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KATA PENGANTAR 

 

 

Kecerdasan merupakan anugerah potensi terbesar 

yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan menjadi sarana 

sekaligus indikator untuk mengembangkan kompetensi 

seseorang. Dalam pembelajaran, bagi seorang guru tidak 

dapat lepas dari interaksi dengan anak didiknya yang 

memiliki keragaman kecerdasan. Oleh karena selama ini 

perspektif pembelajaran belum secara optimal 

memanfaatkan keberagaman kecerdasan yang dimiliki oleh 

anak didik. 

Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT., karena 

buku yang berjudul “Panduan Pembelajaran Berbasis 

Kecerdasan Jamak di SD” ini telah terbit. 

Buku ini ada karena dorongan dari berbagai pihak. 

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 

penerbit Deepublish yang memfasilitasi terwujudnya buku 

ini sebagai salah satu upaya penyadiaan buku-buku sumber 

yang terkait dengan kecerdasan jamak di SD. 

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menyediakan 

berbagai alternatif pembelajaran yang bisa memfasilitasi 

ragam kecerdasan yang dimiliki anak didik dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan di SD.  

Buku ini terdiri dari 4 bab, bab 1 berisi tentang latar 

belakang mengapa perlunya membelajarkan dan 

memfasilitasi beragam kecerdasan yang dimiliki anak didik. 

Bab 2, berisi tentang teori-teori yang melandasi kecerdasan 

jamak ini, sementara bab 3 menyajikan tentang format-
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format dalam rangka mempermudah guru mengidentifikasi 

kecerdasan jamak anak didik dan bab 4 menyajikan tentang 

bagaimana mendesain pembelajaran berbasis kecerdasan 

jamak. 

Tak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan 

tulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang konstruktif dari kolega dan para ahli 

dalam rangka penyempurnaan buku ini. Akhir kata, semoga 

buku ini bermanfaat. Amin.  

Bandung, Agustus 2016 

 

Penulis 
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Sebagian kita mungkin sudah jamak mendengar kisah 

orang buta dengan gajah. Tersebutlah di suatu desa tua ada 

sebuah cerita dimana semua penduduknya adalah orang 

buta. Suatu ketika enam orang buta berjalan ke jalan raya 

dan bertemu dengan seseorang yang sedang menunggang 

gajah yang sangat besar. Enam orang buta ini pernah 

mendengar tentang gajah namun belum pernah menyentuh 

gajah sama sekali. Mereka meminta agar pemilik gajah 

tersebut mengijinkan mereka menyentuh gajah itu. Mereka 

ingin kembali ke desa dan memberitahukan kepada semua 

orang tentang gajah tersebut. 

Pemilik gajah itu pun setuju dan mengizinkan keenam 

orang buta itu memegang bagian-bagian yang berbeda dari 

gajah itu sampai mereka yakin bahwa mereka sudah 

mengetahui tentang gajah. Akhirnya mereka pun kembali ke 
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desa dan mengumpulkan banyak orang dan mulailah 

mereka satu persatu menjelaskan tentang gajah tersebut. 

Orang pertama yang memegang badan gajah mengatakan 

bahwa gajah itu seperti dinding yang tebal. “Bukan begitu” 

kata orang kedua yang memegang gading gajah, dan 

mengatakan bahwa “gajah itu bentuknya agak panjang 

meruncing dan tajam. 

Orang ketiga yang memegang telinga gajah itu 

berkata “bukan seperti itu, gajah itu seperti daun raksasa, 

kalau kita pegang akan bergerak-gerak.” “Saya tidak 

setuju”sahut orang keempat yang memegang belalai gajah 

dan berkata “gajah itu seperti ular raksasa.” Orang kelima 

berteriak tak setuju dan berkata “Gajah itu seperti pohon 

yang besar.” Orang keenam yang diizinkan menunggang 

gajah itu berkata “Tidak ada satu pun dari kalian yang 

akurat! Gajah itu seperti gunung besar yang dapat bergerak 

dan berjalan” 

Akhirnya mereka masing-masing tetap berargumen 

tentang gajah tanpa seorang pun di desa itu yang akhirnya 

dapat memahami seperti apa gajah itu sebenarnya 

Tentunya kita dapat bayangkan andai ada seratus 

orang yang menyentuh maka tak akan dapat ditentukan 

bentuk sebenarnya dari sang gajah. Tapi jika yang 

menyentuh hanya dua orang buta, maka hanya ada dua 

opsi bahwa gajah itu hanya seperti pohon besar atau gajah 

itu seperti ular. 

Ilustrasi diatas sangat tepat dengan apa yang terjadi di 

kelas hari ini, anak didik disentuh hanya dengan orang buta 

terhadap kecerdasan anak didik. Hanya dua kecerdasan 

yang disentuh oleh seorang guru dikelas layaknya hanya 
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ada dua orang buta yang menyentuh gajah. Lalu dengan 

berbekal dua kecerdasan tersebut guru menyatakan anak 

tidak lulus. Pada hakikatnya guru sedang menghambat satu 

periode perkembangan anak hanya karena anak didik tidak 

memiliki kecerdasan tersebut. Sungguh tidak adil. 

Ungkapan Abraham Maslow bahwa “If the only tool 

you have is hammer, everything around you looks like a 

nail” dapat menyadarkan kita, khususnya bagi guru di kelas. 

Mungkinkah kita akan melihat siswa yang ada di kelas 

seperti paku karena kita hanya memiliki alat sebuah palu?  

Sesungguhnya setiap anak dilahirkan telah dianugrahi 

potensi kecerdasan yang memungkinkan mereka 

mengembangkan dan bertahan hidup sesuai dengan kodrat 

yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut 

Thomas Armstrong, pakar pendidikan dari USA, bahwa 

kecerdasan itu terwakili lewat sifat yang menjadi bawaan itu 

antara lain: keingintahuan, daya eksplorasi terhadap 

lingkungan, spontanitas, vitalitas, dan fleksibilitas. Olehnya 

itu tidak mengherankan jika bayi yang masih merangkak 

selalu menggigit sesuatu yang mereka temukan sebagai 

bentuk eksplorasi atas keingintahuan mereka, ada juga bayi 

yang selalu memukul-mukul mainan mereka hingga hancur 

hanya untuk mengeksplorasi keingintahuan mereka. 

Dipandang dari sudut ini maka tugas setiap orang tua 

dan lembaga pendidikan hanyalah mempertahankan sifat-

sifat yang mendasari kecerdasan ini agar bertahan sampai 

anak-anak itu tumbuh dewasa. Mengapa demikian? Karena 

ternyata kualitas kecerdasan ini diketahui bisa rusak karena 

adanya sebab tertentu.  
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Ironisnya, pengaruh kuat yang merusak potensi 

kecerdasan itu ternyata datang dari lingkungan terdekat 

mereka: rumah dan sekolah! 

Situasi rumah yang menimbulkan depresi dan 

keterasingan berperan memupus bakat alamiah ini. Tekanan 

juga bisa datang dari orang tua yang karena sebab tertentu 

malah menghambat kreativitas, keingintahuan, kegembiraan 

dalam bermain anak-anak. Ambisi orang tua agar anak-anak 

mereka meraih prestasi tertentu mendorong anak-anak ini 

untuk tumbuh terlampau cepat melampaui usia mental 

mereka dan pada saat bersamaan menghilangkan 

kegembiraan masa kecil mereka. Coba tebak apa yang 

dilakukan oleh kebanyakan orang tua ketika seorang anak 

yang baru dibelikan boneka barbie oleh orang tuanya, lalu 

oleh sang anak boneka tersebut dibuka bajunya, lalu 

dipotong tangannya dan dibedah perutnya hingga 

menyebabkan boneka barbie tersebut rusak? Banyak 

diantara orang tua yang memarahi anaknya, ironis.  

Padahal para ahli mengingatkan bahwa anak belajar 

dari permainan mereka. Bagi anak-anak bermain bukan 

aktivitas “remeh” melainkan aktivitas yang serius terutama 

bagi perkembangan mereka. 

Sayangnya yang terlihat di masyarakat kita justru 

kenyataan sebaliknya. Di usia sangat dini mereka harus 

kehilangan kegembiraan masa kecil mereka. Anak-anak 

kerap menanggung beban keinginan orang tua mereka 

sendiri dengan terpaksa mengikuti berbagai macam kursus: 

mulai kursus bahasa asing, sempoa atau piano. Sebenarnya 

mengikuti berbagai kursus itu tidak menjadi masalah asal 

keinginan itu datang dan atas kemauan anak itu sendiri. 
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Prinsipnya, anak-anak tidak kehilangan kegembiraan dalam 

menjalaninya dan tidak kehilangan masa bermain mereka. 

Sementara itu di sekolah, pengrusakan potensi 

kecerdasan alami itu terjadi lewat kurikulum yang 

terlampau kaku, tidak fleksibel atau malah membebani. 

Situasi sekolah yang tidak menyenangkan, guru yang 

mengajar dengan cara yang membosankan juga ikut andil 

menyumbang terkuburnya potensi alami tersebut. Sekali 

lagi, coba tebak apa yang dilakukan oleh guru ketika 

mendapati seorang anak yang setiap kali belajar matematika 

yang dihasilkannya adalah lukisan yang dibuat sambil 

menggoyang-goyangkan kaki? Fenomena ini yang disebut 

dengan “intelligence clash” atau benturan kecerdasan. 

Artinya, terkadang cara belajar dan cara siswa memehami 

pelajaran di sekolah tidak sesuai dengan kecenderungan tipe 

kecerdasan yang mereka miliki. 

Dari sebuah studi terbatas yang dilakukan oleh Adi 

Putra, dkk (2014) diketahui bahwa dari 8 jenis kecerdasan 

ternyata kecerdasan logika matematika dan kecerdasan 

linguistik memiliki nilai variasi terkecil dan relatif sama 

diantara kecerdasan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada dasarnya selama ini guru cenderung mengeksplorasi 

kecerdasan siswa dikelas hanya pada dua kecerdasan 

saja,dan berarti bahwa jenis kecerdasan lainnya dari anak 

didik belum menjadi perhatian seperti layaknya dua 

kecerdasan tadi. 

Perilaku guru seperti ini sangat disayangkan sehingga 

pada dasarnya banyak anak-anak yang memiliki talenta 

(gift), tetapi tidak mendapatkan reinforcement di 

sekolahnya. Banyak sekali anak yang pada kenyataannya 
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dianggap sebagai anak yang “Learning Disabled” atau ADD 

(Attention Deficit Disorder), atau Underachiever, pada saat 

pola pemikiran mereka yang unik tidak dapat diakomodasi 

oleh sekolah. Pihak sekolah hanya menekankan pada 

kemampuan logika-matematika dan bahasa. 

Hasil penelitian Hamid dkk (2010) menyimpulkan 

bahwa secara umum ternyata banyak guru yang tidak 

memiliki perencanaan yang baik ketika akan mengajar di 

kelas atau bahkan tidak mengikuti rencana pembelajaran 

yang telah ada. Sejalan dengan hal tersebut penelitian 

Hermita dkk (2012) bahwa guru masih lemah dalam hal 

membuka dan menutup pelajaran.  

Jika guru mampu mengembangkan semua kecerdasan 

anak didik menurut bakatnya masing-masing maka akan 

dapat dihasilkan anak didik yang memiliki prestasi lebih 

tinggi bukan hanya pada prestasi belajar dikelas tapi juga 

prestasi yang ada diluar hal tersebut. Hal ini didukung oleh 

penelitian Hermita dkk (2016) bahwa pembelajaran berbasis 

kecerdasan jamak dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

SD. 

Seperti halnya kita mengenal Rudi sebagai seorang 

teknokrat dan pernah menjadi presiden, berhasil 

membangun sebuah perusahaan pesawat terbang, dia 

adalah Baharuddin Jusuf Habibie. Lalu bagaimana dengan 

Rudi Hartono? Sang Maestro dari dunia bulutangkis. Itu 

masih saja terkenang oleh kita. Terutama para atlet 

bulutangkis dunia, ataupun dengan Rudi Hadisuwarno? 

Sang Maestro dari dunia tata rambut, itu masih saja terus 

berkarya sampai saat ini. Lalu, kita kenal juga dengan Rudi 
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Choirudin? Sang Maestro dari dunia tata boga (masak), 

yang masih aktif dan berkarya. 

Secara kebetulan nama mereka Rudi, mereka cerdas, 

mereka pakar di bidang masing-masing. Rudi yang pertama 

kita kenal dengan Rudi yang secara kecerdasan logika 

matematika dapat dikatakan di atas rata rata, namun 

bagaimana kecerdasan Rudi yang lain? Tentu sangat 

berbeda dengan “Rudi” Baharudin Jusuf Habibi.  

Berdasarkan perspektif di atas ternyata bahwa setiap 

orang memiliki kecerdasan dominan yang berbeda 

dandapat membawa mereka pada kesuksesannya masing-

masing. Dalam dunia pendidikan perbedaan ini tidak 

terfasillitasi dengan baik sehingga kecerdasan yang berbeda 

tidak muncul dan menjadi salah satu kendala dalam 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal ini menjadi 

konsekuensi dari masih banyaknya sekolah yang 

mempunyai pola pikir tradisional di dalam menjalankan 

proses belajarnya yaitu sekolah hanya menekankan pada 

kemampuan logika-matematika dan bahasa. Kenyataan ini 

senada dengan yang diungkapkan oleh Seto Mulyadi, 

seorang praktisi pendidikan anak, bahwa suatu kekeliruan 

yang besar jika setiap kenaikan kelas, prestasi anak didik 

hanya diukur dari kemampuan matematika dan bahasa. 

Dengan demikian sistem pendidikan nasional yang 

mengukur tingkat kecerdasan anak didik yang semata-mata 

hanya menekankan kemampuan logika dan bahasa perlu 

direvisi. 

Pertanyaan besar muncul di benak kita, apakah proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas telah menfasilitasi jenis 

kecerdasan layaknya yang dimiliki oleh keempat Rudi tadi? 
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Atau pembelajaran hanya menyajikan sebagian kecerdasan 

saja? Sudahkah pembelajaran dirancang dengan 

memanfaatkan beragam kecerdasan anak didik sebagai 

basisnya? Lalu bagaimana dengan penyajian pembelajaran 

yang hanya berbasis pada dua kecerdasan saja? 

Mari kita buat skema baru dalam pemikiran bahwa 

sesungguhnya apa yang dilakukan seharusnya sesuai dengan 

kebutuhan anak didik, bukan seperti kehendak guru. Bahwa 

guru adalah fasilitator aktif bagi perkembangan kecerdasan 

anak didik yang beragam, sehingga guru harus 

menggunakan pendekatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan kecerdasan dominan yang dimiliki anak. 

Penggunaan kerangka pembelajaran berbasis 

kecerdasan jamak dapat dilakukan secara luas. Aktivitas 

yang bisa dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, 

mendengarkan musik, melihat suatu pertunjukan, eksplorasi 

alam, mengukur, berpuisi, dapat menjadi „pintu masuk‟ 

yang utama ke dalam proses berpikir anak. Bahkan anak 

didik yang performanya kurang baik pada saat proses 

belajar menggunakan pola tradisional (menekankan bahasa 

dan logika), jika aktivitas ini dilakukan akan meningkatkan 

semangat mereka untuk belajar. Dengan menggunakan basis 

kecerdasan jamak diharapkan dapat menyediakan 

kesempatan bagi anak didik untuk belajar sesuai dengan 

kebutuhan, minat, dan talentanya. 

Di pihak lain, peran serta orang tua sangat dibutuhkan 

dalam mendukung proses belajar anak dalam menfasilitasi 

perkembangannya. Hal ini bisa terjadi jika ada kerjasama 

orang tua dan guru pada setiap aktivitas anak didik di 

dalam proses belajar. Dengan melibatkan orang tua, anak 
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didik akan mampu menunjukkan dan „menggunakan‟ 

kelebihan yang dimilikinya untuk mempermudah guru 

menghantar anak memahami konsep.  

 

A. Tujuan Penulisan 

Buku panduan ini ditulis sebagai sebuah usaha untuk 

menjembatani antara teori dan aplikasi pembelajaran. 

Diharapkan dengan hadirnya buku ini dapat menjadi 

alternatif dalam mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di 

kelas melalui pemanfaatan kecerdasan jamak yang dimiliki 

oleh anak didik sebagai “katalisator” pembelajaran dengan 

cara mengubah kelas menjadi “panggung” yang 

mengasyikkan bagi anak didik dan menjadi wahana 

munculnya kreativitas tambahan bagi anak didik kita yang 

tidak pernah terduga sebelumnya. 

Buku ini juga menyajikan hal-hal sederhana yang 

dapat diterapkan di sekolah-sekolah tradisional kebanyakan 

yang ada di Indonesia yang selama ini tidak 

memproklamirkan sebagai sekolah berbasis kecerdasan 

jamak. Harapannya adalah semua anak Indonesia dapat 

diperlakukan sebagaimana layaknya mereka mendapatkan 

perlakuan. Buku ini memuat: 1)lesson plan berbasis 

kecerdasan jamak yang dapat diterapkan oleh guru di kelas 

dengan jumlah murid yang jauh dari ideal; 2) placement 

test kecerdasan jamak yang dapat dilakukan oleh guru di 

kelas yang mereka kelola, untuk memetakan kecerdasan 

siswa, karena mungkin tes yang dilakukan oleh profesional 

membutuhkan biaya yang besar; 3) cara mengajarkan 

pembelajaran yang ada dengan pendekatan kecerdasan 

jamak tanpa harus merubah kurikulum.  
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A. Teori Dasar Kecerdasan Jamak 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Gardner dan 

timnya (2003) dalam Zero Project, ditemukan bahwa 

seseorang yang mengalami kecelakaan dan ternyata ada 

pengaruhnya terhadap otaknya. Misalnya, seseorang yang 

rusak bagian depan otaknya, maka kecerdasan linguistiknya 

rusak, sehingga ia sukar berbicara, membaca, dan menulis, 

namun bagian lain mungkin sama sekali tidak berpengaruh 

dan ia masih bisa melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan matematika, menyanyi dan menari. Gardner 

menyimpulkan bahwa paling tidak ada tujuh daerah yang 

otonom dalam sistem otak dan masing-masing 

mempengaruhi satu macam kecerdasan. Pada seseorang jika 

ada satu kecerdasan yang sangat tinggi membuat orang itu 

lemah dalam beberapa kecerdasan lainnya. Misalnya, 

seseorang yang tinggi logika-matematikanya, lemah dalam 

berkomunikasi dan fungsi berbahasanya. Selain fakta di atas 
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alasan selanjutnya adalah berbagai temuan penelitian yang 

berkaitan dengan psikologi eksperimental yang 

mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki 

kemampuan khusus dalam membaca atau verbal linguistik 

belum tentu dapat mentransfer kemampuan tersebut ke 

dalam logika matematika dengan baik. Selain hal tersebut 

terdapat adanya seperangkat operasi masing-masing 

inteligensi, seperti pada kecerdasan musik, kecerdasan ini 

ditunjang oleh kepekaan dalam membedakan berbagai 

struktur irama. Selanjutnya kecerdasan bodily kinesthetic, 

ditunjang oleh kemampuan meniru gerakan tubuh orang 

lain, kemampuan membangun rutinitas gerakan motorik 

halus. 

 Sebelum lebih jauh membahas tentang inteligensi 

(kecerdasan) menurut Gardner beberapa ahli juga 

mendefinisikan kecerdasan. Menurut Santrock (2011) 

inteligensi (kecerdasan) adalah keterampilan menyelesaikan 

masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar 

dari pengalaman hidup sehari-hari. Sedangkan Lazaer (1995) 

mengemukakan bahwa kecerdasan adalah gejala 

multidimensional yang hadir pada berbagai tingkat otak 

kita/ pikiran/ sistem tubuh. 

Setiap kecerdasan pada anak muncul pada saat 

tertentu sesuai dengan tahapan perkembangannya seperti 

yang dikemukakan oleh Piaget (Sund: 1976; Slavin: 2011; 

Hergenhahn: 2009; Ormrod: 2009) yang terjadi mulai dari 

fase sensorimotor (0-2 tahun), fase praoperasional (2-7 

tahun), fase operasi kongkrit (7-12 tahun) hingga ke fase 

operasi formal (12 sampai usia dewasa). Fakta alamiah 

menunjukkan bahwa kecerdasan jamak sudah ada sejak 
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zaman dahulu dan digunakan oleh manusia dalam 

menyelesaikan permasalahan dan mempertahankan 

hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari gambar-gambar di 

dinding gua. Selain alasan tersebut di atas temuan 

psikometrik menegaskan keberadaan kecerdasan jamak, hal 

ini dapat dilihat dari materi menggali informasi dan kosa 

kata di dalam tes baku IQ.  

Jadi akhir-akhir ini orang mulai mempertanyakan 

mengenai konsep IQ, terutama hubungannya dengan 

prestasi di sekolah dan kesuksesan dalam dunia kerja 

nantinya. Orang dengan IQ tinggi belum tentu berprestasi 

di sekolah karena banyak juga anak-anak berkategori gifted 

dengan IQ di atas 130 masuk dalam kategori gifted 

underachiever yaitu tidak berprestasi. Demikian pula bahwa 

anak yang dulu berprestasi akademik bagus di sekolah 

belum tentu sukes dalam bisnis dan pekerjaannya. Bagitu 

pula orang tua yang merasa kurang puas dengan hasil skor 

tes IQ anaknya di sekolah namun merasa anaknya 

mempunya potensi terutama di bidang-bidang tertentu, 

mulai tertarik dengan konsep kecerdasan jamak ini. 

 

B. Jenis-Jenis Kecerdasan Jamak  

Anak-anak kita adalah makhluk yang unik dan khas 

yang menyimpan berbagai potensi sekaligus rahasia dan 

misteri yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

tahap perkembangan anak, seperti perkembangan fisik, 

bahasa, sosial emosional, seni dan kognitif. Hal ini secara 

langsung berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan 

jamak. Teori kecerdasan jamak bertujuan untuk 

mentransformasikan sekolah agar kelak dapat 
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mengakomodasi setiap siswa dengan berbagai macam pola 

pikirnya yang unik. 

Gardner sendiri memberikan definisi tentang 

kecerdasan sebagai: 

1. Kecakapan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupannya. 

2. Kecakapan untuk mengembangkan masalah baru 

untuk dipecahkan. 

3. Kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan 

sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupannya. 

Gardner juga menuliskan teorinya (Multiple 

Intelligence) ini dalam buku yang ramai dibicarakan oleh 

kalangan umum saat itu (1983) berjudul Frames of Mind 

yang pada awalnya menyebutkan ada tujuh kecerdasan 

dalam bukunya itu kemudian beberapa tahun berikutnya 

menambahkan kecerdasan yang 8 yaitu kecerdasan 

naturalis. 

Ada beberapa macam kecerdasan yang diungkapkan 

oleh Gardner (1983) yaitu: 

1. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan ini merujuk pada kemampuan anak untuk 

bersosialisasi dan bekerja sama, berhubungan baik dengan 

orang lain, kemampuan anak berempati atau memahami 

perasaan dan kebutuhan orang lain selama berinteraksi dan 

mampu memperhitungkan keberadaanya dan 

menempatkan diri sendiri dengan kebiasaan yang berlaku. 
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b. Social insight kemampuan seseorang untuk memahami 

dan mencari pemecahan masalah yang efektiff dalam 

satu interaksi sosial, sehingga masalah-masalah 

tersebut tidak menghambat apalagi menghancurkan 

relasi sosial yang telah di bangun. Di dalamnya juga 

terdapat kemampuan dalam memahami situasi sosial 

dan etika sosial sehingga anak mampu menyesuaikan 

dirinya dengan situasi tersebut. Fondasi dasar dari 

social insight ini adalah berkembangnya kesadaran diri 

anak secara baik. Kesadaran diri yang berkembang ini 

akan membuat anak mampu memahami keadaan 

dirinya baik keadaan internal maupun eksternal 

seperti menyadari emosi-emosinya yang sedang 

muncul, atau menyadari penampilan cara 

berpakaiannya sendiri, cara berbicaranya dan intonasi 

suaranya.  

c. Social Communication penguasaan keterampilan 

komunikasi sosial merupakan kemampuan individu 

untuk menggunakan proses komunikasi dalam 

menjalin dan membangun hubungan interpersonal 

yang sehat. Dalam proses menciptakan, membangun 

dan mempertahankan relasi sosial, maka seseorang 

membutuhkan sarananya. Tentu saja sarana yang 

digunakan adalah melalui proses komunikasi, yang 

mencakup baik komunikasi verbal, non verbal 

maupun komunikasi melalui penampilan fisik. 

Keterampilan komunikasi yang yang harus dikuasai 

adalah keterampilan mendengarkan afektif, 

keterampilan berbicara efektif, keterampilan public 

speaking dan keterampilan menulis secara efektif. 
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Karakteristik anak yang memiliki kecerdasan interpersoanal 

yang tinggi yaitu :  

a. Mampu mengembangkan dan menciptakan relasi 

sosial baru secara efektif,  

b. Mampu berempati dengan orang lain atau memahami 

orang lain secara total,  

c. Mampu mempertahankan relasi sosialnya secara 

efektif sehingga tidak musnah dimakan waktu dan 

senantiasa berkembang semakin 

intim/mendalam/penuh makna  

d. Mampu menyadari komunikasi verbal maupun non 

verbal yang dimunculkan orang lain, atau dengan kata 

lain sensitive terhadap perubahan sosial dan tuntutan-

tuntutannya.  

e. Mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam 

relasi sosialnya dengan pendekatan win-win solution 

serta yang paling penting adalah mencegah 

munculnya masalah dalam relasi sosialnya.  

f. Memiliki keterampilan komunikasi yang mencakup 

keterampilan mendengarkan efektif, berbicara efektif 

dan menulis secara efektif. Termasuk di dalamnya 

mampu menampilkan penampilan fisik yang sesuai 

dengan tuntutan lingkungan sosialnya. 

Berikut ini merupakan ragam pembelajaran 

kecerdasan jamak dan tematik integrated yang berkaitan 

dengan kecerdasan interpersonal (Armstrong: 2009) 
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miliki. Ditandai antara lain melalui kemampuan memahami 

perasaan diri sendiri, memahami situasi yang sedang 

dihadapi dirinya sendiri, kemampuan mengendalikan diri 

dan mengarahkan dirinya secara matang terutama ketika 

menghadapi konflik. Anak-anak dengan kecerdasan 

intrapersonal yang dominan juga memiliki kemampuan 

menemukan cara atau jalan keluar untuk mengekspresikan 

perasaan dan pemikiran secara tepat. Apabila menghadapi 

masalah pelik, ia juga mampu memotivasi dirinya agar 

segera bangkit dan mendorong diri sendiri mencapai cita-

cita atau target diri. Dapat dipastikan, anak-anak ini akan 

terhindar dari konflik dalam diri, dan sukses menghadapi 

masa depan yang diperkirakan penuh dengan masalah pelik. 

Kita pasti penasaran seperti apakah kegiatan yang dapat 

mengasah kecerdasan intrapersonal anak? Menurut para 

ahli, dimulai dari rumah, orang tua harus menanamkan citra 

diri anak yang positif. Bersama guru, ini juga harus 

berlangsung selaras di prasekolah dan di SD. Selain itu, 

kemampuan menyelesaikan konflik dalam diri, sangat 

didukung oleh kesediaan orang tua membimbing anak saat 

menghadapi masalah. Komunikasi verbal yang terbuka akan 

sangat membantu anak memahami masalah secara lebih 

dewasa. Pandangan kita saat menyelesaikan masalah juga 

akan diadopsi anak. Apabila kita “memuntahkan” tekanan 

pekerjaan di kantor kepada anak (yang tidak baik 

dilakukan) tak mengherankan apabila anak-anak kita 

menjadi stres. Anak-anak kita juga akan meniru cara kita 

mentransfer kemarahan pada orang dan tempat yang 

kurang tepat. Dengan demikian, pemahaman terhadap diri 
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sendiri menjadi kunci utama dalam mengasah kecerdasan 

intrapersonal.  

Berikut ini merupakan ragam pembelajaran 

kecerdasan jamak dan tematik integrated yang berkaitan 

dengan kecerdasan intrapersonal (Armstrong: 2009): 

 

Kecerda-

san 

Matema-

tika 

Sains Mem-

baca 

Menulis IPS 

Intraperso-

nal 

Buat 

masalah 

kata-kata 

Anda 

sendiri 

berdasark

an 

penemuan 

 

Mengem-

bangkan 

program 

belajar 

sendiri 

untuk 

memeriksa 

keilmuan 

dasar untuk 

penemuan 

spesifik 

 

Baca 

biografi dari 

penemu 

terkenal 

 

Menulis 

pribadi 

Anda 

otobiogra

fi sebagai 

"Penemu 

terkenal" 

 

Pikirkan 

tentang 

pertanya-

an ini: jika 

Anda bisa 

mencipta-

kan waktu 

mesin, di 

mana akan  

Anda 

pergi? 

 

 

3. Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan Kinestetik atau olah tubuh berhubungan 

dengan kemampuan anak dalam mengendalikan gerakan 

dalam upaya menghasilkan suatu karya, memecahkan 

permasalahan ataupun berkomunikasi. 

Kecerdasan kinestetik dapat  dilihat dengan jelas 

melalui aktivitas gerak anak yang menonjol dari teman 

sebayanya. Pada kondisi optimal (kecerdasan tinggi) anak-

anak akan tampak “nakal”, banyak gerak, kuat-kukuh, 

dan  cekatan. Kondisi fisik yang prima juga menandai 

kecerdasan kinestetik yang tinggi. Maka, apabila anak didik 

kita menunjukkan ciri-ciri seperti itu, singkirkan dulu cap 

hiperaktif pada mereka. Anak yang cerdas kinestetik 
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membutuhkan penyaluran energi gerak yang lebih tinggi 

daripada anak-anak yang tidak begitu kuat dalam 

kecerdasan ini. Jika anak-anak yang cerdas bahasa tidak bisa 

tinggal diam dalam kata-kata, anak yang cerdas kinestetik 

tidak bisa diam dalam gerak. Dalam wadah yang tepat, 

anak yang cerdas kinestetik akan menunjukkan kepiawaian 

gerak yang lincah, indah, cermat, kuat, dan stabil. Kinestetik 

dikategorikan sebagai kecerdasan karena ada bukti otentik 

secara neurologis pada otak manusia, yakni wilayah 

serebelum (otak kecil) dan bukti-bukti lain yang sulit 

dibantah. Kedudukan kinestetik sama tinggi dengan 

kecerdasan yang lain. 

Kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan yang 

berhubungan dengan anggota tubuh. Memuat kemampuan 

seorang anak untuk secara aktif menggunakan bagian-

bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan 

memecahkan berbagai masalah. Hal ini dapat dijumpai 

pada anak-anak yang unggul dalam bidang olah raga, 

misalnya bulu tangkis, sepak bola, tenis, renang, basket, dan 

cabang-cabang olah raga lainnya, atau bisa pula terlihat 

pada mereka yang unggul dalam menari, bermain sulap, 

akrobat, dan kemampuan-kemampuan lain yang 

melibatkan. 

Ciri-ciri anak dengan potensi kecerdasan ini: 

a. Menggunakan sebagian/seluruh anggota tubuhnya 

secara aktif untuk mengatakan keinginannya, 

mengetahui sesustu untuk berkomunikasi 

b. Lebih cepat menerima informasi jika mereka terlibat 

dalam kegiatan 
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c. Untuk kecerdasan kinestetik sentuhan, jari-jarinya 

memiliki kemampuan dalam melipat, menggunting, 

membuat benda-benda kecil (misalnya clay), merajut, 

melukis/menggambar dengan objek detail, melakukan 

permainan seperti merakit sesuatu yang ukurannya 

kecil. Cenderung ingin menyentuh segala sesuatu yang 

menarik perhatiannya. Dalam bermain musik, ia 

cenderung memilih alat musik yang dominan 

menggunakan jari 

d. Untuk kecerdasan kinestetik gerak badan, ciri-cirinya 

mereka senang bergertk dan tidak bisa diam dalam 

satu posisi untuk waktu yang lama, energi nya banyak 

seolah tidak pernah lelah.  

Berikut ini merupakan ragam pembelajaran 

kecerdasan jamak dan tematik integrated berdasarkan 

kecerdasan kinestetik (Armstrong: 2009) : 

 

Kecerdas

an 

Matemati

ka 

Sains Mem-

baca 

Menulis IPS 

Kinestetik Buat pe-

nemuan 

untuk 

mengukur 

fisik spesifik 

aktivitas 

 

Membangun 

pene-muan 

Anda sendiri 

berdasarkan 

suara 

keilmuan 

prinsip 

 

Membaca 

ins-truksi 

untuk 

menyu-sun 

yang ada 

pene-

muan 

 

Menulis 

petunjuk 

untuk 

memba-

ngun pene-

muan Anda 

sendiri dari 

bahan 

bekas 

 

Memakai 

bermain 

tentang 

bagaima-

na terten-

tu datang 

menjadi 
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yang menonjol dalam perkembangan kecerdasan bahasanya 

(Campbell,dkk, 1996). Berikut ini terdapat indikator-

indikator yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki 

kecerdasan bahasa yang tinggi yaitu (1) Mendengar dan 

merespon setiap suara, ritme, warna dan berbagai ungkapan 

kata;(2) Menirukan suara, bahasa, membaca, dan menulis 

dari orang lain; (3) belajar melalui menyimak, membaca, 

menulis, dan diskusi; (4) menyimak secara efektif, 

memahami, menguraikan, menafsirkan dan mengingat apa 

yang diucapkan; (5) membaca secara efektif, memahami, 

meringkas, menafsirkan atau menerangkan, dan mengingat 

apa yang telah dibaca; (6) berbicara secara efektif kepada 

berbagai pendengar, berbagai tujuan, dan mengetahui cara 

berbicara secara sederhana, fasih, persuasive, atau bergairah 

pada waktu-waktu yang tepat; (7) menulis secara efektif, 

memahami dan menerapkan aturan-aturan tata bahasa, 

ejaan, tanda baca, dan menggunakan kosakata yang efektif; 

(8) memperlihatkan kemampuan untuk mempelajari bahasa 

lainnya; (9) menggunakan keterampilan menyimak, 

berbicara, menulis dan membaca untuk mengingat, 

berkomunikasi, berdiskusi, menjelaskan, mempengaruhi, 

menciptakan pengetahuan, menyusun makna, dan 

menggambarkan bahasa itu sendiri; (10) berusaha untuk 

mengingatkan pemakaian bahasanya sendiri; (11) 

menunjukkan minat dalam jurnalisme, puisi, bercerita, 

debat, berbicara, menulis atau menyunting; (12) 

menciptakan bentuk-bentuk bahasa baru atau karya tulis 

orisinil atau komunikasi oral (Campbell,dkk, 1996). 

Uraian tentang indikator-indikator kecerdasan bahasa 

tersebut, memberikan gambaran kepada pendidik bahwa 
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penting sekali dalam memberikan berbagai aktivitas 

mendidik yang dapat mengoptimalkan perkembangan 

kecerdasan ini. Stimulus dari lingkungan memberikan 

pengaruh besar pada kemampuan otak anak yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi keterampilan anak dalam 

mengolah kata-kata dan berbicara. Kurangnya ajakan 

komunikasi sedari kecil akan berdampak pada kurangnya 

kemampuan berbahasa seorang anak yang membuat anak 

cenderung jadi pendiam. Pandai berbahasa bukan hanya 

berarti menguasai banyak bahasa, tapi juga memiliki 

kemampuan dalam mengolah bahasa. Oleh karena itu, 

sangat penting untuk mengajarkan bahasa ibu terlebih 

dahulu untuk mendorong logika berpikir seorang anak. 

Kecerdasan logika berpikir seorang anak dapat ditunjukkan 

dari kecerdasan bahasa yang dimilikinya. Anak yang mampu 

berbicara/ berbahasa dengan baik dan juga lancar, 

memungkinkan memiliki logika berpikir yang baik. 

Berikut ini merupakan ragam pembelajaran 

kecerdasan jamak dan tematik integrated yang berdasarkan 

kecerdasan Linguistik (Armstrong: 2009) 

Kecer-

dasan 

Matema-

tika 
Sains 

Mem-

baca 
Menulis IPS 

Linguistik membaca 

soal mate-

matika yang 

melibatkan 

penemuan 

 

berbicara 

tentang 

prinsip-

prinsip 

ilmiah 

dasar 

yang 

terlibat 

dalam 

pene-

muan 

tertentu 

membaca 

buku 

umum 

tentang  

penemuan 

 

menulis 

tentang apa 

yang Anda 

ingin men-

ciptakan 

 

menulis 

tentang 

kondisi 

sosial yang 

memuncul-

kan pene-

muan 

tertentu 
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Adakah anak-anak kita yang mempunyai ciri-ciri 

seperti di atas? Jika ada, maka kita patut bersyukur karena 

mempunyai anak-anak unggulan di bidang logika-

matematika. Kita tinggal mendidik dan mengasah 

kemampuan mereka. 

Adapun kemampuan anak dengan kecerdasan logika-

matematika di antaranya : 

a. Kemampuan dalam memecahkan masalah. 

b. Mengkategorikan dan mengklasifikasi inforrmasi yang 

diperoleh. 

c. Bekerja dalam konsep abstrak untuk mengketahui 

hubungan antara konsep. 

d. Mampu menghubungkan rantai-rantai rasio untuk 

melihat perkembangan satu kegiatan. 

e. Melaksanakan eksperimentasi terkendali. 

f. Mampu mengerjakan perhitungan matematika yang 

rumit dan sulit. 

Berikut ini merupakan ragam pembelajaran 

kecerdasan jamak dan tematik integrated berdasarkan 

kecerdasan Logika-matematika (Armstrong: 2009) : 

 

Kecer-

dasan 

Mate-

matika 
Sains 

Mem-

baca 
Menulis IPS 

Logika-

Matema-

tika 

Pelajari 

formula 

matematika 

yang men-

jabat seba-

gai dasar 

untuk 

penemuan 

 

Buat hipotesis 

untuk pe-

ngembangan 

baru penemu-

an 

 

Membaca 

buku 

tentang 

logika dan 

matematik

a di balik 

penemuan 

 

Menulis 

sebuah 

bahasa 

berbasis 

pada 

penemuan 

terkenal 

 

Buat garis 

waktu 

terkenal 

penemu-

an 
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tinggi, apakah dua pola ritmik sama, apakah dua nada 

dimainkan oleh instrumen yang sama. 

b. Ketidak-percayaan terhadap kemungkinan 

tersusunnya musik dari komponen-komponennya 

mendorong pendekatan “top-down” terhadap 

persepsi musik, di mana seseorang menghadirkan 

kepada subjek musk, atau paling tidak segmen musikal 

kesehatan. Dalam studi semacam ini, seseorang diuji 

reaksinya terhadap perangkat-perangkat musik yang 

lebih umum (apakah berlangsung lebih cepat atau 

lebih lambat, apakah lebih keras atau lebih lemah) 

dan juga terhadap ciri-ciri metaforik dari musik 

(apakah berat atau ringan, kejayaan atau tragedi, 

padat atau jarang). 

Gardner mengusulkan pendekatan ketiga yakni 

“middle ground” (jalan tengah), yang tujuannya sampel 

entitas-entitas musik yang cukup besar untuk menghasilkan 

suatu persamaan yang non-superfisial terhadap entitas 

musikal yang asli, sehingga cukup rentan untuk analisis 

terhadap manipulasi eksperimental yang sistematik yang 

diizinkan. Riset semacam ini umumnya melibatkan 

pemberian kepada subjek hal-hal yang singkat atau 

serpihan-serpihan yang memiliki sebuah kunci atau ritme 

yang jelas. Subjek diminta untuk membandingkan 

kelengkapan satu sama lain, untuk mengelompokkan 

bersama pada kunci atau pola ritme yang sama, atau untuk 

melengkapi sendiri. Riset ini mengungkapkan bahwa semua, 

kecuali subjek yang paling naif, untuk menghargai studi 

musik. Yakni memberikan satu kunci yang dapat mereka 

gunakan untuk mempertimbangkan mana akhir yang lebih 
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layak, mana yang tidak layak; mendengarkan dalam ritme-

ritme tertentu, mereka dapat mengelompokkannya yang 

lain dari ritme yang sama, atau melengkapi ritme yang 

layak. Individu dengan latihan atau sensitivitas yang 

moderat dapat menghargai hubungan yang ada di dalam 

suatu kunci untuk mengetahui bahwa yang dominan atau 

tidak dominan menikmati suatu hubungan yang istimewa 

pada nada tersebutdan mana kunci yang secara musikal 

dekat sat sama lain sehingga modulasi di antara hal-hal 

tersebut layak. Individu semacam ini juga sensitif terhadap 

perangkat garis musik, penghargaan, misalnya ketika satu 

frase mengungkapkan kontur yang sebaliknya dari frase 

sebelumnya. 

Ketika membahas Perkembangan kecakapan musikal, 

Gardner menyebutkan bahwa perkembangan kecakapan 

musikal dimulai pada bayi, mereka dapat 

memperdengarkan suara-suaranya sendiri, menghasilkan 

pola-pola nada naik-turun, dan bahkan menirukan pola-

pola prosodik dan lagu nada orang lain dengan lebih baik. 

Menurut Mechthild Papousek dan Hanus Papousek anak 

umur dua bulan dapat mencocokkan nada, kekerasan, dan 

kontur melodi dari lagu-lagu ibu mereka, dan bayi umur 

empat bulan dapat mencocokkan struktur ritmik dengan 

baik. Kecakapan ini menunjukkan bahwa bayi secara khusus 

berpembawaan aspek-aspek musik. Pada usia satu setengah 

tahun, anak-anak mengalami transisi penting dalam 

kehidupan musik mereka. 

Berikut ini merupakan ragam pembelajaran 

kecerdasan jamak dan tematik integrated berdasarkan 

kecerdasan musik (Armstrong: 2009) : 
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Seseorang dengan kecakapan ini mampu menerjemahkan 

bentuk gambaran dalam pikirannya ke dalam bentuk dua 

atau tiga dimensi. Seorang anak dengan kemampuan ini 

juga mampu dengan mudah dan cepat memahami konsep 

spasial serta terlihat antusias ketika melakukan aktivitas yang 

berkaitan dengan kemampuan ini.  

Kecerdasan visual-spasial bisa mempengaruhi proses 

belajar anak di sekolah. Salah satunya, membantu anak 

memahami soal cerita matematika. Kemampuan ini bukan 

hanya anugerah semata dari Tuhan Yang Maha Esa tapi juga 

bisa ditumbuhkan. Umumnya anak cerdas spasial memiliki 

metode belajar visualisasi berdasarkan penglihatannya. 

Latihan bisa diterapkan saat anak di usia balita awal lewat 

kegiatan sehari-harinya.  

Kecerdasan visual spasial juga mencakup kemampuan 

untuk menemukan lokasi (jalan, tempat), memperkirakan 

hubungan antar benda dalam ruangan, mampu 

memperhatikan detail dari apa yang dilihat dan 

membayangkan serta memanipulasi obyek visual di dalam 

benaknya. 

Berikut ini merupakan ragam pembelajaran 

kecerdasan jamak dan tematik integrated berdasarkan 

kecerdasan spasial (Armstrong: 2009) : 

Kecer-

dasan 

Mate-

matika 
Sains Membaca Menulis IPS 

Spasial Sketsa 

geometri 

yang terlibat 

di spesifik 

penemuan 

 

Menggambar 

penemuan baru 

atau yang sudah 

ada menampil-

kan semua kerja 

bagian 

 

Membaca 

buku dengan 

banyak 

diagram dari 

bagian dalam 

kerja 

penemuan 

 

Label 

komponen 

individu 

gambar Anda 

dari 

penemuan 

 

Cat mural 

yang 

menunjuk-kan 

penemuan di 

sosial / sejarah 

konteks-

jasmani 
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melaksanakan pembelajaran dengan model kecerdasan 

jamak ini harus mampu menghargai berbagai keunikan yang 

dimiliki setiap siswa. Ketika proses pembelajaran 

berlangsung, siswa diberi kesempatan untuk berbicara 

dalam menggunakan kecerdasan linguistik, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir logis dan 

menggunakan angka dalam rangka mengembangkan 

kecerdasan logika-matematika, memberikan kesempatan 

siswa mendapat informasi dari gambar dalam 

mengembangkan kecerdasan visual, memberikan 

kesempatan siswa mengarang lagu dan menggunakan musik 

dalam menerima informasi untuk mengembangkan 

kecerdasan musikal, memberi kesempatan siswa berakting 

dan pengalaman fisik lainnya dalam mengembangkan 

kecerdasan kinestetik tubuh mereka, mengadakan refleksi 

diri dan pengalaman sosial dalam rangka mengembangkan 

kecerdasan intrapersonal dan interpersonal siswa. Serta 

dengan mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat 

mengembangkan ragam kecerdasan yang dimiliki siswa, 

pada saat pembelajaran berlangsung. 

Panduan jenis aktivitas berdasarkan kecerdasan yang 

dimiliki oleh anak dapat menjadi alternatif identifikasi 

kecerdasan dominan anak: 

 

 

Jenis Intelgensi Variasi aktivitas yang dapat dipilih 

oleh guru 

Intelegensi bahasa: 

Kemampuan berbahasa 

secara efektif 

 Berargumentasi secara persuasif 

 Menulis puisi 

 Memperhatikan nuansa-nuasa 
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Jenis Intelgensi Variasi aktivitas yang dapat dipilih 

oleh guru 

halus dalam makna kata 

Intelegensi Logika 

Matematika: 

Kemampuan bernalar 

secara logis, khususnya 

dalam bidang matematika 

dan sains 

 Memecahkan soal-soal 

matematika secara cepat 

 Menghasilkan pembuktian 

matematis 

 Merumuskan dan menguji 

hipotesis mengenai gejala yang 

diobservasi 

Intelegensi Spasial: 

Kemampun memperhatikan 

detail-detail pada hal-hal 

yang dilihat, 

membayangkan dan 

memanipulasi objek-objek 

visual dalam benak 

seseorang 

 Menggabungkan bayangan-

bayangan mental 

 Menggambar sebuah objek 

yang mirip 

 Membuat perbedaan yang halus 

di antara objek-objek yang 

secara visual mirip 

Intelegensi music: 

Kemampuan menciptakan, 

memahami, dan 

menghargai music 

 Memainkan instrument music 

 Membuat komposisi karya 

music 

 Memiliki kesdaran yag tajam 

mengenai struktur yang 

melndasi music. 

Intelegensi Kinestetis-

Ragawi: 

Kemampuan menggunakan 

tubuh secra terampil 

 Berdansa 

 Bermain bola basket 

 Bermain pantomime 

Intelegensi interpersonal: 

Kemampuan 

memperhatikan aspek-

aspek yang halus dan tidak 

kentara dari perilaku orang 

lain 

 Membaca suasana hati orang 

lain 

 Mendeteksi maksud dan hasrat 

orang lain 

 Menggunakan pengetahuan 

mengenai orang lain untuk 

memengaruhi pikiran dan 

perilakunya 

Intelegensi Intrapersonal:  Membedakan emosi-emosi 
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Jenis Intelgensi Variasi aktivitas yang dapat dipilih 

oleh guru 

Kesadaran terhadap 

perasaan, motif, dan hasrat 

sendiri 

yang mirip seperti sedih dan 

menyesal 

 Mengidentifikasi motif-motif 

yang mengarahkan perilakunya 

sendiri. 

 Menggunakan pengetahuan 

mengenai diri sendiri agar dapat 

berelasi secara lebih efektif 

dengan orang lain 

Intelegensi Naturalis: 

Kemampuan mengenali 

pola-pola di alam dan 

perbedaan-perbedaan di 

antara berbagai bentuk 

kehidupan dan objek-objek 

alami 

 Mengidentifikasi anggota-

anggota dari spesies tumbuhan 

atau hewan tertentu 

 Mengklasifikasi bentuk-bentuk 

alam (seperti batu karang, jenis-

jenis gunung) 

 Menerapkan pengetahuan yang 

dimiliki mengenai alam dalam 

aktivitas-aktivitas seperti 

bertani, seni bertanam, atau 

melatih hewan 

Dalam sebuah aktivitas dapat saja mencirikan lebih 

dari satu jenis kecerdasan yang terlibat di dalamnya, seperti 

yang ditunjukkan tabel berikut: 

 

Aktivitas Jenis Kecerdasan 

 Siswa membuat halaman lembar 

memo yang estetis untuk 

mempresentasikan apa yang 

mereka telah pelajari dari suatu 

satuan kegiatan. 

Linguistik, spasial 

 Wawancara: siswa wawancara 

anggota keluarga dan 

menggunakan wawancara bahan 

untuk menulis cerita dan puisi 

Linguistik, interpersonal, 

intrpersonal 
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Aktivitas Jenis Kecerdasan 

 Penulisan: proses penulisan oleh 

siswa termasuk menulis jejaring 

untuk membantu mereka 

brainstorming dan 

menghubungkan ide-ide 

Linguistik, spasial 

 Otobiografi: Siswa menulis 

singkat otobiografi 

Linguistic, intrapersonal 

 Kegiatan matematika: Siswa 

menghasilkan diagram Venn 

membandingkan kerabat mereka 

sendiri dan lebih tua 'masa kanak-

kanak, diagram turunan, dan 

"bagaimana jika 

Spasial, interpersonal, 

logika-matematik 

 Seni pertunjukan: Siswa belajar 

musik dan tari budaya yang 

berbeda 

Interpersonal, musical, 

bodi-kinestetik 

 Koordinasi proyek: Siswa belajar 

keterampilan organisasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan 

proyek skala besar selama jangka 

waktu 

Intrapersonal, logika-

matematik 

 

C. Kajian Penelitian Kecerdasan Jamak 

Eksplorasi mengenai kecerdasan jamak menjadi kajian 

yang serius dewasa ini. Beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan masalah ini diuraikan seperti berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fredy Alonso Duenas 

Macias, Development of the distinct multiple 

intelligence in primary students through interest 

centers, A Colombian Journal for Teacher English. 

Menemukan bahwa pemusatan perhatian bukan 

hanya membantu pengembangan pembelajaran 
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bahasa akan tetapi juga dapat memaksimalkan 

kecerdasan jamak siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Courtney L. Crim, dkk. 

Differentiating for Multiple intelligences A Study of 

Student‟s Understandings t4hrough the Use of 

Aesthetic Representations. Issues in Teacher Education, 

Volume 22, Number 2, Fall 2013. Menemukan bahwa 

dalam penciptaan representasi estetik, siswa mengikuti 

pembelajaran di luar dari kebiasaan tradisionalnya, 

sekedar membaca informasi. Sangat berbeda dengan 

apa yang dirasakan oleh siswa dalam belajarnya 

dimana dengan representasi estetik berpikir terbuka 

dari siswa akan mempertegas area kecerdasan jamak 

dominan dari siswa. Selanjutnya, memberi peluang 

untuk menggunakannya dalam pilihan yang 

bermakna, meningkatkan berpikir kritis, dan 

membantu pengembangan penguatan dukungan 

filosofi perbedaan dalam kelas.  

3. Karen Goodnough, 2000. Exploring Multiple 

Intelligences Theoy in the Context of Science 

Education: An Action Research Approach 

Penelitian menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih 

terlibat dalam pembelajaran IPA, memperoleh pemahaman 

yang lebih besar tentang bagaimana pembelajaran mereka, 

danmengalami kurikulum sains yang lebih relevan dan 

personal. 
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Untuk mengidentifikasi kecerdasan jamak pada siswa 

dapat menggunakan beberapa cara antara lain dengan 

observasi oleh guru dan angket yang diisi oleh siswa. 

Berikut ini adalah contoh format observasi kecerdasan 

jamak 

 

A. Format Observasi oleh Guru (Alternatif 1)  

Format penilaian ini diisi oleh guru dengan 

memperhatikan kecenderungan yang muncul pada siswa, 

yang diamati dalam kurun waktu tertentu sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis 

kecerdasan jamak. 

Nama SD : ……………………………………… 

Nama Guru : ……………………………………… 

Identitas anak 

a. Nama : ………………………………………. 

b. Kelas : ……………………………………… 

c. Usia : ……………………………………… 
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 Petunjuk :  Beri tanda ceklist () pada kolom yang 

sesuai 

Kecerdasan linguistic 

_____  menulis lebih baik dari anak seusianya 

_____  membuat cerita dan humor 

_____  memiliki ingatan yag baik mengenai nama, 

tempat, tanggal atau hal-hal yang biasa 

_____  senang permainan kata 

_____  senang membaca buku 

_____  menyebutkan kata dengan sangat baik 

_____  menghargai irama yang tidak beraturan, 

permaian kata-kata, bersilat lidah 

_____  senang mendengarkan ucapan kata (cerita, 

komentar di radio) 

_____  memiliki kosa kata yang memadai bagi 

usianya 

_____  berkomunikasi dengan orang dengan cara 

verbal yang sangat baik 

Kemampuan linguistik yang lain: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Kecerdasan logika-matematika 

_____  mengajukan banyak pertanyaan mengenai 

bagaimana sesuatu (contohnya sebuah alat) 

itu bekerja 

_____  senang bekerja atau bermain dengan angka 

_____  senang kelas matematika 
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_____ menikmati permainan matematika dan 

Komputer yang menarik. 

_____  menyukai permainan catur, congkak, atau 

permainan yang membutuhkan strategi. 

_____  senang bermain teka-teki logika dan pikiran 

_____  senang menempatkan sesuatu dalam 

kategori, tingkatan, atau pola-pola logis 

lainnya. 

_____  menyukai kegiatan eksperimen dalam kelas 

sains dan dalam permainan bebas. 

_____  menunjukkan ketertarikan pada subjek-subjek 

yang berhubungan dengan sains. 

 

Kemampuan logika-matematika yang lain: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Kecerdasan spasial 

_____  melaporkan gambar visual dengan bersih 

_____  membaca peta, grafik, diagram lebih mudah 

dibandingkan dengan teks 

_____  banyak melamun 

_____  senang dengan kegiatan seni 

_____  menggambar dengan baik 

_____  suka menonton film, slide, atau presentasi 

visual lainnya. 

_____  senang membuat teka-teki, atau aktivitas 

visual yang sejenis 

_____  membangun ketertarikan pada bangunan tiga 

dimensi 
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_____  melihat lebih banyak gambar dari pada teks 

pada saat membaca 

_____  membuat sketsa buku kerja, lembar kerja 

atau material lainnya. 

Kemampuan spasial lainnya: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Kecerdasan bodi-kinestetik 

_____  unggul dalam satu atau lebih bidang olah 

raga 

_____  berpindah, tepuk-tepuk, atau gelisah pada 

saat duduk dalam waktu yang lama di suatu 

titik 

_____  pandai menirukan gesture atau perilaku 

orang lain 

_____ senang memisah-misahkan sesuatu dan 

menggabungkannya kembali 

_____  meletakkan tangan di atas sesuatu yang 

ditemui 

_____  senang berlari, melompat, merebut, atau 

aktivitas sejenis 

_____  menunjukkan keahlian dalam kerajinan 

tangan 

_____ memiliki cara yang dramatis dalam 

mengekspresikan dirinya 

_____  meluapkan sensasi fisik yang berbeda pada 

saat berpikir atau bekerja. 
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_____  senang bekerja dengan tanah liat atau 

pekerjaan tangan lainnya yang melibatkan 

seni contohnya melukis dengan jari (finger 

Painting). 

Kemampuan bodi-kinestetik lainnya: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Kecerdasan musikal 

_____  berbicara pada saat suara musik telah 

berhenti  

_____  mudah mengingat irama dari sebuah lagu 

_____  memiliki suara yang baik ketika bernyanyi 

_____  memiliki kemampuan bermain alat musik 

atau menyanyi dalam paduan suara 

_____  mampu memadukan suara dengan gerakan 

secara berirama 

_____  dengan tidak sadar menyanyi sendiri 

_____  mengetuk-ngetuk secara berirama pada meja 

atau bangku ketika bekerja 

_____  sensitif pada suara-suara sekelilingnya 

_____ merespon dengan baik ketika music 

diperdengarkan 

_____  menyanyikan lagu yang ia pelajari di luar 

kelas 

Kemampuan musical lainnya: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
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Kecerdasan Interpersonal 

_____  senang bersosialisasi dengan teman sebaya 

_____  memiliki kecenderungan sebagai pemimpin 

alami 

_____  memberi nasehat pada teman-teman yang 

memiliki masalah 

_____  terlihat selalu menjadi menjadi panutan bagi 

teman lainnya  

_____  senang berkelompok dengan teman di kelas  

_____  senang dengan pembelajaran kelompok yang 

tidak terikat 

_____  senang bermain games dengan anak lainnya. 

_____  memiliki dua atau lebih teman dekat 

_____  memiliki perasaan empati yang baik atau 

perhatian pada orang lain 

_____  berusaha mencari teman bermain  

Kemampuan interpersonal yang lain: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Kecerdasan intrapersonal 

_____  menunjukkan perasaan pada kebebasan atau 

keinginan yang kuat 

_____  memiliki kesadaran akan kelebihan dan 

kekurangannya 

_____  merasa senang ketika tinggal sendiri untuk 

bermain atau belajar 
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_____  memiliki ketertarikan atau hobi yang ia tidak 

banyak ungkapkan 

_____  memiliki rasa yang baik akan pengarahan diri 

_____  lebih senang bekerja sendiri dari pada 

bekerja dengan orang lain 

_____  memiliki kemandirian dalam belajar 

_____  memiliki kepercayaan diri yang baik 

Kemampuan intrapersonal lainnya: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Kecerdasan naturalis: 

_____  berbicara banyak mengenai binatang piaraan, 

tempat-tempat yang menarik di alam, selama 

di kelas 

_____  senang bepergian di daerah tertentu di alam, 

seperti ke kebun binatang, atau museum 

sejarah alam 

_____  menunjukkan sensitifitas pada bentuk-bentuk 

alam (contohnya tayangan si bolang). 

_____  suka menyirami dan memelihara tanaman di 

kelas 

_____  senang mengamati kandang binatang kecil, 

atau aquarium yang ada di kelas 

_____  sangat senang ketika belajar mengenai 

ekologi, alam, tumbuhan dan binatang. 

_____  senang mengerjakan projek alam, seperti 

melihat burung, mengoleksi kupu-kupu dan 
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serangga, mempelajari pohon, atau 

memelihara binatang. 

_____  membawa ke sekolah binatang kecil, bunga, 

daun atau sesuatu yang berasal dari alam 

untuk dibagi dengan teman kelas atau guru. 

_____  sangat memahami dengan baik sistem 

kehidupan yang di bahas dikelas(seperti, 

topic biologi dalam sains, issu lingkungan 

dalam studi social). 

Kemampun Naturalis lainnya: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Keterangan 

Data yang diperoleh dari format di atas diolah 

dengan cara 

a. Menjumlahkan frekuensi ceklis yang muncul 

b. Jika terdeteksi sub kecerdasan lain (yang ditulis) 

maka dijumlahkan dengan point a 

c. Jumlah terbesar menunjukkan kecerdasan 

dominan yang dimiliki oleh anak 

 

B. Format Observasi Kelas (Alternatif 2) 

Format observasi kelas berikut menyiapkan 

pertanyaan yang berupaya untuk merefleksikan ciri 

kecerdasan jamak yang diobservasi selama waktu yang 

disediakan. Situasi menjelaskan kemunculan pada 

pelaksanaan harian dalam kelas. 
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Observer :…………………………… 

Siswa :…………………………… 

Tanggal observasi :…………………………… 

Waktu :…………………………… 

 

Petunjuk: Jawablah pertanyaan sesuai dengan apa yang 

anda amati berdasarkan aspek kecerdasan jamak yang 

dikembangkan periode waktu tertentu dalam kelas dan jenis 

aktivitas yang digunkan untuk tujuan ini. 

 

Aktivitas-aktivitas siswa yang berkaitan dengan kecerdasan 

verbal-linguistik? 

__ Membaca __ Menulis __ Bercerita __ Bermain permainan 

Kata  

 

Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kecerdasan 

Intrapersonal? 

__ Pilih-pilih teman __ Menyendiri __ Termenung  

__ suka bekerja sendiri  

 

Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kecerdasan 

interpersonal? 

__ Cenderung memimpin __ memiliki kelompok bermain  

__ Cinta damai __ Suka berteman  

 

Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan 

kecerdasan visual-spasial? 

__ Menggambar __ Menvisualkan __ Menggambar abstrak 

__ Mendesain 

 

Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan 

kecerdasan logika-matematik? 

__ bereksperimen __ bertanya __ Menghitung __ Mengisi 
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Teka-teki 

 

Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kecerdasan 

musikal? 

__ Menyanyi __ Bergoyang mengikuti irama __ 

Bersenandung  

__ Mendengarkan musik 

 

Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan 

kecerdasan naturalis? 

__ Bermain dengan Binatang ___ Senang aktivitas Berkebun  

__ Memelihara binatang __ Membuang sampah pada 

tempatnya 

 

Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kecerdasan 

kinestetik-ragawi? 

__ Berlari __ Melompat ___ Memanjat __ Meniru gerakan 

orang  

 

 

Komentar Akhir: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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C. Format Angket (Alternatif 3) 

Nama SD : ……………………………………… 

Nama Guru : ……………………………………… 

Identitas anak 

a. Nama : …………………………………..…. 

b. Kelas : ……………………………………… 

c. Usia : ……………………………………… 

Petunjuk : Beri tanda ceklist () pada kolom yang 

sesuai 

Skor (skala) : 1 = tidak pernah; 2 = kadang-kadang; 3 = 

sering  

KECERDASAN VERBAL/ LINGUISTIK. 3 2 1 

1. Saya suka bercerita, termasuk cerita dongeng dan 

cerita yang lucu. 

   

2. Saya memiliki ingatan yang baik untuk hal-hal yang 

sepele. 

   

3. Saya menyukai permainan katakata (seperti scrabble 

danpuzzle). 

   

4. Saya membaca buku hanya sebagai hobi.    

5. Saya seorang pembicara yang baik (hampir setiap 

waktu). 

   

6. Dalam berargumentasi, saya cenderung 

menggunakan kata-kata sindiran. 

   

7. Saya senang membicarakan dan menulis ide-ide saya.    

8. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya menciptakan 

irama-irama atau kata-kata yang membantu saya 

untuk mengingatnya. 

   

9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya akan 

membaca buku panduannya terlebihdahulu. 

   

10. Dalam kerja kelompok (untuk menyiapkan sebuah 

presentasi), saya lebih memilih untukmenulis dan 

melakukan riset pustaka. 

   

  TOTAL    
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KECERDASAN LOGIS/ MATEMATIS.  3 2 1 

1. Saya sangat menikmati pelajaran matemati ka.    

2. Saya menyukai permainan yang menggunakan 

logika, seperti tekateki angka. 

   

3. Dapat memecahkan soal-soal hitungan adalah hal 

yang menyenangkan bagi saya. 

   

4. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya cenderung 

menempatkan setiap kejadian dalam urutan yang 

logis. 

   

5. Saya senang mencari tahu bagaimana cara kerja 

setiap benda. 

   

6. Saya menyukai komputer dan berbagai permainan 

angka-angka. 

   

7. Saya suka bermain catur, checkers, atau monopoli.    

8. Dalam berargumentasi, saya mencoba mencari solusi 

yang adil dan logis. 

   

9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya melihat 

bagianbag iannya (atau komponenkomponennya) 

dan mencari tahu bagaimana cara kerjanya. 

   

10. Dalam kerja kelompok, saya lebih memilih membuat 

diagram dan grafik. 

   

  TOTAL    
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KECERDASAN VISUAL/ SPAS IAL 3 2 1 

1. Saya lebih memilih peta daripada petunjuk tertulis 

dalam mencari sebuah alamat. 

   

2. Saya sering melamun.    

3. Saya men ikmati hobi saya dalam dalam bidang 

fotografi. 

   

4. Saya senang menggambar dan menciptakan sesuatu.    

5. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya menggambar 

diagram untuk membantu saya mengingatnya. 

   

6. Saya senang membuat coretan coretan di kertas 

kapan pun saya bisa. 

   

7. Ketika membaca majalah, saya lebih suka melihat 

gambargambarnya daripada membaca teksnya. 

   

8. Dalam berargumentasi, saya mencoba menjaga 

jarak, tetap berdiam diri, atau memvisualisasikan 

beberapa solusi. 

   

9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya 

cenderung mempelajari diagram mengenai cara 

kerjanya. 

   

10. Dalam kerja kelompok, saya lebih memilih 

menggambar hal-hal yang penting. 

   

  TOTAL    
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KECERDASAN KINESTETIK. 3 2 1 

1. Sejak suka berolahraga, senam menjadi olah raga 

favorit saya. 

   

2. Saya menyukai kegiatan-kegiatan seperti 

pertukangan, menjahit dan membuat bentuk-

bentuk. 

   

3. Ketika melihat benda-benda, saya senang 

menyentuhnya. 

   

4. Saya tidak dapat duduk diam dalam waktu yang 

lama. 

   

5. Saya menggunakan banyak gerakan tubuh ketika 

berbicara. 

   

6. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya 

menuliskannya berkali-kali sampai sayamemaham 

inya. 

   

7. Saya cenderung mengetuk-ngetuk jari saya atau 

memainkan pena/ pens il selama jam pelajaran. 

   

8. Dalam berargumentasi,saya cenderung menyerang 

atau mengh indarinya. 

   

9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya 

cenderung memisahkan setiap bagian lalu 

menggabungkannya kembali. 

   

10. Dalam kerja kelompok, saya lebih memilih 

memindahkan barang atau membuat suatu bentuk. 

   

  TOTAL    
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KECERDASAN MUSIKAL 3 2 1 

1. Saya senang mendengarkan musik dan radio.    

2. Saya cenderung bersenandung ketika sedang bekerja.    

3. Saya suka bernyanyi.    

4. Saya bisa memainkan salah satu alat musik dengan 

baik. 

   

5. Saya suka mendengarkan musik sambil belajar atau 

sambil membaca buku. 

   

6. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya mencoba 

untuk membuat irama tentang hal tersebut. 

   

7. Dalam berargumentasi, saya cenderung berteriak 

atau memukul (meja/ benda) atau bergerak dalam 

suatu irama. 

   

8. Saya bisa menghafal nada-nada dari banyak lagu.    

9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya 

cenderung mengetuk-ngetuk jari saya membentuk 

suatu irama sambil mencari jalan keluar. 

   

10. Dalam kerja kelompok, saya lebih suka 

menggunakan kata-kata baru pada nada atau musik 

yang sudah dikenal. 

   

  TOTAL    
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KECERDASAN INTERPERSONAL  3 2 1 

1. Saya mampu bergaul baik dengan orang lain.    

2. Saya senang berkumpul dan berorgan isasi.    

3. Saya mempunyai beberapa teman dekat.    

4. Saya suka membantu mengajar murid-murid lain.    

5. Saya senang bekerja sama dalam kelompok.    

6. Teman-teman sering meminta saran dari saya karena 

saya terlihat sebagai pemimpin alamiah. 

   

7. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya 

memintaseseorang untuk menguji saya apakah saya 

sudahmemaham inya. 

   

8. Dalam berargumentasi, saya cenderung meminta 

bantuan teman atau pihak- pihak yang memiliki 

otoritas (ahli) dalam bidang tersebut. 

   

9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya mencari 

seseorang yang dapat menolong saya. 

   

10 Dalam kerja kelompok, saya lebih memilih mengatur 

tugas dalam kelompok. 

   

  TOTAL    
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KECERDASAN INTRAPERSONAL  3 2 1 

1. Saya suka bekerja send irian tanpa ada gangguan 

orang lain. 

   

2. Saya suka menulis buku harian.    

3. Saya menyukai diri saya (hampir setiap waktu).    

4. Saya tidak suka keramaian.    

5. Saya tahu kelebihan dan kekurangan diri saya.    

6. Saya memiliki tekad yang kuat, mandiri dan 

berpendirian kuat (tidak mudah ikut-ikutan orang 

lain). 

   

7. Jika saya harus mengingat sesuatu saya cenderung 

menutup mata saya dan mendalami (merasakan) 

situasi yang sedang terjadi. 

   

8. Dalam berargumentasi, saya biasanya menghindar 

(keluar ruangan) hingga saya dapat menenangkan 

diri. 

   

9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya 

mempertimbangkan apakah benda tersebut layak 

untuk diperbaiki. 

   

10. Dalam kerja kelompok, saya senang 

mengkontribusikan sesuatu yang unik berdasarkan 

apa yang saya miliki dan rasakan. 

   

  TOTAL    
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KECERDASAN NATURALIS 3 2 1 

1. Saya sangat memperhatikan sekeliling dan apa yang 

sedang terjadi di sekitar saya. 

   

2. Saya senang berjalan-jalan di hutan (atau taman) dan 

melihatlihat pohon serta bunga. 

   

3. Saya senang berkebun.    

4. Saya suka mengoleksi barang barang seperti batu-

batuan, kartu olahraga, perangko 

   

5. Ketika dewasa, saya ingin pergi dari kota yang ramai 

ke tempat yang masih alamiah untuk menikmati 

alam. 

   

6. Jika saya harus mengingat sesuatu, saya cenderung 

mengkategorikannya dalam kelompok-kelompok. 

   

7. Saya senang mempelajari namanama makhluk hidup 

di lingkungan tempat saya berada, seperti bunga dan 

pohon. 

   

8. Dalam berargumentasi, saya cenderung 

membandingkan lawan saya dengan seseorang atau 

sesuatu yang pernah saya baca atau dengar lalu 

bereaksi. 

   

9. Jika sesuatu rusak dan tidak berfungsi, saya 

memperhatikan sekeliling saya untuk melihat apa 

yang bisa saya temukan untuk memperbaikinya. 

   

10. Dalam kerja kelompok, saya lebih memilih mengatur 

dan mengelompokkan informasi dalam kategori-

kategori sehingga mudah dimengerti. 

   

  TOTAL    
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A. Merancang Lesson Plan 

Pada tataran penerapan pembelajaran, kecerdasan 

jamak dapat dimanfaatkan dalam mencapai suatu tujuan 

pembelajaran, mungkin dalam keadaan tertentu kecerdasan 

jamak tidak dapat digunakan semuanya, namun paling tidak 

sebagiannya dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan 

mempermudah siswa untuk belajar. Dalam hal ini, 

pemanfaatan kecerdasan jamak dalam pembelajaran 

merupakan pendekatan pengajaran yang belum sepenuhnya 

memiliki aturan yang spesifik. Tuntutannya hanyalah 

mempermudah penguasaan materi pembelajaran (misalnya, 

matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan lain-lain) oleh 

siswa yang memiliki kecerdasan yang berbeda. Guru dapat 

memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kelas 

yang mengacu pada kecerdasan dominan siswa, sehingga 

siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Cara terbaik untuk merekonstruksi pengembangan 

kurikulum menggunakan Teori kecerdasan Jamak adalah 
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dengan cara menerjemahkan materi yang akan diajarkan 

pada pendekatan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. 

Dengan kata lain, bagaimana kita dapat mengambil sistem 

simbol linguistik, Seperti Bahasa Inggris, dan 

menerjemahkannya ke dalam bahasa tidak linguistik 

lainnya, Seperti Spanyol atau Perancis, tapi memudar 

bahasa lainnya Intelligence, yaitu, gambar, ekspresi fisik atau 

musik, simbol logis atau konsep, interaksi sosial, hubungan 

intrapersonal, dan asosiasi naturalistik? 

Pada tingkat yang lebih dalam, teori kecerdasan 

jamak menunjukkan satu set pendekatan terhadap siswa 

sehingga dengan setting tersebut guru dapat merubah pola 

instruksinya dan membuat sebuah panggung pembelajaran 

yang menyenangkan, tentunya berawal dari interpreatasi 

kurikulum kedalam rencana kegiatan pembelajaran. 

Setidaknya guru akan mendapatkan delapan variasi 

pembelajaran yang dapat diadopsi untuk menyajikan 

pembelajaran agar tidak monoton. 

Pada dasarnya, perspektif kecerdasan jamak 

menawarkan cara membangun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, silabus, baik dengan pendekatan tematik 

maupun dengan pendekatan subject matter sehingga semua 

siswa dapat menguasai pembelajaran sesuai dengan 

kecendrungan/dominansi kecerdasan mereka. 

Berikut ini adalah tujuh langkah yang dapat 

digunakan oleh guru sebagai kerangka kerja dalam 

membuat rencana pelajaran berbasis kecerdasan jamak. 

Dalam mendesain langkah-langkah tersebut mengacu pada 

peta konsep berikut.  
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1. Fokus pada tujuan atau topik tertentu. Dapat 

menggunakan tema besar dan standar kompetensi 

ataupun sub tema atau kompetensi dasar atau 

membuat program untuk mencapai tujuan 

instruksional tertentu. Sebagai contoh, pada standar 

kompetensi memahami hubungan antara struktur 

organ tubuh manusia dengan fungsinya serta 

pemeliharaannya. Tempatkan Tujuan atau topik di 

tengah selembar kertas,  

2. Tanyakan pertanyaan kunci kecerdasan jamak. 

Dengan menggunakan pertanyaan tersebut 

diharapkan dapat dibuat pilihan ide yang tepat untuk 

mengajarakan standar kompetensi tersebut. 

Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu 

memunculkan ide kreatif untuk langkah berikutnya. 

3. Pertimbangkan kemungkinan lainnya. Lihat atas 

pertanyaan-pertanyaan di daftar teknik kecerdasan 

jamak dan bahan pada deskripsi dari manakah dari 

metode dan bahan tampak paling tepat? Atau bisa 

diperluas pada ide yang lainnya yang mungkin tidak 

ada dalam daftar. 
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4. Brainstorm. Gunakan Lembar Perencanaan kecerdasan 

Jamak seperti yang ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini, kemudian buatlah daftar sebanyak-

banyaknya pendekatan pengajaran yang mungkin 

untuk setiap kecerdasan. Jika telah selesai maka guru 

tinggal menetapkan cara mengajar yang sesuai, namun 

jangan dipaksakan untuk mengisi semua jenis 

kecerdasan, karena bisa jadi sebuah kompetensi dasar 

tidak dapat diajarkan dengan delapan kecerdasan 

jamak secara penuh. 
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5. Memilih kegiatan yang sesuai. Dari ide-ide pada 

lembar perencanaan yang telah dibuat, tetapkan 

pendekatan yang paling sesuai. 

6. Mengatur rencana secara berurutan. Gunakan 

pendekatan yang telah Anda pilih, buatlah rencana 

pembelajaran atau unit sekitar topik atau tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan.  

7. Melaksanakan rencana. kumpulkan bahan yang 

dibutuhkan, tetapkan waktu yang sesuai, dan 

kemudian melaksanakan rencana pelajaran. 

Memodifikasi pelajaran yang diperlukan untuk 

memasukkan perubahan yang terjadi selama 

pelaksanaan (misalnya, berdasarkan umpan balik dari 

siswa). 

Jika kita amati dengan seksama pembelajaran di kelas 

dengan menggunakan metode pembelajaran tradisional 

jarang memperhitungkan atau mempertimbangkan nilai 

konsep-konsep pembelajaran dalam “cara-cara yang jamak” 

melalui beragam nilai seperti: musik, seni, matematika, 

drama dan bahasa. Lebih sering terjadi, para siswa 

diharapkan untuk mendemonstrasikan pengetahuan mereka 

dari konsep-konsep akademik dengan parameter yang 

disetting oleh guru, biasanya berupa penilaian kertas dan 

pensil (ujian tulis). Hal ini dapat diibaratkan kita selama ini 

hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Melihat dari 

sudut pandang yang lebih banyak dari perspektif yang 

tersedia akan memberi gambaran yang menyeluruh 

terhadap pemahaman siswa. Konsep kecerdasan jamak dari 

Gardner (1983) mendukung gagasan bahwa interpretasi 
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terbaik secara individual dari dunia mereka hendaknya 

menggunakan sudut pandang yang lebih variatif. Untuk 

mengevaluasi apa yang dipahami siswa, guru hendaknya 

mengembangkan penilaian yang menghargai banyak sudut 

dan perspektif yang siswa bawa ke dalam lingkungan 

belajarnya. 

 

B. Desain Pembelajaran 

Prosedur pembelajaran berbasis kecerdasan jamak ini 

bukan merupakan metode utama, melainkan sebagai 

alternatif yang dapat digunakan oleh guru, khususnya pada 

kelas tinggi. Prosedur penerapannya dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Alternatif 1 

No Aktivitas guru 

1 Guru mengidentifikasi kecerdasan dominan yang dimiliki 

oleh setiap anak dengan menggunakan lembar 

pengamatan/observasi/angket kecerdasan jamak atau alat 

evaluasi lainnya yang sesuai 

2 Guru membentuk kelompok berdasarkan data kecerdasan 

jamak dominan yang dimiliki siswa dengan alternative 

sebagai berikut: 

1. Mengelompokkan siswa sebanyak jenis kecerdasan 

jamak dominan yang teridentifikasi 

2. Kelompok yang dibentuk dapat dilakukan dengan: 

mengelompokkannya secara homogen siswa yang 

memiliki kecerdasan majemuk yang relative sama; 

atau mendistribusikannya secara heterogen. 

3 Guru memberi kesempatan kepada kelompok siswa untuk 

melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan 

mengalami fenomena baru (menggunakan panduan 

aktivitas berdasarkan variasi kecerdasan jamak kelompok) 

lihat Konteks Asesmen 
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4 Guru meminta kepada wakil kelompok siswa untuk 

memberi penjelasan dari apa yang telah diamatinya 

beserta data yang diperolehnya dari pengetahuan yang 

telah dimilikinya sekarang melalaui interpretasi subjektif 

awal dari perspektif jenis kecerdasannya. 

5 Guru memberi kesempatan kepada kelompok siswa lain 

yang berbeda pendapat untuk mengemukakan alasan 

memilih pendapat tersebut  

6 Guru mengenalkan konsep yang baru (diajarkan) dengan 

mempertimbangkan sarana kecerdasan jamak yang dimiliki 

oleh siswa dalam upaya memudahkan pemahaman konsep 

tersebut. 

 Guru mengajak kepada siswa untuk berdiskusi dan 

(membandingkan) dengan konsep awal yang dipahaminya  

 Guru mempersilahkan kepada siswa untuk mengajukan 

perubahan konsep awal yang mereka miliki sebelumnya 

terhadap ide besar dari konsep yang dijelaskan guru 

sekarang 

 Guru memberi tugas (LKS) yang memungkinkan siswa 

menerapkan konsep yang telah dipahaminya dengan cara 

yang mereka anggap paling mudah (berdasarkan 

kecerdasan jamak yang dimilikinya) 

 Guru memberikan wacana atau persoalan baru (berbeda), 

dan mengajak siswa untuk menerapkan, menguji dan 

mengembangkan konsep yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 Guru mereview kerangka pengembangan konsep baru 

yang telah dimiliki oleh setiap siswa, dan meminta respon 

akan proses belajar yang telah dilaksankan hari ini 

 Pada kegiatan akhir pembelajaran setiap siswa ditugaskan 

membuat/menuliskan kesimpulan singkat selama 5 menit 

pada buku catatan khusus setiap siswa (dipegang guru) dari 

konsep yang telah diajarkan. 

 Guru memberi tugas membaca materi yang akan diajarkan 

minggu depan (dengan teknik-teknik membaca yang 

bermakna) dan membuat karya bebas (dapat berupa: 

ringkasan, gambar, foto, peta konsep, rekaman suara, 
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rekaman video, grafik, atau cara lain apa saja yang siswa 

anggap relevan/dapat mengungungkapkan pengetahuan 

awalnya) 

 Pada akhir semester mereka melengkapi bukunya dengan 

jurnal materi Selama 1 semester berdasarkan catatan (atau 

dapat juga dengan aktivitas lain yang lebih menarik, 

misalnya pameran sains, nonton video berkaitan materi).  

Catatan: Dalam satu semester, masing-masing siswa 

memiliki dokumen fortofolio sebanyak tiga jenis, yakni: 

karya bebas (dibuat di rumah), simpulan singkat, dan 

jurnal semester/aktivitas lain. 

 

Konteks Asesmen 

 

Aktivi

tas/ 

Asese

men 

Akt.  

Lingu-

istik 

Akt. 

Logika-

matem

atik 

Akt. 

Spasial 

Akt. 

Musi-

kal 

Akt. 

Body-

kines-

tetis 

Akt. 

Inter-

person

al 

Akt. 

Intrape

rsonal 

Akt. 

Natu-

ralis 

Asesm

en li-

nguisti

k 

Memba

ca buku 

dan 

menulis 

respon 

Memeri

ksa 

bagan 

statistic 

dan 

menulis 

respon 

Menon

ton film 

dan 

menulis 

respon 

Mende

ngar 

sepe-

nggal 

musik 

dan 

menulis 

respon 

Berja-

lan ke 

suatu 

area 

dan 

menulis 

respon 

Ber-

main 

games 

kooper

atif dan 

menulis 

respon 

Berpikir 

tentang 

pengala

man 

peribad

i dan 

menulis 

respon 

Observ

asi 

alam 

dan 

menulis 

respon 

Asesm

en 

logika 

mate

matik 

Memba

ca buku 

dan 

menge

mbangk

an 

hipotesi

s 

Memeri

ksa 

bagan 

statistic 

dan 

menge

mbangk

an 

hipotesi

s 

Menon

ton film 

dan 

menge

mbangk

an 

hipotesi

s 

Mende

ngar 

sepengg

al 

musik 

dan 

menge

mbangk

an 

hipotesi

s 

Berjala

n ke 

suatu 

area 

dan 

menge

mbangk

an 

hipotesi

s 

Bermai

n 

games 

kooper

atif dan 

menge

mbangk

an 

hipotesi

s 

Berpikir 

tentang 

pengala

man 

peribad

i dan 

menge

mbangk

an 

hipotesi

s 

Observ

asi 

alam 

dan 

menge

mbangk

an 

hipotesi

s 

Asesm

en 

spasial 

Memba

ca buku 

dan 

membu

at 

Memeri

ksa 

bagan 

statistic 

dan 

Menon

ton film 

dan 

membu

at 

Mende

ngar 

sepengg

al 

musik 

Berjala

n ke 

suatu 

area 

dan 

Bermai

n 

games 

kooper

atif dan 

Berpikir 

tentang 

pengala

man 

peribad

Observ

asi 

alam 

dan 

membu
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Aktivi

tas/ 

Asese

men 

Akt.  

Lingu-

istik 

Akt. 

Logika-

matem

atik 

Akt. 

Spasial 

Akt. 

Musi-

kal 

Akt. 

Body-

kines-

tetis 

Akt. 

Inter-

person

al 

Akt. 

Intrape

rsonal 

Akt. 

Natu-

ralis 

gambar membu

at 

gambar 

gambar dan 

membu

at 

gambar 

membu

at 

gambar 

membu

at 

gambar 

i dan 

membu

at 

gambar 

at 

gambar 

Asesm

en 

music

al 

Memba

ca buku 

dan 

membu

at lagu 

Memeri

ksa 

bagan 

statistic 

dan 

membu

at lagu 

Menon

ton film 

dan 

membu

at lagu 

Mende

ngar 

sepengg

al 

musik 

dan 

membu

at lagu 

Berjala

n ke 

suatu 

area 

dan 

membu

at lagu 

Bermai

n 

games 

kooper

atif dan 

membu

at lagu 

Berpikir 

tentang 

pengala

man 

peribad

i dan 

membu

at lagu 

Observ

asi 

alam 

dan 

membu

at lagu 

Asesm

en 

body-

kinest

etik 

Memba

ca buku 

dan 

menge

mbangk

an 

model 

Memeri

ksa 

bagan 

statistic 

dan 

menge

mbangk

an 

model 

Menon

ton film 

dan 

menge

mbangk

an 

model 

Mende

ngar 

sepengg

al 

musik 

dan 

menge

mbangk

an 

model 

Berja-

lan ke 

suatu 

area 

dan 

menge

mbang-

kan 

model 

Bermai

n 

games 

kooper

atif dan 

menge

mbangk

an 

model 

Berpikir 

tentang 

pengala

man 

periba-

di dan 

menge

mbangk

an 

model 

Observ

asi 

alam 

dan 

menge

mbang-

kan 

model 

Asesm

en 

interp

erson

al 

Memba

ca buku 

dan 

bebagi 

cerita 

dengan 

teman 

Memeri

ksa 

bagan 

statistic 

dan 

bebagi 

cerita 

dengan 

teman 

Menon

ton film 

dan 

bebagi 

cerita 

dengan 

teman 

Mende

ngar 

sepe-

nggal 

musik 

dan 

bebagi 

cerita 

dengan 

teman 

Berja-

lan ke 

suatu 

area 

dan 

bebagi 

cerita 

dengan 

teman 

Berma-

in 

games 

kooper

atif dan 

bebagi 

cerita 

dengan 

teman 

Berpikir 

tentang 

pengala

man 

periba-

di dan 

bebagi 

cerita 

dengan 

teman 

Obser-

vasi 

alam 

dan 

bebagi 

cerita 

dengan 

teman 

Asesm

en 

intrap

erson

al 

Memba

ca buku 

dan 

membu

at 

desain 

sendiri 

dari 

respon

nya 

Memeri

ksa 

bagan 

statistic 

dan 

membu

at 

desain 

sendiri 

dari 

Menon

ton film 

dan 

membu

at 

desain 

sendiri 

dari 

respon

nya 

Mende

ngar 

sepe-

nggal 

musik 

dan 

membu

at 

desain 

sendiri 

Berja-

lan ke 

suatu 

area 

dan 

membu

at 

desain 

sendiri 

dari 

Berm-

ain 

games 

kooper

atif dan 

memb-

uat 

desain 

sendiri 

dari 

Berpikir 

tentang 

pengala

man 

peribad

i dan 

membu

at 

desain 

sendiri 

Observ

asi 

alam 

dan 

mem-

buat 

desain 

sendiri 

dari 

respon
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Aktivi

tas/ 

Asese

men 

Akt.  

Lingu-

istik 

Akt. 

Logika-

matem

atik 

Akt. 

Spasial 

Akt. 

Musi-

kal 

Akt. 

Body-

kines-

tetis 

Akt. 

Inter-

person

al 

Akt. 

Intrape

rsonal 

Akt. 

Natu-

ralis 

respon

nya 

dari 

respon

nya 

respon

nya 

respon

nya 

dari 

respon

nya 

nya 

Asesm

en 

natura

lis 

Memba

ca buku 

dan 

membu

at 

projek 

ekologi 

Memeri

ksa 

bagan 

statistic 

dan 

membu

at 

projek 

ekologi 

Menon

ton film 

dan 

membu

at 

projek 

ekologi 

Mende

ngar 

sepen-

ggal 

musik 

dan 

membu

at 

projek 

ekologi 

Berjala

n ke 

suatu 

area 

dan 

membu

at 

projek 

ekologi 

Bermai

n 

games 

kooper

atif dan 

membu

at 

projek 

ekologi 

Berpikir 

tentang 

pengala

man 

peri-

badi 

dan 

mem-

buat 

projek 

ekologi 

Observ

asi 

alam 

dan 

membu

at 

projek 

ekologi 
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 Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Nama Sekolah   

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester  IV/1 

Pertemuan  1-6 

Ke-Alokasi Waktu 12 jam pelajaran (6 x pertemuan) 

 Standar 

Kompetensi 

1. Memahami hubungan antara 

struktur organ tubuh manusia 

dengan fungsinya serta 

pemeliharaan nya. 

Kompetensi Dasar 1.1 Mendeskripsikan hubungan antara 

struktur rangka tubuh manusia 

dengan fungsinya 

 1.2 Menerapkan cara memelihara 

kesehatan kerangka tubuh. 

Indikator 1. Menjelaskan kegunaan rangka 

 2. Mempraktikkan sikap tubuh yang 

baik untuk menjaga bentuk 

rangka, misalnya cara duduk, cara 

berdiri, dan cara tidur 

 3. Mencari informasi tentang 

penyakit yang berkaitan dengan 

rangka 
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Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu mampu 

1. menjelaskan kegunaan rangka; 

2. mempraktikkan cara merawat rangka; 

3. mengidentifikasi peny akit dan kelainan yang sering 

terjadi pada rangka. 

I. Materi Pembelajaran  

Rangka tubuh manusia 

II. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran kooperatif, pemberian tugas, 

demonstrasi, dan kegiatan laboratorium 

III. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pendahuluan  

1. Mempersiapkan siswa untuk belajar  

2. Meningkatkan kesiapan siswa untuk belajar 

3. Membangkitkan motivasi siswa untuk belajar 

Eksplorasi pengetahuan awal siswa 

1. Upaya guru untuk mengekspolrasi pengetahuan 

anak terhadap topik yang di bahas 

a. Diskusi kelompok mengenai topik dan 

menyampaikan pendapatnya tentang konsep 

awal sesuai dengan topik 

b. Setiap kelompok mempresentasikan 

pemahaman awal mereka  

Restrukturisasi konsepsi siswa  

1. Guru menjelaskan  

2. Mengupayakan memfasilitasi perubahan konsepsi 

siswa dengan melakukan aktivitas pembelajaran 

sesuai tabel berikut. 
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Kelompok 

Kecerdasan  

Aktivitas pembelajaran 

Linguistik Diskusi kelompok mengenai topic 

Logika 

matematika 

Pemecahan masalah berupa soal  

Spasial  Membuat mind maping tentang topic 

Bodily – 

kinestetik  

Bermain peran/role playing 

Musical Menciptakan lagu sesuai topic 

interpersonal Tutor sebaya (sharing berkaitan topik) 

Intrapersonal  Mengerjakan tugas individual sesuai topik 

dan membandingkan dengan anggota 

team 

naturalis Identifikasi fungsi rangka dari model 

nyata  

 

3. Guru menfasilitasi presentasi konsep yang dipahami 

oleh siswa hasil diskusi kelompok  

Menerapkan konsepsi baru hasil konstruksi 

1. Memberikan tugas dalam bentuk lembar kerja 

eksperimen atau non eksperimen. 

Review ide yang baru diperoleh 

1. Mendorong siswa untuk membandingkan kosep 

yang sudah dipahami dengan konsep sebelumnya 

Guru memilih beberapa kelompok yang memiliki 

perbedaan pandangan tentang konsep untuk 

menjelaskan kepada kelas dan guru berupaya 

untuk meluruskan pemahaman konsep sebelum 

pembelajaran di tutup. 
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IV. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

1. Buku ajar IPA  

2. Charta kebiasaan duduk, berdiri, berjalan, dan 

berbaring 

3. Charta orang yang mengalami kelainan rangka 

4. Alat-alat tulis 

 

V. Penilaian 

Pengamatan keaktifan dalam menjawab 

pertanyaan, penilaian sikap, minat, dan tingkah laku. 

Contoh lembar pengamatan dapat dilihat pada 

lampiran. 

1. Mengerjakan tugas  

2. Menjawab soal Evaluasi  
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5 
 

 

 

 

 

Menelusuri secara keseluruhan isi buku panduan ini 

diharapkan akan memberi perspektif baru bagi 

pembacanya. Selain karena selama ini kecerdasan jamak 

dominan yang dimiliki oleh anak SD belum sepenuhnya 

dapat pemanfaatan oleh guru secara optimal sebagai 

fasilitas potensial yang dapat memudahkannya dalam proses 

pembelajaran, juga karena masih rendahnya kemampuan 

guru dalam mendesain pembelajaran dengan spektrum yang 

lebih luas. Pada umumnya guru hanya menggunakan RPP 

yang telah ada, tanpa mempertimbangkan kondisi yang 

bersesuaian dengan aspek-aspek pengembangan siswa 

lainnya, termasuk dari aspek psikologis dan genetis. Guru 

dewasa ini lebih menitik beratkan pada aspek mekanisme 

kognitif dalam memahamkan konsep kepada anak didiknya, 

padahal sangat terbuka peluang bagi guru menggunakan 

mekanisme lain dalam memudahkan pemamahan konsep, 

termasuk dengan jalur kecerdasan jamak yang dimiliki oleh 

anak didiknya.  
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Lebih dari sekadar memahami teori-teori belajar dan 

perkembangan kognitif anak, seorang guru juga dituntut 

untuk lebih kreatif dalam mendesain sebuah pembelajaran 

yang aktif dan melibatkan kecerdasan anak. Pada keadaan 

ini tentu saja membutuhkan lebih banyak perangkat ilmu 

tambahan dari guru, misalnya guru harus paham bahwa 

setiap anak memiliki kecerdasan dominan yang berbeda, 

sehingga pada saat mengajar tidak terjadi benturan 

kecerdasan (intelligence clash). Biasanya seorang guru dalam 

merancang sebuah pembelajaran didasarkan pada apa yang 

dipikirkannya baik dan akan menarik pada siswanya, dan 

bukan apa yang siswanya butuhkan, sehingga guru merasa 

telah mengajar dengan baik, sementara siswa merasa tidak 

memperoleh sesuatu yang bermakna dari proses tersebut. 

Oleh karena itu, perlu pelibatan keaktifan pikiran siswa 

secara teratur dalam proses pembelajaran sebagai 

mekanisme yang didesain berdasarkan tujuan (metakognisi). 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Morzano et al., 2001, mengenai perlunya memberikan 

kesempatan yang seimbang kepada siswa untuk melibatkan 

pikirannya (menggunakan otaknya) secara teratur di kelas 

dan di sekolah. Semakin sering siswa menggunakn otaknya, 

semakin kompleks simpul-simpul otak yang terjadi dalam 

otaknya, dan semakin kompleks simpul-simpul otak yang 

terbentuk, semakin banyak data yang dapat disimpan dan 

diingat kembali saat diperlukan. Dengan demikian simpul 

otak ini memperkaya gudang penyimpanan ilmu yang 

dimiliki siswa (Bellanca, 2011).  

Banyak contoh konkrit dari anak berbakat yanga 

mungkin telah mengalami benturan kecerdasan, mereka 
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adalah Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Leonardo 

Davinci, Orlando Bloom, dan masih banyak tokoh hebat 

dunia lainnya yang ternyata di waktu kecil termasuk siswa 

underachiever, kecerdasan yang kurang terfasilitasi dengan 

baik. Einstein, meskipun cemerlang dan berhasil 

menempatkan namanya dalam seratus tokoh dunia versi 

Michael H. Hart karena penemuan fenoemenalnya, yakni 

teori relativitas, namun ia tidak pernah mendapat ijazah 

sekolah. Thomas Edison yang juga tersohor berkat 

penemuan-penemuan cemerlangnya di berbagai bidang, 

seperti listrik, lampu, dan Iain-Iain, juga tidak memiliki 

ijazah. Bahkan, Edison dianggap idiot dan menderita sakit 

mental oleh gurunya sehingga ia terpaksa dikeluarkan dari 

sekolah dasar pada kelas 3. Namun, berkat kerja keras sang 

ibu, Edison berhasil menjadi orang hebat dan namanya 

terukir abadi dalam seratus tokoh paling berpengaruh di 

dunia. Begitu pula Leonardo Davinci, Orlando Bloom, dan 

sejumlah tokoh lainnya (Putra, 2013). Padahal Albert 

Einstein mengatakan “Ini adalah seni tertingi guru untuk 

membangkitkan kegembiraan yang ekspresif, menebarkan 

kreativitas, dan memperoleh pengetahuan (Suyanto dan 

Djihad, 2012). 

Berkaca dari kondisi tersebut, hendaklah setiap guru 

memiliki wawasan yang lebih luas akan profesi yang tengah 

digelutinya. Aktivitas pembelajaran di kelas sebagai praktik 

pendidikan bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa dasar, 

melainkan harus dibangun di atas fondasi teoritik dan 

filosofis yang kokoh. Aktivitas pendidikan yang dibangun di 

atas kerapuhan fondasi teoritik dan filosofis akan kehilangan 



80  

 

 

orientasi dan makna, sehingga proses pembelajaran tersebut 

akan menjadi “hambar” dan kehilangan nilai di mata siswa. 

Behavioris dengan sudut padang perubahan dan 

penguatan perilaku, kognitivis yang mengacu pada interaksi 

dan pengembangan kognitif diri untuk memperoleh 

pegetahuan, dan menekankan pada apa yang diketahui 

anak dan bagaimana menggunakannya secara efisien untuk 

memproses informasi, sementara konstruktivis 

menggunakan informasi yang telah dikonstruksi yang 

diperoleh dari pengalaman untuk menyelesaikan 

permasalahan. Pelibatan kecerdasan jamak dalam 

menggunakan ketiga perspektif ini seyogyanya menjadi 

dasar bagi guru dalam meramu desain pembelajaran yang 

lebih baik dan diharapkan dapat menghasilkan proses 

pembelajaran yang lebih efektif, efisien dan tentu saja 

produktif. 
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