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Abstrak 

Pelajaran fisika pada umumnya diajarkan dengan pendekatan matematis-logis, 

dengan rumus dan latihan soal. Namun, ketika siswa diajar menggunakan pendekatan 

kecerdasan matematis-logis saja, banyak siswa tidak memahami materi yang diajarkan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan strategi pembelajaran berdasarkan 

kecenderungan kecerdasan yang dominan dalam kelas. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dampak penggunaan strategi pembelajaran berdasarkan kecenderungan 

kecerdasan yang dominan dalam kelas terhadap pemahaman siswa pada topik hukum II 

Newton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) dimana 

guru bertindak sebagai peneliti. Penelitian ini terbagi menjadi empat tahap yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, 

kecerdasan majemuk siswa dinilai dengan cara memberikan tes kecerdasan majemuk. 

Hasil tes kemudian dianalisa untuk mengetahui kecenderungan kecerdasan dan gaya 

belajar setiap siswa. Selanjutnya guru menyusun instrumen penelitian berupa RPP 

berdasarkan kecenderungan kecerdasan yang dominan dalam kelas, soal evaluasi, dan 

pedoman obsevasi. Pada tahap pelaksanaan, RPP diterapkan dalam pembelajaran di 

kelas dan jalannya pembelajaran direkam dalam lembar observasi. Pada tahap refleksi, 

hasil evaluasi dianalisis untuk mencari nilai rata-rata dan persentase keberhasilan 

belajar siswa sedangkan data pada lembar observasi dianalisis secara deskriptif-

kualitatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 12 dari 15 siswa atau sebesar 80% siswa 

mendapatkan nilai sama atau lebih dari 70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi 

pembelajaran berdasarkan kecenderungan kecerdasan yang dominan dalam kelas 

dapat membantu siswa memahami materi hukum II Newton.  

 Kata kunci :  kencenderungan kecerdasan, gaya belajar, hukum II Newton. 

 

1. PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mata pelajaran IPA yang diajarkan di 
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SMP adalah IPA terpadu yang mencakup fisika, kimia, dan biologi. Pembelajaran IPA 

fisika pada umumnya lebih sering diajarkan dengan cara yang matematis dan logis, 

dengan rumus dan latihan soal. Cara mengajar yang dominan adalah menggunakan 

kecerdasan matematis-logis [1]. Berdasarkan pengalaman peneliti saat mengikuti 

Program Pengenalan Lapangan (PPL), ketika siswa diajar menggunakan pendekatan 

kecerdasan matematis-logis saja, banyak siswa yang tidak memahami materi yang 

diajarkan. 

Untuk mengatasi masalah diatas diperlukan strategi pembelajaran yang tepat 

yang sesuai dengan kecenderungan kecerdasan siswa karena siswa akan mudah 

mempelajari materi yang diajarkan apabila materi itu disampaikan sesuai dengan 

kecenderungan kecerdasan siswa tersebut [1]. Meskipun demikian, jumlah siswa dalam 

satu kelas bukan hanya seorang saja. Oleh karena itu, pembelajaran menggunakan 

strategi pembelajaran umum dan khusus sekaligus. Artinya, kita melihat kecenderungan 

kecerdasan umum di kelas dan kecenderungan kecerdasan khusus per-siswa [2]. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “apakah strategi 

pembelajaran berdasarkan kecenderungan kecerdasan yang dominan dalam kelas dapat 

membantu siswa memahami materi hukum II Newton?” 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kecenderungan kecerdasan siswa yang dominan dalam kelas dan 

merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kecenderungan kecerdasan 

tersebut serta bagaimana dampak penggunaan strategi pembelajaran tersebut terhadap 

pemahaman siswa pada materi hukum II Newton. 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa dan guru. Siswa 

diharapkan lebih mudah memahami materi pelajaran sedangkan bagi guru, penelitian ini 

dapat dimanfaatkan sebagai salah satu contoh strategi pembelajaran fisika dalam kelas. 

 

 

2. DASAR TEORI  

2.1. Multiple Intelligences (Kecerdasan Majemuk) 

Kecerdasan dalam teori kecerdasan majemuk memiliki arti kemampuan 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia atau kemampuan 

problem solving; kemampuan menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk 

diselesaikan; dan kemampuan menciptakan sesuatu atau kemampuan menghasilkan 

produk yang akan menimbulkan penghargaan atas kebudayaan manusia [3]. 

Kecerdasan majemuk, sesuai namanya, menginformasikan adanya lebih dari satu 
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kecerdasan manusia [4]. Teori kecerdasan majemuk menyebutkan sedikitnya 

terdapat delapan jenis kecerdasan sebagai berikut: 

Kecerdasan Linguistik 
Komponen inti: kepekaan pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata dan bahasa. 
Berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, berdiskusi, berargumentasi, 

berdebat. 

Kecerdasan Matematis-Logis 
Komponen inti: kepekaan memahami pola-pola logis atau numeris, dan kemampuan 
mengolah alur pemikiran yang panjang. 
Berkaitan dengan kemampuan berhitung, menalar,dan berpikir logis, memecahkan 

masalah. 

Kecerdasan Visual-Spasial 
Komponen inti: kepekaan merasakan dan membayangkan dunia gambar dan ruang 
secara akurat. 
Berkaitan dengan kemampuan menggambar, memotret, membuat patung, 

mendesain.  

Kecerdasan Musikal 
Komponen inti: kepekaan dan kemampuan menciptakan dan mengapresiasikan 
irama, pola titi nada, dan warna nada serta apresiasi bentuk-bentuk ekpresi emosi 
musikal. 
Berkaitan dengan kemampuan menciptakan lagu, membentuk irama, mendengar 
nada dari sumber bunyi atau alat-alat musik. 

 
Kecerdasan Kinestetis 
Komponen inti: kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengolah 
objek, respons dan reflex. 
Berkaitan dengan kemampuan gerak motorik dan keseimbangan. 

Kecerdasan Interpersonal 
Komponen inti: kepekaan mencerna dan merespons secara tepat suasana hati, 
temperamen, motivasi dan keinginan orang lain. 
Berkaitan dengan kemampuan bergaul dengan orang lain, memimpin, kepekaan 

sosial yang tinggi, negosiasi, bekerja sama, mempunyai empati tinggi. 

Kecerdasan Intrapersonal 
Komponan inti: memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, 
pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. 
Berkaitan dengan kemampuan mengenali diri sendiri secara mendalam, 

kemampuan intuitif, dan motivasi diri, penyendiri, sensitif terhadap nilai diri dan 

tujuan hidup. 
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Kecerdasan Naturalis 
Komponan inti: keahlian membedakan anggota-anggota spesies, mengatasi 
eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies baik 
secara formal maupun non-formal. Berkaitan dengan kemampuan meneliti gejala-
gejala alam, mengklasifikasi, identifikasi [5]. 

 
Setiap anak memiliki kedelapan kecerdasan dan dapat mengembangkan 

setiap kecerdasan sampai tingkat kompetensi yang cukup tinggi. Namun saat 

menginjak usia sekolah, anak-anak mungkin telah mengembangkan cara belajar 

yang lebih banyak menggunakan salah satu kecerdasan dibandingkan dengan 

kecerdasan yang lain. Howard Gardner menyebut perilaku ini sebagai 

“kecenderungan” (atau inklinasi) terhadap kecerdasan tertentu. Namun, 

kebanyakan anak mempunyai kelebihan di beberapa wilayah tertentu, sekurang-

kurangnya dua atau tiga kecerdasan [6].  

Menurut Gardner, kecenderungan kecerdasan seseorang mencerminkan 

gaya belajar orang tersebut. Misalnya, seseorang dengan kecerdasan linguistik tinggi 

akan memiliki gaya belajar dengan pola-pola linguistik. Berikut ini adalah beberapa 

contoh gaya belajar : 

Gaya belajar anak dengan kecenderungan kecerdasan linguistik: 

 Biasa belajar dengan cara mengenal huruf, kata, dan kalimat 

 Membaca 

 Menulis 

 Bercerita 

 Melaporkan sesuatu yang menarik 

 Berbicara di depan umum 

 Merekam dengan media audio 

 Mendengar  

 Menghafal 

 Bertanya 

 Berdebat 

Gaya belajar anak dengan kecenderungan kecerdasan intrapersonal: 

 Memahami dengan mengekspresikan diri 

 Belajar sendiri 

 Menghubungkan materi dengan kehidupan pribadi 

 Kegiatan individual 

Gaya belajar anak dengan kecenderugan kecerdasan naturalis: 

 Aplikasi dengan binatang atau tanaman sebagai praktik belajar langsung 

 Belajar di alam terbuka 

 Menghubungkan fenomena alam dengan materi belajar 

 Menyukai gejala alam 
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Gaya belajar anak dengan kecenderungan kecerdasan musik: 

 Belajar dengan menggunakan alat musik 

 Menghubungkan musik dengan konsep tertentu 

 Menggunakan lagu dalam memahami konsep 

 Belajar dengan ditemani musik 

 
Gaya belajar anak dengan kecenderungan kecerdasan matematis-logis: 

 Belajar dengan angka-angka 

 Belajar menggunakan komputer 

 Belajar dengan membuat hipotesis atau perkiraan terlebih dahulu 

 Belajar melalui kasus dan berusaha mencari jalan keluar 

Gaya belajar anak dengan kecenderungan kecerdasan spasial-visual: 

 Belajar dengan gambar 

 Belajar dengan proses membayangkan 

 Belajar dengan indikator warna 

 Belajar dengan metafora gambar 

 Belajar dengan berkunjung ke museum 

Gaya belajar anak dengan kecenderungan kecerdasan kinestetis: 

 Belajar dengan aktivitas 

 Belajar dengan sosio-drama 

 Belajar dengan membuat kerajinan tangan 

 Belajar dengan aplikasi langsung 

 Gaya belajar anak dengan kecenderungan kecerdasan interpersonal: 

 Belajar dengan kerja kelompok 

 Belajar dengan simulasi 

 Belajar dengan mengadakan sebuah kegiatan [7]. 

 

2.2. Hukum II Newton  

Hukum Newton kedua menyatakan bahwa percepatan benda berbanding 

lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan 

massanya. Secara matematis dapat ditulis: 

                                    ,                                                               (1) 

dimana   adalah percepatan     ,   adalah massa     , dan     merupakan gaya 

total     [8]. 
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2.3. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan (action research) 

yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. PTK 

terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat 

kegiatan yang ada pada setiap siklus, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi  [9]. 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di SMP Pangudi Luhur Salatiga. Subjek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas IX yang berjumlah 15 orang. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa tes kecerdasan majemuk [10], Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), soal post test dan lembar observasi kegiatan belajar 

mengajar (KBM). Tes kecerdasan majemuk digunakan untuk mengetahui kecenderungan 

kecerdasan setiap siswa, soal post-test digunakan untuk menilai hasil belajar siswa 

sedangkan lembar observasi KBM digunakan untuk menilai aspek afektif siswa selama 

pembelajaran berlangsung.  

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimana 

guru bertindak sebagai peneliti. Peneliti yang berperan sebagai guru menentukan 

masalah yang akan diselesaikan, merancang tindakan yang akan digunakan untuk 

mengatasi masalah tersebut, menerapkan/melaksanakan rancangan tindakan dalam 

pembelajaran, dan mengevaluasi penelitian yang telah dilakukan [11]. PTK terdiri dari 

empat kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Tahap perencanaan diawali dengan menilai kecerdasan majemuk siswa 

menggunakan tes kecerdasan majemuk. Hasil tes kemudian dianalisa untuk mengetahui 

kecenderungan kecerdasan dan gaya belajar setiap siswa. Selanjutnya guru menyusun 

RPP berdasarkan gaya belajar siswa dengan kecenderungan kecerdasan yang dominan 

dalam kelas dan menyusun instrumen pengumpul data berupa soal  post tes dan 

pedoman observasi KBM.  

 Pada tahap pelaksanaan, guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat. Saat kerja kelompok, siswa dibagi menjadi enam 

kelompok. Setiap kelompok terdiri dari tiga sampai empat orang siswa. Pembagian 

kelompok ini diatur agar dalam satu kelompok terdapat siswa dengan kecenderungan 

kecerdasan yang dominan dalam kelas dan yang tidak. Masing-masing kelompok 

kemudian diberikan LKS sebagai panduan praktikum Hukum II Newton. Selama kerja 

kelompok berlangsung, pengamat lain merekam aspek afektif siswa berupa kemampuan 
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siswa dalam bekerja sama dalam lembar observasi KBM. Di akhir pembelajaran guru 

memberikan post-test untuk dikerjakan masing-masing siswa. 

Pada tahap refleksi, data-data yang telah terkumpul dari tahap pelaksanaan 

yaitu dari hasil post-test dan lembar observasi KBM dianalisis. Hasil post-test dianalisis 

untuk mencari nilai rata-rata dan persentase keberhasilan belajar siswa sedangkan data 

kualitatif dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila 

minimal 70% siswa memperoleh nilai post-test sama atau lebih dari 70 dan nilai rata-

rata siswa dengan kecenderungan kecerdasan yang dominan dalam kelas lebih tinggi 

daripada nilai rata-rata siswa dengan kecenderungan kecerdasan yang tidak dominan. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Penilaian Kecerdasan Majemuk Siswa 

Penilaian kecerdasan majemuk siswa dilakukan untuk mengetahui 

kecenderungan kecerdasan setiap siswa. Penilaian ini dilakukan dengan cara 

memberikan tes kecerdasan majemuk (lihat lampiran 4) kepada siswa. Hasil yang 

diperoleh dari penilaian tersebut disajikan pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Kecenderungan kecerdasan siswa 

No. Siswa 

Kecerdasan 

Linguis
tik 

Mate
matis-
Logis 

Visual-
Spasial 

Musi 
kal 

Kines 
Tetis 

Inter 
perso 

nal 

Intra 
perso 

nal 

Natu 
ralis 

1 A      √ √ √ 

2 B √ √       

3 C   √ √   √ √ 

4 D √   √  √   

5 E    √    √ 

6 F    √  √   

7 G √     √   

8 H       √ √ 

9 I      √ √  

10 J      √  √ 

11 K √ √    √ √  

12 L    √ √ √  √ 

13 M    √  √   

14 N  √  √  √   

15 O      √ √  
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Data-data pada tabel di atas menunjukkan bahwa setiap siswa sekurang-

kurangnya memiliki dua kecenderungan kecerdasan. Distribusi kecenderungan 

kecerdasan siswa disajikan pada tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2. Distribusi kecenderungan kecerdasan siswa  

No. Kecerdasan Jumlah Siswa (Orang) Persentase (%) 

1 Linguistik 4 26,67 

2 Matematis-Logis 3 20 

3 Visual-Spasial 1 6,67 

4 Musikal 7 46,67 

5 Kinestetis 1 6,67 

6 Interpersonal 11 73,33 

7 Intrapersonal 6 40 

8 Naturalis 6 40 

 

Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan yang 

dominan dalam kelas adalah kecerdasan interpersonal (73%). Kecerdasan ini 

meliputi kepekaan merespon dan mencerna dengan tepat suasana hati, 

temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Berkaitan dengan kemampuan 

bergaul dengan orang lain, memimpin, kepekaan sosial yang tinggi, negosiasi, 

bekerja sama, mempunyai empati tinggi [4]. 

 Strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dengan 

kecenderungan kecerdasan interpersonal yaitu belajar dengan kerja kelompok. 

Pembentukan kelompok kecil untuk mencapai tujuan pengajaran umum adalah 

komponen utama model belajar kelompok. Kelompok ini paling efektif jika terdiri 

dari tiga sampai delapan orang [5]. 

 

4.2.  Kegiatan Belajar Mengajar  

Kegiatan belajar mengajar (KBM) diawali dengan memberikan motivasi 

kepada siswa. Siswa diminta mengamati kecepatan kereta saat guru melepaskan 

kereta dari puncak bidang miring. Siswa menjawab kereta bergerak semakin lama 

semakin cepat. Guru kemudian menjelaskan saat kereta bergerak semakin cepat, 

kereta mengalami percepatan. Selanjutnya siswa ditanya faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi percepatan kereta. Beberapa siswa menjawab massa kereta dan 

siswa yang lain menjawab gaya. Saat siswa ditanya bagaimana hubungan 

percepatan, gaya, dan massa benda secara matematis, siswa tidak bisa menjawab. 

Setelah itu guru menuntun siswa merancang tiga percobaan untuk mengetahui 
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hubungan percepatan, gaya, dan massa secara matematis. Ketika siswa diminta 

untuk menentukan variabel apa saja yang harus diubah-ubah, dibuat tetap, dan 

diukur untuk setiap percobaan, siswa terlihat bingung sehingga guru harus 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memancing.  

KBM lalu dilanjutkan dengan praktikum yang dilakukan secara berkelompok. 

Guru membagi siswa menjadi enam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari tiga 

sampai empat orang. Pembagian kelompok berlangsung lancar sebab siswa segera 

berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok 

kemudian ditugaskan melakukan tiga percobaan, mendiskusikan, dan menuliskan 

kesimpulan dari masing-masing percobaan pada LKS yang telah disediakan.  

Pada percobaan 1 siswa diminta untuk menyelidiki hubungan antara gaya 

dan percepatan. Siswa diminta untuk mendorong dua buah kereta yang mula-mula 

diam dengan besar gaya yang berbeda dan mengamati kecepatan kedua kereta 

sebelum dan sesudah didorong. Hasil pengamatan yang dibuat tiap-tiap kelompok 

sudah benar bahwa sebelum didorong kecepatan kedua kereta sama  tetapi setelah 

didorong, kereta yang didorong oleh gaya lebih besar bergerak lebih cepat 

dibandingkan kereta yang didorong oleh gaya lebih kecil. Sesuai dengan hasil 

pengamatan tersebut, maka kesimpulan  dari percobaan ini yaitu untuk massa yang 

sama, semakin besar gaya, semakin besar percepatannya sehingga gaya berbanding 

lurus dengan percepatan. Namun tidak semua kelompok dapat membuat 

kesimpulan tersebut. Kelompok 1 dan 2 membuat kesimpulan yang isinya sama 

dengan hasil pengamatan yang mereka buat sebelumnya. Oleh karena itu, guru 

kembali menuntun kedua kelompok ini dengan pertanyaan-pertanyaan agar mereka 

dapat membuat kesimpulan dengan benar. 

Percobaan 2 bertujuan menyelidiki hubungan massa dengan percepatan. 

Siswa diminta untuk mendorong dua buah kereta dengan massa berbeda yang 

mula-mula diam dengan besar gaya yang sama lalu mengamati bagaimana 

kecepatan kedua kereta sebelum dan sesudah didorong. Sama seperti pada 

percobaan 1, seluruh kelompok dapat membuat hasil pengamatan dengan benar, 

sebelum didorong kecepatan kedua kereta sama  tetapi setelah didorong kereta 

dengan massa yang lebih kecil bergerak lebih cepat daripada kereta dengan massa 

yang lebih besar. Oleh sebab itu, kesimpulan percobaan ini yaitu untuk gaya yang 

sama, semakin besar massa benda, semakin kecil percepatannnya sehingga massa 

berbading terbalik dengan percepatan. Sama seperti pada percobaan 1, dalam 

membuat kesimpulan kelompok 2 masih harus dituntun dengan pertanyaan-

pertanyaan. 

Percobaan 3 bertujuan menyelidiki hubungan gaya dan massa. Siswa diminta 

untuk mendorong dua buah kereta dengan massa berbeda yang mula-mula diam 

agar dapat melintasi panjang lintasan yang sama dalam selang waktu yang sama pula 
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lalu mengamati besar gaya yang harus diberikan pada kedua kereta. Saat praktikum, 

seluruh kelompok harus mengerjakan percobaan ini berulang-ulang karena kesulitan 

membuat kedua kereta bergerak melintasi panjang lintasan yang sama dalam selang 

waktu yang sama. Hasil pengamatan dan kesimpulan yang dibuat oleh seluruh 

kelompok sudah benar bahwa gaya yang lebih besar diberikan pada kereta yang 

massanya besar dan untuk menghasilkan percepatan yang sama, semakin besar 

massa benda, semakin besar gayanya sehingga gaya berbanding lurus dengan massa 

benda. 

Setelah diskusi kelompok selesai, guru meminta tiga kelompok menuliskan 

kesimpulan percobaan di papan tulis. Perwakilan dari ketiga kelompok tersebut 

segera menuliskan kesimpulan di papan tulis tanpa harus diminta berulang kali oleh 

guru. Setelah itu, masing-masing kelompok diminta mencocokan hasil kesimpulan 

kelompoknya dengan kesimpulan di papan tulis dan diminta untuk memberi 

tanggapan. Siswa sibuk membandingkan kesimpulan kelompoknya dengan 

kesimpulan di papan tulis tetapi tidak ada kelompok yang bertanya atau memberi 

tanggapan. Siswa lalu ditanya apa ada yang kesimpulannya berbeda dengan 

kesimpulan di papan tulis. Siswa menjawab tidak ada. Akhirnya guru mengajak siswa 

menyimpulkan kesimpulan umum dari ketiga percobaan tersebut bersama-sama 

“Percepatan     yang dihasilkan oleh resultan gaya      yang bekerja sebuah benda 

berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya serta berbanding terbalik dengan 

massa benda    .” Menjelang akhir pelajaran guru memberikan tugas berupa 

latihan soal kepada siswa.  

Berdasarkan uraian KBM diatas, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran berlangsung cukup lancar. Ketika guru memberikan motivasi berupa 

demonstrasi di depan kelas, siswa tampak memperhatikan. Selain itu, saat guru 

memberikan pertanyaan, siswa juga menanggapi. Ini menunjukkan adanya kemauan 

belajar  dan siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran.  

Selama kerja kelompok berlangsung, siswa tidak segan-segan untuk 

bertanya atau pun meminta bantuan pada guru saat menemukan kesulitan dalam 

praktikum. Selain itu, sebagian besar siswa juga menunjukkan kemampuan bekerja 

sama dengan baik dalam kelompok. Siswa-siswa tersebut terlibat secara aktif baik 

saat praktikum maupun diskusi kelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pembelajaran dengan kerja kelompok sesuai dengan siswa-siswa tersebut. 

Sementara itu, ada dua siswa yang selama kerja kelompok berlangsung tampak 

kurang bekerja sama. Seorang siswa cenderung diam dan hanya melihat saja ketika 

anggota kelompoknya praktikum, dan hanya sesekali memberikan pendapatnya 

dalam diskusi apabila diminta sedangkan yang seorang lagi lebih mendominasi 

dalam kelompok. Kurangnya kerja sama ini disebabkan karena belajar dengan kerja 
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kelompok kurang cocok dengan kedua siswa tersebut karena kecenderungan 

kecerdasan keduanya bukan kecerdasan interpersonal.  

Bagian akhir pembelajaran diisi dengan latihan soal. Meskipun sebagian 

besar siswa mengerjakan latihan soal, beberapa siswa tampak ramai sendiri dan 

tidak mengerjakan  latihan soal. Ini bisa saja terjadi karena siswa menganggap tugas 

ini tidak penting karena tidak diambil nilainya oleh guru. 

 

 4.3. Hasil Evaluasi Siswa 

Setelah KBM berlangsung, siswa diberikan soal evaluasi (post-test) untuk 

menguji pemahaman siswa tentang Hukum II Newton. Distribusi nilai post-test siswa 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3.  Distribusi nilai post-test siswa 
 

No. Skor Frekuensi Persentase (%) 

1 90 – 100 0 0 

2 80 – 89 3 20 

3 70 – 79 9 60 

4 60 – 69 0 0 

5 50 – 59 1 6,67 

6 <50 2 13,33 

Jumlah 15 100 

 

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa 12 dari 15 siswa nilainya berhasil 

memenuhi standar kelulusan yaitu 70. Ini berarti bahwa sebagian besar siswa yaitu 

sebanyak 80% siswa paham materi yang diajarkan.  

Berikut ini distribusi nilai post-test siswa dengan kecenderungan kecerdasan 

interpersonal dan yang bukan interpersonal. 

Tabel 4. Distribusi nilai post-test siswa dengan kecenderungan kecerdasan interpersonal 

No. Siswa Nilai 

1 A 75 

2 D 72 

3 F 89 

4 G 84 

5 I 76 

6 J 50 
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7 K 80 

8 L 71 

9 M 75 

10 N 20 

11 O 72 

Jumlah 764 
 

 
Keterangan: 

 

                 
            

            
 

                                     
   

  
 

 
              

 
 

Tabel 5. Distribusi nilai post-test siswa dengan kecenderungan kecerdasan bukan 

interpersonal 

 

 

 
Keterangan: 

                               
            

            
 

                       
   

 
  

                                                        

 

 
Berdasarkan data pada tabel 4 dan tabel 5, nilai rata-rata siswa dengan 

kecenderungan kecerdasan interpersonal (69,45) lebih tinggi daripada nilai rata-rata 

siswa dengan kecenderungan kecerdasan bukan interpersonal (60,5). Ini berarti 

bahwa secara umum siswa-siswa dengan kecenderungan kecerdasan interpersonal  

memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai materi Hukum II Newton 

dibandingkan dengan dengan siswa-siswa dengan kecenderungan kecerdasan bukan 

interpersonal. Ini terjadi karena strategi pembelajaran yang digunakan dalam kelas 

No. Siswa Nilai 

1 B 72 

2 C 74 

3 E 20 

4 H 76 

Jumlah 242 
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sesuai dengan gaya belajar siswa dengan kecenderungan kecerdasan innterpersonal. 

Hal ini sesuai dengan teori kecerdasan majemuk yang menyebutkan bahwa siswa 

dapat belajar dengan baik, memahami suatu materi bila disampaikan sesuai dengan 

kecenderungan kecerdasan siswa tersebut [8]. 

Dari hasil evaluasi siswa, diperoleh 12 siswa yang nilainya berhasil 

memenuhi standar kelulusan, sehingga persentase keberhasilannya adalah: 

  

  
          

Dengan demikian, penelitian ini dikatakan berhasil karena persentase yang 

didapatkan melebihi persentase yang distandarkan yaitu 70% siswa memperoleh 

nilai sama atau lebih dari 70. 

 

 

5. KESIMPULAN 

Strategi pembelajaran berdasarkan kecenderungan kecerdasan yang dominan 

dalam kelas berhasil mengaktifkan siswa selama pembelajaran dan dapat membantu 

siswa memahami materi hukum II Newton.  

 

 

6. SARAN 

1. Guru sebaiknya mengetahui kecenderungan kecerdasan siswa agar dapat 

menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kecenderungan 

kecerdasan siswa tersebut sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan 

baik. 

2. Penilaian kecerdasan majemuk siswa sebaiknya tidak hanya menggunakan 

kuisioner saja tetapi juga melalui pengamatan atau observasi sederhana atau 

pun cara-cara lain seperti berdiskusi dengan guru lain, bicara dengan orang tua, 

bertanya kepada siswa, atau menyelenggarakan kegiatan khusus. 

3. Strategi pembelajaran berdasarkan kecenderungan kecerdasan yang dominan 

dalam kelas dapat diterapkan pada materi fisika yang lain.  
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Lampiran 1. RPP 

 

Topik            :  Hukum II Newton  

Kelas            :   VIII  

Alokasi Waktu            :   2 X 45 menit 

Kompetensi dasar   : Menerapkan Hukum Newton sebagai prinsip dasar kinematika 

untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan. 

Indikator           :  Siswa mampu: 

1. Menemukan hubungan      dan   (Hukum II Newton) 
melalui percobaan. 

2. Menerapkan Hukum II Newton untuk menjelaskan peristiwa 
dalam kehidupan sehari-hari. 

  

 
Langkah-langkah Pembelajaran: 

 Motivasi:  
 

Guru meminta salah satu siswa untuk mendorong balok sehingga balok bergerak 

dengan kecepatan konstan. Guru lalu bertanya “Gaya apa saja yang bekerja pada 

balok?” (gaya dorong dan gaya gesek). “Bagaimana besar dan arah kedua gaya? 

(besar kedua gaya sama tetapi arahnya berlawanan. Jika begitu, berapa gaya total 

yang bekerja pada balok (nol). ”Bagaimana dengan percepatan balok? Apakah balok 

mengalami percepatan? (tidak).  

Pada Hukum I Newton berlaku bahwa jik     , maka : 
1. Jika benda yang mula-mula diam, akan cenderung tetap diam. 
2. Jika benda yang mula-mula bergerak, akan cenderung tetap bergerak dengan 

kecepatan konstan. 
 

“Lalu jika ada resultan gaya yang bekerja, apa yang terjadi dengan balok?”. Guru 
melepaskan sebuah balok di bagian puncak bidang miring sehingga balok bergerak 
turun sepanjang bidang miring. 

 

 

 

 



17 
 

  

 Apakah kecepatan balok tetap saat bergerak turun sepanjang bidang miring? (tidak, 

balok bergerak semakin lama, semakin cepat). Guru menginformasikan bahwa 

perubahan kecepatan itu adalah percepatan dan jika balok mengalami percepatan 

pasti ada resultan gaya. Guru lalu menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada 

balok. 

 

 

   

  

 

 

Kemudian diinformasikan bahwa resultan gaya yang bekerja pada balok adalah 

       .  

 

 (Perumusan masalah):  Bagaimana hubungan antara gaya ( ), massa ( ), dan 
percepatan ( ) suatu benda secara matematis? 

 
  (Hipotesa) : ………… 

 
 
       Pertanyaan menggiring merancang percobaan: 

- Untuk mencari hubungan antara gaya, massa, dan percepatan, variabel apa saja 

yang harus diukur?  (gaya ( ), massa ( ), dan percepatan ( )) 

- Kalau begitu, berapa percobaan yang harus dilakukan untuk dapat mencari 

hubungan gaya, massa dan percepatan? (tiga percobaan) 

 Mencari hubungan gaya     dan percepatan     
- Variabel apa saja yang harus dibuat tetap? (     ) 
- Untuk dapat mengetahui perubahan percepatan, bagaimana dengan gaya yang 

kita berikan? Sama atau berbeda? (berbeda;      ) 
 

 Mencari hubungan massa     dan percepatan     
- Variabel apa yang harus dibuat tetap? (     ) 
- Untuk dapat mengetahui perubahan percepatan, bagaimana dengan massanya? 

Dibuat sama atau berbeda? (berbeda;      ) 
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 Mencari hubungan massa     dan gaya     
- Variabel apa yang harus dibuat tetap? (     ) 

- Untuk dapat mengetahui perubahan gaya, bagaimana dengan massanya? Dibuat 

sama atau berbeda? (berbeda;      ) 

 

Guru membagi siswa menjadi enam kelompok. Setiap kelompok diberi tugas untuk 

melakukan dan menarik kesimpulan dari ketiga percobaan tersebut. 

 

 Percobaan  1 

Tujuan Percobaan:    Menyelidiki hubungan gaya ( ) dan percepatan ( )  

Alat dan Bahan:          2 buah kereta 

Pendahuluan 
 
Untuk menyelidiki hubungan antara gaya ( ) dan percepatan ( ),maka massa 

benda 1 dan 2 dibuat sama        .  

 
Langkah percobaan:     
1. Letakkan kedua kereta sejajar seperti pada gambar! 

2. Dorong kedua kereta dengan besar gaya yang berbeda        . 

 

 Gambar percobaan  

 

 

 
 

 

 
 
 

3. Amatilah kecepatan kedua kereta sebelum dan sesudah didorong! 

a. Bagaimana kecepatan kedua kereta sebelum didorong?  

b. Bagaimana kecepatan kedua kereta sesudah didorong, sama atau tidak? 

Jika tidak, kereta mana yang kecepatannya lebih besar? 

 

( Kereta didorong gaya sebesar  F2 ) 

     

 

 

  ( Kereta didorong gaya sebesar F1 ) 
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Hasil pengamatan:  

 

 

 

 

 

Sebelum didorong, kecepatan kereta 1 dan 2 sama dengan nol. 
Setelah didorong, kecepatan kereta 1 lebih besar daripada kecepatan kereta 2. 

 
Diskusikan pertanyaan berikut untuk mendapatkan kesimpulan! 

1. Kereta mana yang mengalami percepatan yang lebih besar? 

2. Untuk massa benda yang sama, jika gaya semakin besar, apa yang terjadi 

dengan percepatannya? 

 

Kesimpulan:     
 
Untuk massa yang sama, semakin besar gaya, semakin besar percepatannya.  
Gaya berbanding lurus dengan percepatan. 
Secara matematis ditulis:        
  

 
 
 Percobaan 2 

Tujuan percobaan:   Menyelidiki hubungan massa ( ) dan percepatan ( )  

Alat dan Bahan:   -     2 buah kereta  
          -     beban   
 

Pendahuluan             
          
Untuk menyelidiki hubungan massa ( ) dan percepatan ( ), maka gaya dorong 

pada benda 1      dan gaya dorong pada benda 2      dibuat sama        .  

 
Langkah percobaan: 
1. Tambahkan beban ke atas kereta 1 agar massanya lebih besar dari kereta 2 

       . 
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2. Dorong  kedua kereta dengan besar gaya yang sama (pikirkan bagaimana 

caranya!) 

 

 Gambar percobaan  

 

 

 

 

 

 
3. Amatilah kecepatan kedua kereta sebelum dan sesudah didorong! 

a. Bagaimana kecepatan kedua kereta sebelum didorong?  

b. Bagaimana kecepatan kedua kereta sesudah didorong, sama atau tidak? 

Jika tidak, kereta mana yang kecepatannya lebih besar? 

 

 
Hasil pengamatan:  

 

 

 

 

 
 
 
Sebelum didorong, kecepatan kereta 1 dan 2 sama dengan nol. 
Setelah didorong, kecepatan kereta 2 lebih besar daripada kecepatan kereta 1. 

 
 

Diskusikan pertanyaan berikut untuk mendapatkan kesimpulan! 

1. Kereta mana yang mengalami percepatan yang lebih besar?  

2. Untuk gaya yang sama, jika massa benda semakin besar, apa yang terjadi 

dengan percepatannya? 

   

 

  

 

  

 

     

 

 

  

 

 

( Kereta didorong gaya sebesar  F2 ) 

     

 

 

   ( Kereta didorong gaya sebesar F1 ) 
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Kesimpulan:     
 
Untuk gaya yang sama, semakin besar massa benda, semakin kecil 
percepatannnya. 
Massa berbading terbalik dengan percepatan. 
Secara matematis ditulis:            

 

 
 Percobaan 3 

 Tujuan Percobaan:    Menyelidiki hubungan gaya     dan massa      

Alat dan Bahan:   -     2 buah kereta 
- Beban 
- Penggaris 

 
Pendahuluan  
 
Untuk menyelidiki hubungan gaya     dan massa    , maka percepatan benda 

1 dan benda 2 harus dibuat sama        . Percepatan adalah perubahan 

kecepatan setiap satuan waktu. Oleh karena itu,       berarti bahwa dalam 

selang waktu yang sama kedua benda mengalami perubahan kecepatan yang 

sama. 

 
Langkah percobaan: 
1. Letakkan kedua kereta sejajar seperti pada gambar. 

2. Tambahkan beban ke atas kereta 1 agar massanya lebih besar dari kereta 2 

       . 

3. Ukur dan tandai lintasan yang akan dilalui kereta sepanjang 75 cm. 

4. Dorong kedua kereta agar menempuh seluruh lintasan dalam selang waktu 

yang sama (pikirkan bagaimana caranya!) 

 

 Gambar  Percobaan 

 

 

 
 
 

 

   ( Kereta didorong gaya sebesar F1 ) 

75 cm 
   

 

  

 

( Kereta didorong gaya sebesar  F2 ) 

75 cm 
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5. Amatilah besarnya gaya yang diberikan pada kedua kereta! 
Apakah gaya yang diberikan pada kedua kereta sama? Jika tidak, mana yang 
lebih besar gaya 1 atau gaya 2?  

 
 
 
 Hasil Pengamatan:    

 

 

 

 

 

 
 
 

Gaya dorong kereta 1 lebih besar daripada gaya dorong kereta 2.  
 
 

Diskusikan pertanyaan berikut untuk mendapatkan kesimpulan! 

Untuk menghasilkan percepatan yang sama, jika massa benda semakin besar, 
bagaimana dengan gayanya? 

 

 
Kesimpulan: 
 
Untuk menghasilkan percepatan yang sama, semakin besar massa benda, 
semakin besar gayanya. 
Gaya berbanding lurus dengan massa. 
Secara matematis ditulis:           
 
 

 
Kesimpulan umum: 

“Percepatan     yang dihasilkan oleh resultan gaya      yang bekerja sebuah 

benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya serta berbanding 

terbalik dengan massa benda    .” 

75 cm 

   

 

  

 

  

 

     

 

 

  

 

 
75 cm 
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guru menginformasikan bahwa kesimpulan di atas merupakan bunyi Hukum 

Newton Kedua yang secara matematis ditulis:                  

             

 

 

 Terapan  

- mendorong meja oleh dua orang dengan arah yang sama akan lebih mudah 

dibandingkan mendorong meja oleh satu orang. 

- Bola yang diam kemudian ditendang akan mengalami perubahan kecepatan. 

Semakin kuat bola ditendang, semakin besar kecepatan bola. 

 

 Latihan Soal 

 

1. Gaya total sebesar       mempercepat sebuah sepeda dan pengendaranya 

sebesar         Berapa massa sepeda dan pengendaranya? 

2. Mobil bermassa          bergerak dengan kecepatan 20    . Kemudian mobil 

direm dengan gaya        hingga berhenti. Tentukan waktu yang dibutuhkan 

mobil mulai direm sampai berhenti! 

3. Balok bermassa       mula-mula diam di permukaan lantai yang licin (dianggap 

tidak ada gesek antara balok dengan lantai).  

a. Jika balok ditarik oleh dua gaya yaitu          dan         ke kanan, 

berapakah percepatan yang dialami balok tersebut dan ke mana arahnya? 

 

 

 

 

b. Jika balok ditarik dengan gaya          ke kiri dan ditarik dengan gaya 

         ke kanan, berapakah percepatan yang dialami balok tersebut? 

 

 

 

 

 

 

   

licin 

licin 
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Jawaban 

1. Diketahui:             
                                                  

  Ditanyakan:        

Penyelesaian:          

                                       
  

 
  

                                           
     

      
  

                                                 

 

2. Diketahui:                

           

          

                           

Ditanyakan:         

Penyelesaian:          

                                
  

 
  

                        
     

 
 

   

 
  

                                 
         

  
  

                                   
                        

         
  

                                   
              

        
  

                                         

 

3. Diketahui:             

Ditanyakan:        
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Penyelesaian:   

a.    
  

 
 

       

 
 

           

     
          

         Balok mengalami percepatan sebesar        ke arah kanan. 

 

b.     
  

 
  

       

 
 

             

     
         , 

 

                            Balok tidak mengalami percepatan. 

 

 

Alat dan Bahan: 

- 12 buah kereta dinamika/mobil-mobilan     

- 6 buah penggaris          

- Beban  

Sumber Belajar :   
- Fisika  Jilid 1 untuk SMA/MA Kelas X  (PT. Pabelan Cerdas Nusantara) 
- Kompetensi Fisika : Untuk SMA/MA Kelas X (PT. Macanan Jaya Cemerlang) 
- FISIKA/Edisi Kelima, Jilid 1 (Penerbit Erlangga) 
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        Lampiran 2. LKS 

Percobaan 1 

Tujuan: 
 Menyelidiki hubungan gaya ( ) dan percepatan ( )  
 
Alat dan Bahan: 
 Dua buah kereta    
             
Langkah Kerja: 
1. Letakkan kedua kereta sejajar seperti pada gambar! 

2. Dorong kedua kereta dengan besar gaya yang berbeda        . 

 

 Gambar percobaan  

 

 

 
 

 

 

 
3. Amatilah kecepatan kedua kereta sebelum dan sesudah didorong! 

a. Bagaimana kecepatan kedua kereta sebelum didorong?  

b. Bagaimana kecepatan kedua kereta sesudah didorong, sama atau tidak? Jika 

tidak, kereta mana yang kecepatannya lebih besar? 

 

 

Diskusikan pertanyaan berikut untuk mendapatkan kesimpulan! 

1. Kereta mana yang mengalami percepatan yang lebih besar? 

2. Untuk massa benda yang sama, jika gaya semakin besar, apa yang terjadi dengan 

percepatannya? 

 

 

 

( Kereta didorong gaya sebesar  F2 ) 

     

 

 

  ( Kereta didorong gaya sebesar F1 ) 
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Percobaan 2 

Tujuan:   
 Menyelidiki hubungan massa ( ) dan percepatan ( )  
 
Alat dan Bahan:  
- Kereta                            2 buah 
- Beban 50 gr      4 buah 
 
Langkah kerja: 
1. Tambahkan beban ke atas kereta 1 agar massanya lebih besar dari kereta 2 

       . 

2. Dorong  kedua kereta dengan besar gaya yang sama (pikirkan bagaimana caranya!) 

 

 Gambar percobaan  

 

 

 

 

 

 
 
 
3. Amatilah kecepatan kedua kereta sebelum dan sesudah didorong! 

a. Bagaimana kecepatan kedua kereta sebelum didorong?  

b. Bagaimana kecepatan kedua kereta sesudah didorong, sama atau tidak? Jika 

tidak, kereta mana yang kecepatannya lebih besar? 

 

Diskusikan pertanyaan berikut untuk mendapatkan kesimpulan! 

1. Kereta mana yang mengalami percepatan yang lebih besar?  

2. Untuk gaya yang sama, jika massa benda semakin besar, apa yang terjadi dengan 

percepatannya? 

 

 

 

   ( Kereta didorong gaya sebesar F1 ) 

   

 

  

 

( Kereta didorong gaya sebesar  F2 ) 
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Percobaan 3 

Tujuan Percobaan:    
Menyelidiki hubungan gaya     dan massa      
 
Alat dan Bahan: 
- Kereta                           2 buah 
- Beban 50 gr                  4 buah 
- Penggaris                      1 buah 

Langkah kerja: 
1. Letakkan kedua kereta sejajar seperti pada gambar! 

2. Tambahkan beban ke atas kereta 1 agar massanya lebih besar dari kereta 2 

       . 

3. Ukur dan tandai lintasan yang akan dilalui kereta sepanjang 75 cm. 

4. Dorong kedua kereta agar menempuh seluruh lintasan dalam selang waktu yang 

sama (pikirkan bagaimana caranya!) 

 

 Gambar  Percobaan 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

5. Amatilah besarnya gaya yang diberikan pada kedua kereta! 
Apakah gaya yang diberikan pada kedua kereta sama? Jika tidak, mana yang lebih 
besar gaya 1 atau gaya 2?  

  
 

Diskusikan pertanyaan berikut untuk mendapatkan kesimpulan! 

Untuk menghasilkan percepatan yang sama, jika massa benda semakin besar, 
bagaimana dengan gayanya? 
 

 

   ( Kereta didorong gaya sebesar F1 ) 

   

 

  

 

75 cm 

( Kereta didorong gaya sebesar  F2 ) 

     

 

 

75 cm 
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       Lampiran 3. Soal evaluasi 

 

1. Sebuah gaya sebesar      bekerja pada sebuah benda bermassa  . Benda bergerak 

pada lintasan lurus dengan kelajuan yang bertambah        setiap 2 detik. 

Tentukanlah besarnya massa benda tersebut! 

2. Seorang siswa melakukan percobaan dengan cara mendorong sebuah balok yang 

mula-mula diam dengan besar gaya yang berbeda-beda. Hasil percobaannya 

kemudian direkam dalam tabel seperti berikut ini. 

 

                

1 0,2 

2 0,4 

3 0,6 

4 0,8 

5 1,0 

 
a. Berapa massa balok tersebut? 

b. Berapa besar resultan gaya yang dibutuhkan agar balok mengalami percepatan 

sebesar            

 

3. Balok yang mula-mula diam dikenai sebuah gaya sehingga mengalami percepatan. 

Jika gaya yang bekerja pada balok diubah menjadi setengah kali gaya awal 

sedangkan massa balok tetap, 

a.  Apakah percepatan balok akan tetap sama?  

b. Apakah kecepatan balok tetap,bertambah, atau berkurang? Mengapa? 

4. Panah pada gambar berikut menunjukkan ukuran dan arah gaya yang bekerja pada 

benda. Jelaskan apa yang akan terjadi pada benda tersebut berdasarkan hukum II 

Newton! 

 

 

 

 

 

 

licin 
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Lampiran 4. Tes Kecerdasan Majemuk 

 

PENGANTAR DAN PETUNJUK TES  

 
Sebelum anda memulai tes ini, bacalah dulu dengan saksama beberapa hal penting 
berikut: 
 

 Tes ini bukanlah sebuah ujian. Nikmatilah prosesnya. 

 Tidak ada jawaban yang benar dan salah dalam tes ini. 

 Isilah dengan jujur (sesuai dengan keadaan anda) dan kerjakan dengan secepat 
mungkin pada setiap kolom yang tersedia. 

 Isilah jawaban anda pada kolom skor. 
 

1 = sangat tidak setuju 
 
2 = tidak setuju 
 
3 = agak setuju 
 
4 = setuju 
 
5 = sangat setuju 
 

 Selamat mengerjakan. 
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Keterangan: 

 Kecerdasan majemuk 01 = kecerdasan verbal/linguistik 

 Kecerdasan majemuk 02 = kecerdasan logis/matematis 

 Kecerdasan majemuk 03 = kecerdasan visual/spasial 

 Kecerdasan majemuk 04 = kecerdasan kinestetik 

 Kecerdasan majemuk 05 = kecerdasan musikal 

 Kecerdasan majemuk 06 = kecerdasan interpersonal 

 Kecerdasan majemuk 07 = kecerdasan intrapersonal 

 Kecerdasan majemuk 08 = kecerdasan naturalis 

 

 

 

 




