cakupan materi berarti 

menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu 

materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang 

terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Materi 

pembelajaran harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 

Alokasi waktu sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar. 

Setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan sistem 

evaluasi yang berbeda-beda. Strategi pembelajaran sesuai dengan materi 

(Depdiknas 2008). 

Variabel Dimensi Indikator Item item 

Perangkat 

pembelajaran 

Kesesuaian 

materi 

Materi pelajaran sesuai dengan 

SK, KD, dan indikator 

1 1 

Cakupan 

materi 

Materi yang dimasukkan dalam 

pembelajaran cukup untuk 

pencapaian KD 

2 1 

Kedalaman 

materi 

Rincian konsep-konsep materi 

sesuai dengan pengembangan 

inteligensi majemuk 

4 1 

Materi pengayaan dapat 

mengembangkan inteligensi 

majemuk 

12 1 

Tingkat 

kesukaran 

materi 

Materi yang diajarkan sesuai 

dengan jenjang pendidikan 

3 1 

Urutan 

penyajian 

Materi yang disajikan mengikuti 

sintaks pembelajaran 

5 1 

Alokasi waktu Waktu yang ditentukan cukup 6 1 
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untuk pencapaian KD 

Kesesuaian 

strategi 

Strategi yang dipilih menekankan 

inkuiri 

7 1 

Strategi menekankan pemanfa-

atan inteligensi majemuk 

8 1 

Kesesuaian 

penilaian 

Penilaian menggunakan asesmen 

autentik 

9, 10 2 

Ilustrasi sesuai 

dengan materi 

Gambar yang digunakan sesuai 

dengan materi 

11 1 
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Lampiran 11 

LEMBAR VALIDASI MATERI 

PERANGKAT PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENGEMBANGAN 

INTELEGENSI MAJEMUK 

 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian berjudul “Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Berorientasi Pengembangan Intelegensi Majemuk Siswa 

Kelas XI SMA”. Pengisian lembar ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam 

rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas 

Negeri Semarang, dan bukan untuk kepentingan yang lain. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen 

dan guru untuk memberikan penilaian terhadap perangkat pembelajaran terlampir. 

Jawaban Bapak/Ibu akan berpengaruh terhadap kelayakan perangkat pembelajaran 

terlampir. 

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi daftar ini. Semoga 

kebaikan hati Bapak/Ibu akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat dari Tuhan. 

 

Tujuan : Untuk mengetahui kelayakan perangkat pembelajaran berorientasi 

pengembangan intelegensi majemuk 

Identitas : 

Nama : 

NIP : 

 

Petunjuk  : 

1. Tulislah identitas Bapak/Ibu yang meliputi nama dan NIP pada bagian yang 

tersedia. 

2. Bacalah pedoman penilaian kelayakan perangkat pembelajaran sebelum 

melakukan penilaian. 

3. Berilah tanda centang () pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 

Bapak/Ibu terhadap perangkat pembelajaran terlampir. 

4. Di samping itu mohon Bapak/Ibu memberikan komentar atau masukan 

perbaikan pada tempat yang disediakan. 

5. Setelah selesai mengisi seluruh item, tulislah nama dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia. 
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Lampiran 12 

Contoh Hasil Posttest 
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Lampiran 13 

 

Rekapitulasi Skor Pretest dan Posttest 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

No Kode Siswa Kelas Kontrol Kode siswa Kelas Eksperimen 

Pre-test Post-test  Pre-test Post-test 

1 K1 74 75 E1 65 60 

2 K2 64 76 E2 62 88 

3 K3 73 78 E3 70 78 

4 K4 68 76 E4 56 65 

5 K5 62 74 E5 67 79 

6 K6 67 70 E6 73 91 

7 K7 72 76 E7 73 86 

8 K8 74 76 E8 72 90 

9 K9 70 80 E9 70 90 

10 K10 67 72 E10 72 88 

11 K11 64 74 E11 70 75 

12 K12 58 72 E12 75 92 

13 K13 72 70 E13 68 76 

14 K14 68 82 E14 65 72 

15 K15 62 76 E15 68 60 

16 K16 70 78 E16 70 83 

17 K17 70 80 E17 72 93 

18 K18 68 74 E18 50 54 

19 K19 66 68 E19 68 80 

20 K20 65 66 E20 54 50 

21 K21 56 60 E21 64 60 

22 K22 71 74 E22 66 72 

23 K23 68 72 E23 60 80 

24 K24 65 70 E24 64 78 

25 K25 64 62 E25 66 70 

26 K26 67 74 E26 54 68 

27 K27 70 80 E27 56 54 

28 K28 62 60 E28 70 76 

29 K29 55 58 E29 66 80 

30 K30 54 60 E30 70 92 

31 K31 50 68 E31 54 58 

32 K32 55 64 E32 58 70 

33 K33 56 68 E33 62 78 

34 K34 63 72 E34 63 76 

 Rata-rata 65 71.62 Rata-rata 65.09 75.35 
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Lampiran 14 

Contoh Angket Refleksi Diri (Penilaian Afektif) 
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Lampiran  15 

 

REKAPITULASI SKOR AFEKTIF SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

No 
Kode 

Siswa 

Nilai Afektif Skor 

Rata-

Rata 

Nilai 

Rata-

Rata 
Toleransi Bersahabat Rasa Ingin tahu 

skor nilai skor nilai skor nilai 

1 E1 115 77 111 74 118 79 115 77 

2 E2 123 82 116 77 120 80 120 80 

3 E3 119 79 125 83 113 75 119 79 

4 E4 110 73 115 77 116 77 114 76 

5 E5 112 75 120 80 113 75 115 77 

6 E6 114 76 110 73 114 76 113 75 

7 E7 114 76 119 79 110 73 114 76 

8 E8 112 75 109 73 109 73 110 74 

9 E9 124 83 115 77 111 74 117 78 

10 E10 128 85 113 75 116 77 119 79 

11 E11 111 74 115 77 119 79 115 77 

12 E12 110 80 118 79 116 77 115 79 

13 E13 114 76 127 85 124 83 122 81 

14 E14 114 76 111 74 107 71 111 74 

15 E15 114 76 114 76 114 76 114 76 

16 E16 124 83 112 75 120 80 119 79 

17 E17 129 86 118 79 119 79 122 81 

18 E18 116 77 115 77 111 74 114 76 

19 E19 114 76 117 78 127 85 119 80 

20 E20 114 55 117 60 115 60 115 58 

21 E21 110 73 120 80 125 83 118 79 

22 E22 117 78 115 77 109 73 114 76 

23 E23 115 77 111 74 111 74 112 75 

24 E24 114 76 108 72 113 75 112 74 

25 E25 114 76 117 78 112 75 114 76 

26 E26 109 73 123 82 115 77 116 77 

27 E27 112 75 117 78 118 79 116 77 

28 E28 108 72 114 76 113 75 112 74 

29 E29 111 74 113 75 118 79 114 76 

30 E30 109 73 123 82 129 86 120 80 

31 E31 106 71 116 77 118 79 113 76 

32 E32 117 78 113 75 116 77 115 77 

33 E33 117 78 112 75 112 75 114 76 

34 E34 122 81 127 85 122 81 124 82 
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Lampiran  16Lampiran 3 

Contoh Penilaian Psikomotorik 
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Lampiran 17 

 

NILAI PSIKOMOTOR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

No Kode Siswa Skor Nilai  Kriteria 

1 E1 10     83  tinggi 

2 E2 10     83  tinggi 

3 E3 9     75  sedang 

4 E4 8     67  sedang 

5 E5 9     75  tinggi 

6 E6 10     83  tinggi 

7 E7 11     92  tinggi 

8 E8 11     92  tinggi 

9 E9 9     75  sedang 

10 E10 11     92  tinggi 

11 E11 10     83  tinggi 

12 E12 11     92  tinggi 

13 E13 9     75  sedang 

14 E14 10     83  tinggi 

15 E15 9     75  sedang 

16 E16 10     83  tinggi 

17 E17 11     92  tinggi 

18 E18 8     67  sedang 

19 E19 9     75  sedang 

20 E20 7     58  sedang 

21 E21 8     67  sedang 

22 E22 11     92  tinggi 

23 E23 9     75  sedang 

24 E24 10     83  tinggi 

25 E25 9     75  sedang 

26 E26 8     67  sedang 

27 E27 9     75  sedang 

28 E28 10     83  tinggi 

29 E29 10     83  tinggi 

30 E30 11     92  tinggi 

31 E31 9     75  sedang 

32 E32 8     67  sedang 

33 E33 10     83  tinggi 

34 E34 8     67  sedang 

Skor total kelas 322 

 Skor rata-rata kelas 9.5 
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Lampiran 18 

KISI-KISI 

LEMBAR ANGKET KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BERORIENTASI PENGEMBANGAN INTELIGENSI MAJEMUK 

 

Pembelajaran berorientasi teori inteligensi majemuk menggunakan alam 

sekitar sebagai sumber belajar (Susanto 2005). Dalam pembelajaran, digunakan 

bermacam bahan ajar, seperti worksheet, buku, dsb. Juga digunakan beragam 

sumber belajar dari lingkungan (Özdemir et al 2006). Metode pembelajaran perlu 

bervariasi agar siswa dapat menggunakan kekuatan inteligensi mereka untuk 

memahami topik dengan lebih baik (Shearer 2004). Komponen dari pembelajaran 

inteligensi majemuk adalah berpikir kritis, keinginan dan antusiasme untuk 

mempelajari lingkungan, keberanian untuk mencoba hal yang baru, kreativitas dan 

keterampilan, kemurahan hati dan toleransi (Rockwood 2003). 

Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan tugas dan proyek yang 

membuat siswa bekerja dengan inteligensinya (Delaney & Shafer 2007). Bentuk 

penilaian didesain untuk memberikan siswa kesempatan menunjukkan apa yang 

telah diketahui. Evaluasi membantu siswa memperdalam pemahaman pada diri 

sendiri dan materi yang dipelajari. Siswa diperbolehkan memilih cara untuk 

mengekspresikan pemahaman berdasarkan pengalaman belajar dan menunjukkan 

kekuatan yang dimiliki (Xie & Lin 2009). 

Kegiatan pembelajaran bisa berupa menulis instruksi, membaca, 

berdiskusi, mendengarkan, berdebat, memberikan pendapat (linguistik). Bisa pula 

berupa menganalisis cara kerja sesuatu, membuat sebuah proses/alur, menyusun 

strategi, menganalisis permasalahan, mengklasifikasikan (logika-matematis). Bisa 

pula berupa menampilkan potongan musik, bernyanyi, meninjau pekerjaan seni, 

bermain alat musik, mendengarkan musik (musik). Bisa pula berupa demonstrasi 

cara kerja, membuat mimik untuk menjelaskan sesuatu, melakukan eksplorasi 

(kinestetik). Bisa pula berupa menggambar grafik, diagram, atau tabel; 

menggambar hasil pengamatan (visual spasial). Bisa pula berupa belajar 

berkelompok, berbagi cerita, bekerja sama, membandingkan dan menghubungkan 

sesuatu, melakukan wawancara (interpersonal). Bisa pula berupa membuat jurnal 

harian, melakukan refleksi, mengerjakan proyek mandiri (intrapersonal). Bisa pula 

berupa belajar di alam, melakukan eksplorasi benda-benda hidup, mengenal 

tanaman, memahami gejala/fenomena alam (naturalis). Bisa pula berupa 

mempertanyakan alasan keberadaan sesuatu, arti kehidupan, dsb (eksistensial) 

(Gardner 1983, Chapman & Chislet 2005, dan Susanto 2005). 

 

Variabel Dimensi Indikator Item item 
Pembelajaran Melibatkan 

inteligensi 
linguistik  

Membaca materi 1 1 

Berdiskusi tentang pokok bahasan 2 1 

Mendengarkan penjelasan 3 1 

Memberikan berpendapat 4 1 

Melibatkan Menganalisis cara kerja 5 1 
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inteligensi 
logika-
matematis 

Menganalisis permasalahan 6 1 

Mengklasifikasikan jenis 7, 8 2 

Menghubungkan struktur dan fungsi 9 1 

Melibatkan 
inteligensi 
musik 

Menampilkan potongan musik 10 1 

Mendengarkan musik 11 1 

Mengarang lirik lagu 12 1 

Melibatkan 
inteligensi 
kinestetik 

Mendemonstrasikan 13 1 

Melakukan pengamatan 14 1 

Bergerak aktif 15 1 

Melibatkan 
inteligensi 
visual-spasial 

Membuat tabel 16, 17 2 

Menggambar 18, 19 2 

Menyaksikan video 20 1 

Melibatkan 
inteligensi 
interpersonal 

Belajar dalam kelompok 21 1 

Berbagi tugas 22 1 

Bekerjasama dengan siswa lain 23 1 

Membandingkan jenis sel 24, 25 2 

Melibatkan 
inteligensi 
intrapersonal 

Mengerjakan tugas individu 26 1 

Membuat jurnal refleksi 27 1 

Mengerjakan proyek mandiri 28 1 

Melibatkan 
inteligensi 
naturalis 

Melakukan eksplorasi benda hidup 29 1 

Belajar di alam 30 1 

Mengenal tanaman atau hewan 31 1 

Memahami fenomena alam 32 1 

Melibatkan 
inteligensi 
eksistensial 

Mempertanyakan alasan keberadaan 
sesuatu 

33, 34 2 

Sumber 
belajar 
bervariasi 

Menggunakan lingkungan sebagai 
sumber belajar 

35 1 

Menggunakan buku, LKS, jurnal, dll 36,37,
38,39 

4 
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Lampiran 19 

LEMBAR ANGKET KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BERORIENTASI PENGEMBANGAN INTELEGENSI MAJEMUK 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No absen : 

 

Pengantar : 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pengisian lembar ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan 

Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, dan bukan untuk kepentingan 

yang lain. Mohon diisi dengan jujur sesuai dengan pendapat Anda. Jawaban yang 

diberikan tidak akan berdampak negatif bagi Anda.  

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Mohon dibaca dengan baik setiap pernyataan yang ada. 

2. Mohon menanggapi pernyataan yang ada berdasarkan keadaan Anda sendiri. 

3. Identitas Anda akan dirahasiakan oleh peneliti dan hanya untuk keperluan 

penelitian saja, karena itu kejujuran Anda dalam menanggapi pernyataan 

sangat diharapkan dan sangat berarti bagi peneliti. 

4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (√) pada 

salah satu kolom yang tersedia sesuai pendapat Anda. 

5. Mohon dikumpulkan kepada Bapak guru setelah Anda selesai mengisi. 
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Lampiran 20 

 

Rekapitulasi Skor Keterlaksanaan Pembelajaran  

 

No 
Kode 
Siswa 

Skor 
Keterlaksanaan 

 
No 

Kode 
Siswa 

Skor 
Keterlaksanaan 

1 K1 14  1 E1 20 

2 K2 9  2 E2 25 

3 K3 11  3 E3 23 

4 K4 12  4 E4 22 

5 K5 9  5 E5 20 

6 K6 12  6 E6 25 

7 K7 12  7 E7 26 

8 K8 11  8 E8 25 

9 K9 15  9 E9 23 

10 K10 12  10 E10 22 

11 K11 9  11 E11 23 

12 K12 11  12 E12 25 

13 K13 15  13 E13 23 

14 K14 16  14 E14 23 

15 K15 11  15 E15 22 

16 K16 13  16 E16 25 

17 K17 14  17 E17 25 

18 K18 11  18 E18 22 

19 K19 6  19 E19 21 

20 K20 9  20 E20 24 

21 K21 10  21 E21 21 

22 K22 12  22 E22 25 

23 K23 10  23 E23 23 

24 K24 10  24 E24 25 

25 K25 9  25 E25 21 

26 K26 12  26 E26 23 

27 K27 15  27 E27 21 

28 K28 12  28 E28 22 

29 K29 8  29 E29 23 

30 K30 11  30 E30 22 

31 K31 9  31 E31 23 

32 K32 10  32 E32 21 

33 K33 10  33 E33 24 

34 K34 13  34 E34 24 

Jumlah 383  Jumlah 782 

Rata-rata 11,3  Rata-rata 23 
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Lampiran 21  

 

KISI-KISI 

LEMBAR TANGGAPAN GURU TERHADAP PERANGKAT 

PEMBELAJARAN 

 

Dalam penelitian pengembangan, perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan perlu diuji coba untuk mengetahui tingkat praktikalitas atau 

keterterapan perangkat yang dikembangkan. Aspek kepraktisan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan meliputi daya tarik perangkat terhadap minat 

belajar siswa, kemudahan proses pengembangan perangkat, kemudahan 

penggunaan perangkat yang dikembangkan oleh guru maupun siswa, serta 

kebermanfaatan perangkat pembelajaran yang dikembangkan bagi guru dan siswa 

(Cahyono 2011). Selain itu perangkat yang dikembangkan hendaknya memenuhi 

kebutuhan, kehendak, dan kendala yang ada pada perangkat pembelajaran 

sebelumnya (Akker & Plomp 2012). Kepraktisan juga dapat dianggap sebagai 

penjelasan tentang keberhasilan atau kegagalan yang dijumpai dalam 

menggunakan suatu teknik atau model tertentu (Cambre 1979, King & Dille 1993, 

Taylor & Ellis 1991, Wedman & Tessmer 1993). 

Variabel Dimensi Indikator Item item 

Perangkat 

pembelajaran 

Daya tarik 

perangkat 

Perangkat pembelajaran dapat 

menarik minat belajar siswa 

1 1 

Proses sederhana Proses pengembangan perangkat 

pembelajaran yang sederhana 

2 1 

Kemudahan 

penggunaan 

Kemudahan penggunaan 

perangkat pembelajaran oleh guru 

7 1 

 Penggunaan perangkat 

pembelajaran membantu proses 

pembelajaran 

8 1 

Kebermanfaatan Kegiatan yang dirancang dalam 

perangkat pembelajaran dapat 

membantu siswa memahami 

3, 5 2 
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materi 

 

 

Dapat melatih keterampilan siswa 

dalam melakukan kegiatan 

9 1 

Perangkat pembelajaran mampu 

mendorong aktivitas siswa 

4 1 

Membantu guru memanfaatkan 

alokasi waktu 

10 1 

Memenuhi 

kebutuhan 

Perangkat pembelajaran dapat 

memenuhi kebutuhan 

pengembangan potensi inteligensi 

majemuk siswa 

11, 

12 

2 

Kesesuaian Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan sesuai dengan 

materi 

6 1 

 Saran Saran mengenai perangkat 

pembelajaran 

13 1 
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Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan Bapak/Ibu guru mengenai 

pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

intelegensi majemuk. Pengisian lembar ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi Program Sarjana 

Universitas Negeri Semarang, dan bukan untuk kepentingan yang lain. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu guru untuk 

menjawab angket terlampir berdasarkan pendapat Bapak/Ibu guru sendiri. 

Jawaban Bapak/Ibu guru tidak akan berdampak negatif. 

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu guru dalam mengisi daftar ini. Semoga 

kebaikan hati Bapak/Ibu guru dibalas dengan kebaikan yang berlipat dari Tuhan. 

Lampiran 22 

LEMBAR TANGGAPAN GURU TERHADAP PERANGKAT 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nama  : 

NIP  : 

Instansi : 

Petunjuk Pengisian : 

 Dalam lembar instrumen penelitian ini Bapak/Ibu guru akan menemukan 

beberapa kalimat pertanyaan. 

Mohon dibaca dengan baik setiap pertanyaan yang ada. 

 Mohon Bapak/Ibu guru menjawab kuesioner terlampir berdasarkan keadaan 

atau pendapat Bapak/Ibu guru sendiri. 

 Mohon semua item pertanyaan dapat diisi, tidak ada yang terlewatkan. 

 Identitas dan jawaban Bapak/Ibu guru akan dirahasiakan oleh peneliti dan 

hanya untuk keperluan penelitian saja, karena itu kejujuran Anda dalam 

menanggapi pernyataan sangat diharapkan dan sangat berarti bagi peneliti. 

 Berilah tanda () pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu guru. Mohon menulis alasan yang mendasari jawaban Bapak/Ibu. 

 Mohon Bapak/Ibu memberi masukan mengenai perangkat yang 

dikembangkan pada tempat yang telah disediakan. 

 Mohon dikumpulkan kepada peneliti setelah Bapak/Ibu guru selesai mengisi. 
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Contoh Angket Tanggapan Guru 
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Lampiran 23 

 

Uji Nonparametrik 

Pengaruh Perangkat Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa 

 

 

A. Uji Mann-Whitney pada skor post test 

 

H0 : Skor post test siswa kedua kelompok identik (tidak berbeda secara signifikan) 

Ha : Skor post test siswa kedua kelompok tidak identik (berbeda secara signifikan) 

 

Test Statistics
a
 

 nilai post test 

Mann-Whitney U 408.500 

Wilcoxon W 1003.500 

Z -2.084 

Asymp. Sig. (2-tailed) .037 

a. Grouping Variable: kelas 

 

Nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,037. Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari nilai signifikansi 5% yaitu 0,05 (0,037 < 0,05). Nilai signifikansi 

lebih kecil yang didapatkan menyebabkan H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk berpengaruh secara signifikan terhadap skor post test siswa. 

 

 

B. Uji Mann-Whitney pada skor afektif 

 

H0 : Skor afektif siswa kedua kelompok identik (tidak berbeda secara signifikan) 

Ha : Skor afektif siswa kedua kelompok tidak identik (berbeda secara signifikan) 

Test Statistics
a
 

  skor afektif 

Most Extreme Differences Absolute .971 

Positive .971 

Negative .000 

Kolmogorov-Smirnov Z 4.002 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: kelas  
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Nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,000. Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari nilai signifikansi 5% yaitu 0,05 (0,000 < 0,05). Nilai signifikansi 

lebih kecil yang didapatkan menyebabkan H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk berpengaruh secara signifikan terhadap skor afektif siswa. 

 

 

C. Uji korelasi Rank Spearmann pada skor psikomotor 

 

H0 : korelasi antara dua variabel adalah sama dengan nol 

Ha : korelasi antara dua variabel adalah tidak sama dengan nol 

   Skor 

keterlaksanaan 

Skor 

psikomotor 

Spearman's 

rho 

skor 

keterlaksanaan 

Correlation Coefficient 
1.000 .466

**
 

  Sig. (2-tailed) . .005 

  N 34 34 

 skor psikomotor Correlation Coefficient .466
**

 1.000 

  Sig. (2-tailed) .005 . 

  N 34 34 

 

Koefisien r yang didapatkan dalam analisis menggunakan SPSS adalah 0,466. 

Koefisien r dimasukkan dalam rumus statistik Rank Spearman dan didapatkan 

nilai ta sebesar 2.931. Dari tabel distribusi t diperoleh harga t tabel untuk nilai 

signifikansi 5% dengan melihat harga df=34-2=32 adalah sebesar 2.042. Harga ta 

lebih besar dari t tabel yaitu 2.931 > 2.042. Nilai ta lebih besar yang didapatkan 

menyebabkan  H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ada 

korelasi nyata antara perangkat pembelajaran berorientasi pengembangan 

inteligensi majemuk dengan skor psikomotor siswa. 
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Lampiran 24 

PERHITUNGAN KRITERIA KELAYAKAN 

PERANGKAT PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENGEMBANGAN 

INTELIGENSI MAJEMUK 

 

Kriteria kelayakan desain RPP : 

Jumlah item  =  26 

Pilihan jawaban =  Pilihan “4”, “3”, “2”, “1” 

Nilai tengah  = 
   

 
  

 

 
     

Skor minimum =  26 

Skor maksimum =  104 

Jarak sebaran  =  104 – 26 = 78 

Standar deviasi (σ) = 
  

 
    

Mean teoritik (𝜇) = 26 x 2,5 = 65 

Kriteria penggolongan: 

               X   (µ - 1 (  ) = rendah 

(µ - 1 (  )   X   (µ + 1 (    = sedang  

(µ + 1 (    X   = tinggi 

Kriteria penggolongan kelayakan desain RPP: 

    X   52 =  kurang layak 

52   X  78 =  cukup layak 

78   X  =  layak 

 

 

Kriteria kelayakan desain silabus : 

Jumlah item  =  21 

Pilihan jawaban =  Pilihan “ya” (skor 1), pilihan “tidak” (skor 0) 

Nilai tengah  = 
   

 
  

 

 
     

Skor minimum =  0 

Skor maksimum =  21 

Jarak sebaran  =  21 – 0 = 21 
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Standar deviasi (σ) = 
  

 
     

Mean teoritik (𝜇) = 21 x 0,5 = 10,5 

Kriteria penggolongan: 

               X   (µ - 1 (  ) = rendah 

(µ - 1 (  )   X   (µ + 1 (    = sedang  

(µ + 1 (    X   = tinggi 

Kriteria penggolongan kelayakan desain silabus: 

    X   7 =  kurang layak 

7     X  14 =  cukup layak 

14   X  =  layak 

 

 

Kriteria kelayakan materi : 

Jumlah item  =  12 

Pilihan jawaban =  Pilihan “sangat layak” (skor 4), “layak” (skor 3), “kurang 

layak” (skor 2), “tidak layak” (skor 1) 

Nilai tengah  = 
   

 
  

 

 
     

Skor minimum =  12 

Skor maksimum =  48 

Jarak sebaran  =  48 – 12 = 36 

Standar deviasi (σ) = 
  

 
   

Mean teoritik (𝜇) = 12 x 2,5 = 30 

Kriteria penggolongan: 

               X   (µ - 1 (  ) = rendah 

(µ - 1 (  )   X   (µ + 1 (    = sedang  

(µ + 1 (    X   = tinggi 

Kriteria penggolongan kelayakan desain silabus: 

    X   24 =  kurang layak 

24   X  36 =  cukup layak 

36   X  =  layak 
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Lampiran 25 

Rekapitulasi Nilai Penugasan 

 

No absen 
Diskusi 

Jurnal Laporan 
I II III 

1 65 95 95         94  88,8 

2 96 85 98         83  95,0 

3 90 90 95         83  90,0 

4 82 95 90         72  91,3 

5 80 90 95         83  87,5 

6 90 95 95         94  90,0 

7 90 95 95         83  90,0 

8 80 90 95         94  87,5 

9 80 90 95         83  87,5 

10 65 95 95         94  88,8 

11 96 85 98         94  95,0 

12 96 85 98         83  95,0 

13 82 95 90         94  91,3 

14 82 95 90         94  91,3 

15 74 80 95         72  90,0 

16 74 80 95         94  90,0 

17 96 85 98         94  95,0 

18 65 95 95         72  88,8 

19 82 95 90         78  91,3 

20 90 65 90         56  95,0 

21 65 95 95         72  88,8 

22 80 90 95         94  87,5 

23 65 95 95         89  88,8 

24 96 85 98         72  95,0 

25 80 90 95         89  87,5 

26 90 95 95         83  90,0 

27 90 65 90         83  95,0 

28 74 80 95         94  90,0 

29 82 95 90         94  91,3 

30 90 95 95         94  90,0 

31 90 65 90         72  95,0 

32 74 80 95         83  90,0 

33 74 80 95         94  90,0 

34 90 65 90         72  95,0 
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Lampiran 26 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

Siswa mendiskusikan materi pelajaran 

 

Siswa mengerjakan soal dalam lembar diskusi bersama kelompoknya 

 

Guru membantu siswa selama diskusi dilakukan 

 

 

 

 

 


