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Abstrak 

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex-post facto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
deskriptif dan pengaruh kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal terhadap 
hasil belajar matematika peserta didik kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 
2016/2017. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu peserta didik kelas 
XII MIPA SMA Negeri 3 Majene yang berjumlah 32 orang. Instrumen yang digunakan dalam 
mengumpulkan data adalah angket dan tes hasil belajar. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi sederhana kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi ganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 
interpersonal berada pada kategori sedang, hasil belajar matematika peserta didik kelas XII 
MIPA SMA Negeri 3 Majene tergolong rendah. (2) Ada pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan intrapersonal terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas XII MIPA SMA 
Negeri 3 Majene. (3) Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan interpersonal terhadap 
hasil belajar matematika peserta didik kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene. (4) Y= -
60,732+0,558X1+0,909X2. Persamaan ini dapat diprediksi bahwa rata-rata skor hasil belajar 
(Y), secara bersamaan akan mengalami perubahan  sebesar 0,558 untuk setiap perubahan 
yang terjadi pada skor kecerdasan intrapersonal (X1) dan sebesar 0,909 untuk setiap 
perubahan yang terjadi pada skor kecerdasan interpersonal (X2). Koefisien determinasi (R 
Square) sebesar 0,583 sehingga dapat diartikan bahwa 58,3% dari variasi yang terjadi pada 
variabel terikat (Y) disebabkan oleh pengaruh variabel bebas (kecerdasan intrapersonal dan 
kecerdasan interpersonal) secara bersama-sama, sedangkan sisanya 41,7% disebabkan oleh 
pengaruh variabel-variabel lain yang tidak diteliti atau berada diluar kawasan penelitian yang 
diklasifikasikan sebagai residu. Nilai Fhitung (20,260) > Ftabel (3,33),  Sig = 0,000 < 0,05 sehingga 
disimpulkan bahwa H0 ditolak atau ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
intrapersonal dan kecerdasan interpersonal terhadap hasil belajar matematika peserta didik 
kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene.  

 

Kata kunci: Kecerdasan Intrapersonal, Kecerdasan Interpersonal, dan Hasil Belajar 
Matematika 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu berkah dari Sang Maha Pencipta terhadap ciptaannya. Manusia 
adalah satu-satunya makhluk yang ditakdirkan untuk memperoleh pendidikan. Hasil yang 
diperoleh dari pendidikan bukan merupakan ikatan terhadap manusia tetapi justru untuk 
pembebasan manusia dari hakekatnya sebagai makhluk yang bebas dan berakal budi. Sebagai 
makhluk alamiah yang dilahirkan ke dalam lingkungan alamiahnya manusia diberikan 
kebebasan untuk menentukan sendiri posisinya di dalam lingkungan alamiah itu. Di sinilah 
terletak kebebasan dan keterikatan manusia di dalam proses pengembangan 
kemanusiaannya. Menurut Howard Gardner (2013), kecerdasan anak bukan hanya 
berdasarkan pada skor standar semata (tes IQ), melainkan dengan ukuran, pertama 
kemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan individu, kedua 
kemampuan menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan, ketiga kemampuan 
menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. 

Howard Gardner menjelaskan bahwa ada banyak tipe kecerdasan yang dapat mewakili 
karakteristik seseorang, yang dikenal dengan Multiple Intellegences. Kecerdasan-kecerdasan 
yang termasuk dalam multiple intellegence antara lain, kecerdasan linguistik, kecerdasan 
logis matematik, kecerdasan dimensi ruang (spatial), kecerdasan musikal, kecerdasan 
kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis. 
Yang mewakili IQ pada kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner salah satunya 
adalah kecerdasan logis matematis. 

Hasil riset mengatakan, jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang menentukan 
keberhasilan seseorang dalam menjalani pekerjaan dan profesinya, IQ dinilai hanya 
memberikan andil tak lebih dari 25%. Riset lain hanya memberikan 10% dan bahkan ada yang 
memberikan 4% pada IQ, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain salah satunya kecerdasan 
intrapersonal dan interpersonal (Mubayidh, 2006). 

kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengenali 
dan memahami dirinya sendiri Mereka mempunyai kepekaan yang tinggi di dalam memahami 
suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul di dalam dirinya dan mereka juga mampu 
menyadari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya sendiri baik secara fisik 
maupun psikologis. Kemampuan ini kadang disebut dengan pengetahuan diri.  

Kecerdasan interpersonal atau bisa juga dikatakan sebagai kecerdasan sosial, diartikan 
sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menciptakan relasi, membangun 
relasi dan mempertahankan relasi sosialnya sehingga kedua belah pihak berada dalam situasi 
saling menguntungkan (Safaria, 2005). 

SMA Negeri 3 Majene merupakan salah satu sekolah menengah atas yang memiliki jurusan 
MIPA. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu guru 
matematika di sekolah tersebut,  menyatakan bahwa hasil belajar matematika peserta didik 
tergolong rendah. Bahkan terkadang ada peserta didik yang tidak mencapai standart kriteria 
kelulusan minimal (KKM).  
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Melihat pentingnya kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal suatu individu 
untuk meraih kesuksesan dalam hasil belajar matematika, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terkait hal itu. Proposal penelitian ini berjudul, “Pengaruh Kecerdasan 
Intrapersonal Dan Kecerdasan Interpersonal Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 
Kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

2. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian ex-post 
facto. Penelitian ex-post facto dirancang untuk menjelaskan adanya hubungan sebab akibat 
antar variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

B. Variabel dan Desain Penelitian 

1) Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menentukan warna atau perubahan tertentu 
pada variabel tergantung (terikat), sementara variabel bebas berada pada posisi yang lepas 
dari “gangguan” variabel tergantung.Berikut variable-variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini.  

Variabel bebas (X1)  :  Kecerdasan intrapersonal  

 (X2)  :  Kecerdasan interpersonal  

Variabel terikat (Y)   : Hasil belajar matematika peserta didik kelas XII              MIPA 
SMA Negeri 3 Majene  

2) Desain Penelitian 

Berikut desain penelitian yang disajikan dalam bentuk bagan: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  
X1 : Kecerdasan Intrapersonal  
X2 : Kecerdasan Interpersonal  
Y  : Hasil Belajar Matematika 

X1 

X2 

Y 

Gambar 3.1  Bagan  Desain Penelitian 



C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1) Populasi 

Dalam penelitian ini, subjek yang dijadikan populasi oleh peneliti adalah peserta didik kelas 
XII MIPA SMA Negeri 3 Majene, tingkat SMA dipilih karena pada tingkatan ini peserta didik 
sudah dijuruskan pada program studi tertentu, diantaranya MIPA. Pada penelitian ini, peneliti 
ingin memfokuskan penelitian pada peserta didik yang hanya mengambil jurusan MIPA. 

2) Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan 
populasi. Teknik tersebut digunakan karena jumlah populasi tidak mencapai 100 orang. Jadi, 
semua peserta didik kelas XII MIPA itulah yang nantinya akan menjadi sampel penelitian. 
Berdasarkan teknik sampling yang digunakan, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 
jumlah populasi yang berjumlah 32 orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket dan tes.  

a) Teknik Angket 

Teknik angket digunakan untuk mengetahui skor kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 
interpersonal pada diri peserta didik. Pada pelaksanaan penelitian peserta didik diarahkan 
untuk mengisi angket tersebut berdasarkan keadaan diri mereka sebenarnya.  

b) Teknik Tes 

Tes ini disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep matematika. Setiap butir soal 
disusun untuk mengukur indikator pemahaman konsep tertentu. Pada pelaksanaan 
penelitian peserta didik diarahkan untuk menjawab tes tersebut berdasarkan kemampuan 
mereka sebenarnya. 

2) Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan tes.  

a) Angket 

Instrumen angket yang dibuat merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Item angket 
yang dibuat adalah item pernyataan pernyataan positif dan item pernyataan negatif. Di dalam 
penelitian ini menggunakan angket tertutup di mana pernyataan yang disediakan oleh 
peneliti mengunakan jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya. 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam angket ini adalah skala likert. Alternative jawaban 
pada skala kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal terdiri dari Sangat Sesuai 
(SS), Sesuai (S), Ragu-ragu (R), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian skor 
pada skala ini adalah 1 sampai 5 pada tiap butir pernyataan. Untuk pernyataan positif, skor 5 
diberikan kepada jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 4 jawaban Sesuai (S), skor 3 jawaban Ragu-
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ragu (R), skor 2 jawaban Tidak Sesuai (TS) dan skor 1 jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Untuk 
pernyataan negatif, skor 1 diberikan kepada jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 2 jawaban 
Sesuai (S), skor 3 jawaban Ragu-ragu (R), skor 4 jawaban Tidak Sesuai (TS) dan skor 5 jawaban 
Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sebelum angket digunakan, terlebih dahulu angket tersebut divalidasi melalui dua tahap yaitu 
validasi internal (konstruk dan isi) dan validasi eksternal (uji coba). 

b) Tes 

Tes yaitu alat bantu yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah 
mempelajari sesuatu. Tes tersebut diberikan kepada peserta didik guna mendapatkan data 
tentang hasil belajar matematika peserta didik. Tes yang digunakan berupa soal uraian. Sama 
halnya dengan angket, tes juga melewati dua tahap validasi sebelum digunakan pada sampel 
penelitian, yaitu validasi internal dan validasi eksternal.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi linear sederhana 
dan berganda. Sebelum melakukan analisis regresi ditentukan dulu jenis regresinya apakah 
linier atau non linier. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model 
tersebut memenuhi asumsi normalitas, linieritas data dan terbebas dari asumsi klasik 
multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Data 
dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode, yaitu angket dan tes hasil belajar. 
Angket digunakan peneliti untuk mengetahui hasil kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 
interpersonal peserta didik. Sedangkan tes hasil belajar digunakan oleh peneliti untuk 
memperoleh nilai hasil belajar matematika peserta didik.  

Data yang disajikan peneliti adalah data berupa skor kecerdasan intrapersonal dan 
kecerdasan intrapersonal dan hasil belajar peserta didik pada materi matriks. Dalam hal ini 
diwakili oleh seluruh peserta didik kelas XII MIPA yang digunakan sebagai sampel penelitian. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 peserta didik. 

1) Deskriptif Kecerdasan Intrapersonal 

Setelah skor angket diperoleh, maka akan ditentukan kriteria skor angket tersebut dengan 
menggunakan rumus statistika yang telah peneliti uraikan pada tabel distribusi skor angket 
kecerdasan intrapersonal di bawah ini. 

Tabel 4.1 Distribusi Skor Angket Kecerdasan Intrapersonal 
No. Interval Frekuensi Persentase Kriteria 

1 85 – 100 0 0 % Sangat Tinggi 

2 69 – 84 11 34,4 % Tinggi 

63 



No. Interval Frekuensi Persentase Kriteria 

3 53 – 68  18 56,2 % Sedang 

4 37 – 52 3 9,4 % Rendah 

5 20 – 36  0 0 % Sangat Rendah 

Jumlah 32 100 %  
Sumber : Olah Data Peneliti, 2016 

 

2) Deskriptif Kecerdasan Interpersonal 

Setelah skor angket diperoleh, maka akan ditentukan kriteria skor angket tersebut dengan 
menggunakan rumus statistika yang telah peneliti uraikan pada tabel distribusi skor angket 
kecerdasan interpersonal di bawah ini. 

Tabel 4.2 Distribusi Skor Angket Kecerdasan Interpersonal 

No. Interval Frekuensi Persentase Kriteria 

1 141 – 167  0 0 % Sangat Tinggi 

2 114 – 140  11 34,4 % Tinggi 

3 87 – 113 21 65,6 % Sedang 

4 60 – 86  0 0 % Rendah 

5 33 – 59 0 0 % Sangat Rendah 

Jumlah 32 100 %  
Sumber : Olah Data Peneliti, 2016 

3) Deskriptif Hasil Belajar 

Berdasarkan data hasil belajar yang diperoleh, dapat didistribusikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Nilai Hasil Belajar Matematika 

No. Interval Frekuensi Persentase Interpretasi 

1 0 – 55 16 50 % Kurang 
2 56 – 70 12 37,5 % Cukup  
3 71 – 85 2 6,25 % Baik 
4 86 – 100 2 6,25 % Sangat Baik 

`Jumlah  32 100 %  
Sumber : Olah Data Peneliti, 2016 
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B. Pembahasan 

Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

1) Deskripsi Tentang Kecerdasan Intrapersonal Dan Kecerdasan Interpersonal 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas XII MIPA SMA Negeri 3 
Majene Tahun Pelajaran 2016/2017 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 27 Oktober 2016. Jumlah sampel sebanyak 32 
peserta didik yag terdiri dari kelas XII MIPA1 dan kelas XII MIPA2. Setelah instrument penelitian 
diberikan kepada sampel, diperoleh skor kecerdasan intrapersonal, skor kecerdasan 
interpersonal, dan nilai hasil belajar matematika. Berdasarkan skor yang diperoleh, peneliti 
mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 
interpersonal peserta didik kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 2016/2017 
berada pada kategori sedang, sedangkan tingkat hasil belajar matematika tergolong kurang. 
Sejalan dengan hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kecerdasan 
intrapersonal dan kecerdasan interpersonal mempengaruhi hasil belajar matematika. 

Kecerdasan intrapersonal melibatkan kesadaran diri atau identitas dan proses berpikir itu 
sendiri, dimana ia melibatkan objektivitas dan kemampuan untuk berdiam diri sejenak dan 
melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda, seperti kemampuan untuk 
mengidentifikasi dan mengekpresikan pikiran dan perasaan subjektif di dalam bahasa. 
Kecerdasan setiap anak memiliki porsi berbeda-beda, kendati tidak memiliki kecerdasan 
tinggi dalam bermusik atau matematika, namun anak memiliki kemampuan untuk 
mengoptimalkan kemampuannya dengan cara giat berlatih, intropeksi kesalahan dan 
memotivasi diri sendiri. Sehingga umumnya anak ini memiliki performa yang baik dalam 
menampilkan potensinya. 

Kecerdasan interpersonal menjadi penting karena pada dasarnya manusia tidak bisa sendiri, 
banyak kegiatan dalam hidup manusia yang saling terkait dengan yang lainnya. Seseorang 
yang gagal dalam mengembangkan kecerdasan interpersonalnya akan banyak mengalami 
hambatan dalam dunia sosialnya. Bisa dibayangkan ketika seorang peserta didik harus bekerja 
kelompok dalam belajar matematika, kemudian rasa malu menyebabkannya menyingkir dari 
kegiatan bersama tersebut. Hal ini tentu akan menghambat proses belajar peserta didik 
tersebut dan tentunya akan sangat merugikan peserta didik tersebut. 

Hasil riset mengatakan, jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang menentukan 
keberhasilan seseorang dalam menjalani pekerjaan dan profesinya, IQ dinilai hanya 
memberikan andil tak lebih dari 25%. Riset lain hanya memberikan 10% dan bahkan ada yang 
memberikan 4% pada IQ, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain salah satunya kecerdasan 
intrapersonal dan interpersonal (Mubayidh, 2006). Meskipun demikian hal ini tidak berarti 
bahwa IQ sama sekali tidak berpengaruh dalam menentukan keberhasilan seseorang. 
Seseorang yang cerdas membutuhkan IQ yang tinggi agar bisa meraih gelar doktor atau 
pekerjaan. Hanya saja, setelah itu ia membutuhkan kemampuan bersikap secara tepat dalam 
menghadapi kesulitan maupun tantangan. Ia juga harus bisa hidup berdampingan secara 
harmonis dengan teman maupun rekan kerjanya. Kemampuan seperti itulah yang lebih 
dibutuhkan saat ini dari pada kemampuan intelektual semata. Kemampuan-kemampuan 



seperti itu bisa di dapat apabila kita mulai mengembangkan sejak dini kemampuan 
kecerdasan intrapersonal dan interpersonal yang kita miliki. 

2) Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 
Kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 2016/2017  

Berdasarkan analisis dari hipotesis persamaan Y = -9,798 + 1,018X yang didapat dari skor 
kecerdasan intrapersonal dan hasil belajar matematika peserta didik didapatkan bahwa 
persamaan regresi tersebut adalah signifikan. Pada persamaan ini dapat diprediksi bahwa 
variabel terikat (hasil belajar/ Y) rata-rata akan berubah sebesar 1,018 untuk setiap unit 
perubahan yang terjadi pada variabel bebas (kecerdasan intrapersonal/ X). Hal ini bisa dilihat 
dari hasil uji regresi sederhana diperoleh Fhitung (12,760) > Ftabel (4,17),  nilai Sig = 0,001 < 0,05. 
Persamaan regresi yang signifikan dapat kita jadikan sebagai dasar untuk mengadakan 
penyimpulan peramalan yang nantinya dapat meramalkan besarnya variabel Y berdasarkan 
variabel X. Dari persamaan regresi yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa, “Ada 
pengaruh yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal terhadap hasil belajar 
matematika”. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, kecerdasan intrapersonal ikut mempengaruhi secara 
signifikan hasil belajar matematika, meskipun besarnya pengaruh tidak terlalu besar yang 
hanya mempengaruhi sebesar 29,8%, sedangkan sisanya 70,2% dipengaruhi oleh variabel 
lain. Hal ini cukup membuktikan bahwa keberhasilan hasil belajar matematika juga 
dipengaruhi oleh kecerdasan intrapersonal selain mungkin juga dipengaruhi oleh kecerdasan 
intelektual (IQ). Dengan adanya pengembangan dari kecerdasan intrapersonal sedini mungkin 
dapat membentuk karakter anak serta menanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya seperti 
rasa percaya diri, berpikir mandiri dan lateral, rasa empati yang besar dan memiliki konsep 
diri yang positif atas dirinya sendiri. 

3) Pengaruh Kecerdasan Interpersonal Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 
Kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 2016/2017  

Berdasarkan analisis dari hipotesis persamaan Y = -41,683 + 0,909X. yang didapat dari skor 
kecerdasan interpersonal dan hasil belajar matematika peserta didik didapatkan bahwa 
persamaan regresi tersebut adalah signifikan. Pada persamaan ini dapat diprediksi bahwa 
variabel terikat (hasil belajar/ Y) rata-rata akan berubah sebesar 0,909 untuk setiap unit 
perubahan yang terjadi pada variabel bebas (kecerdasan interpersonal/ X). Hal ini bisa dilihat 
dari hasil uji regresi sederhana diperoleh Fhitung (31,114) > Ftabel (4,17),  nilai Sig = 0,000 < 0,05. 
Persamaan regresi yang signifikan dapat kita jadikan sebagai dasar untuk mengadakan 
penyimpulan peramalan yang nantinya dapat meramalkan besarnya variabel Y berdasarkan 
variabel X. Dari persamaan regresi yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa, “Ada 
pengaruh yang signifikan antara kecerdasan interpersonal terhadap hasil belajar 
matematika”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas jelas menggambarkan bahwa 
kecerdasan interpersonal sangat berpengaruh dalam kesuksesan seseorang baik di bidang 
pendidikan maupun di bidang yang lainnya. Sejalan dengan hasil penelitian ini dimana 
kecerdasan interpersonal ikut mempengaruhi secara signifikan hasil belajar matematika, 
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dimana besarnya pengaruh cukup besar yaitu sebesar 50,9%, sedangkan sisanya 49,1% 
dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini menjadi sangat penting bagi orang tua untuk membantu 
mengembangkan kecerdasan ini kepada anak-anaknya, karena dengan ditanamkanya 
kecerdasan ini sejak dini akan memudahkan lagi anak dalam mengembangkan kecerdasan 
interpersonal dimasa mendatang. 

4) Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal dan Kecerdasan Intrapersonal Terhadap Hasil 
Belajar Matematika Peserta Didik Kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 
2016/2017  

Sejalan dengan hasil rumusan masalah kedua dan ketiga pada rumusan masalah keempat ini 
setelah dianalisis menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 23, diperoleh persamaan regresi 
Y = -60,732 + 0,558X1 + 0,909X2 didapatkan bahwa persamaan regresi tersebut adalah 
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji anareg berganda diperoleh Fhitung (20,260) > Ftabel 
(3,33),  hasil nilai sig (0,000)  < (0,05) ߙ. Persamaan regresi yang signifikan dapat kita jadikan 
sebagai dasar untuk mengadakan penyimpulan peramalan yang nantinya dapat meramalkan 
besarnya variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Dari persamaan regresi yang signifikan 
maka dapat disimpulkan bahwa, “Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
intrapersonal dan interpersonal terhadap hasil belajar matematika”. 

Selain untuk mengetahui pengaruhnya, kita juga bisa mengetahui seberapa besar pengaruh 
antara kecerdasan intrapersonal dan interpersonal terhadap hasil belajar dengan melihat 
koefisien determinasi (R Square) mencapai 0,583. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 58,3% 
dari variasi yang terjadi pada variabel Y (hasil belajar matematika) disebabkan oleh pengaruh 
variabel X1 dan X2 (kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal), sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau variabel-variabel di luar 
penelitian. 

Meskipun besarnya pengaruh keduanya hanya mempengaruhi sebesar 58,3% sedangkan 
sisanya 41,7% dipengaruhi variabel lain, tetapi ini bisa dijadikan landasan untuk memupuskan 
anggapan bahwa belajar matematika hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual. 
Memang matematika tidak lepas dari kecerdasan intelektual yang meliputi numerik, verbal 
dan ruang, tetapi dengan adanya pengaruh kecerdasan intrapersonal dan interpersonal akan 
membungkus matematika yang pada awalnya “kaku” menjadi ilmu yang bermakna dan 
natural untuk dipelajari serta diaplikasikan ke kehidupan yang nyata. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh kecerdasan intrapersonal dan 
interpersonal terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas XII MIPA SMA Negeri 3 
Majene Tahun Pelajaran 2016/2017, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal peserta didik kelas XII 
MIPA SMA Negeri 3 Majene berada pada kategori sedang, sementara hasil belajar 
matematika peserta didik kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 
2016/2017 tergolong rendah. 



2. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal terhadap hasil belajar 
matematika peserta didik kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 
2016/2017. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan interpersonal terhadap hasil belajar 
matematika peserta didik kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 
2016/2017. 

4. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 
interpersonal secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika peserta didik 
kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Majene Tahun Pelajaran 2016/2017/ 
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