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A. Pendahuluan 

Pada tahun 1990-an terjadi dinamika yang mengagumkan terkait dengan 

kontribusi kecerdasan manusia terhadap kesuksesan. Setelah dalam waktu cukup 

lama intellectual quotient (IQ)1 dipandang sebagai faktor terpenting kesuksesan 

hidup, muncul pandangan berbeda antara lain yang dikemukakan oleh Goleman 

bahwa kesuksesan hidup seseorang ditentukan oleh emotional quotient (EQ).2 Pada 

perkembangan berikutnya, dikembangkan  spiritual quotient (SQ) oleh Danah 

Zohar dan Ian Marshal yang dipandang sebagai kecerdasan terpenting.3 Di tengah 

arus besar tiga kecerdasan tersebut, Gardner memperkenalkan teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligences/MI). Gardner teleh memulai gagasannya tentang 

kecerdasan majemuk dalam bukunya Frames of Mind pada tahun 1983. Sepuluh 

tahun kemudian (1993) setelah melalui banyak penelitian tentang implikasi teori 

                                                           
1 Kecerdasan intelektual (Intellectual Quotient/IQ) sering disebut dengan kecerdasan akal, 

yakni  kemampuan seseorang menguasai pengetahuan yang bersifat teoritis berupa rumus-rumus, 
kaidah-kaidah, definisi-definisi dan sebagainya. Lihat, Jeanne Segal, Melejitkan Kepekaan 
Emosional, terj. Ary Nilandari, (Bandung : Kaifa, 2000), hal. 29 dan 36. 

2 Menurut penelitian Daniel Goleman, IQ hanya menyumbang sekitar 20 % bagi kesuksesan 
seseorang dalamkehidupannya. Sisanya, 80 % akan ditentukan oleh kecerdasan lainnya, antara lain 
kecerdasan emosional. Lihat, Daniel Goleman, Emotional Intelligence : Why it Can Matter More 
Than IQ, ( New York : A Bantam Books, 1995), hal. 36.  Pada buku  berikutnya yang ditulis tahun 
1999 berjudul Working with Emotional Intelligence, , terjemah oleh Alex T.Kantjono, Kecerdasan 
Emosi untuk Mencapai Prestasi, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), Goleman kembali 
menegaskan pentingnya kecerdasan emosional sebagai penentu kesuksesan seseorang. 
Menurutnya, kecerdasan emosional adalah tolok ukur baru yang menentukan seseorang menjadi 
star performer. 

3 Dalam pandangan Zohar dan Marshall, kecerdasan spiritual justru dianggap sebagai 
kecerdasan tertinggi. Lebih lanjut dapat dibaca, Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Spiritual 
Intelligence – The Ultimate Intelligence, terjemah oleh Rahmani Astuti, SQ: Memanfaatkan 
Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan, (Bandung 
: Mizan, 2001). 



kecerdasan majemuk terhadap pendidikan, ia menerbitkan buku Multiple 

Intelligences; New Horizons in Theory and Pactice.4 

Gagasan Gardner tentang kecerdasan majemuk dihubungkan dengan 

keberhasilan pendidikan nampaknya menarik perhatian para pemikir dan praktisi 

pendidikan. Hal ini tercermin dari pengakuannya bahwa setelah publikasi teori 

multiple intelligences ia banyak mendapatkan pertanyaan tentang kejelasan teori dan 

ilmplikasinya terhadap keberhasilan pendidikan.5 Bukti lain adalah banyak ahli 

pendidikan di Amerika yang mencoba untuk memahami teori ini melalui berbagai 

kegiatan ilmiah seperti lokakarya dan seminar. Bahkan, Gardner memiliki “jaringan 

terselubung”, yakni para pendidik yang jumlahnya ribuan di luar Amerika yang 

selalu menjalin korespondensi dalam kerangka memahami dan menyebarkan teori 

multiple intelligences.  

Secara praktis telah ada beberapa buku yang ditulis untuk 

mengimplementasikan teori multiple intelligences dalam pembelajaran. Beberapa di 

antaranya dapat disebutkan yaitu karya Linda Campbell, et.all, Teaching and 

Learning Through Multiple Intelligences (1996), tulisan Thomas Amstrong, 

Multiple Intelligences in The Classroom (1994) dan lain-lain. Di Indonesia wacana 

tentang implemnetasi multiple intelligences dalam pembelajaran juga menarik minat 

kalangan akademisi, khususnya yang konsen pada bidang psikologi dan pendidikan. 

Beberapa karya tulis dan penelitian yang mengambil fokus teori kecerdasan 

majemuk dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran telah dihasilkan. Di antara 

karya tersebut adalah tulisan Paul Suparno, Teori Intelligensi Ganda dan 

Aplikasinya di Sekolah (2004), Muhammad Yaumi, Pembelajaran Berbasis 

Multiple Intelligences (2012), dan lain-lain. Beberapa hasil penelitian dapat 

disebutkan, misalnya penelitian tesis yang dilakukan oleh Saleh Santoso, 

Manajemen Pengembangan Multiple Intelligences Peserta Didik SD 

                                                           
4 Dalam tulisan ini bukau yang digunakan adalah buku Howard Gardner yang telah 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indoensia, Multiple Intelligences; Kecerdasan majemuk Teori dalam 
Praktek, terj. Alexander Sindoro, (Batam: Interkasara, 2003). 

5 Howard Gardner, Multiple Intelligences, hal. 17. 



Muhammadiyah Sapen Yogyakarta (2014), dan skripsi Fathatul Aliyah, Pendidikan 

Karakter dengan Pendekatan Pembelajaran Multiple Intelligences di SD Al-Azhar 

Yogyakarta (2013). Tentu masih banyak lagi karya tulis ilmiah lain baik berupa 

buku, hasil penelitian maupun artikel-artikel ilmiah yang dimuat di berbagai jurnal. 

Fakta ini makin menunjukkan bahwa teori multiple intelligences yang ditawarkan 

Gardner memberikan implikasi luas dan nyata terhadap dunia pendidikan. 

Tulisan ini tidaklah berisi gagasan yang baru sama sekali, sebab 

sebagaimana dikemukakan di atas, telah banyak tulisan yang sudah dihasilkan. 

Namun demikian, tulisan ini memiliki spesifikasi karena teori multiple intelligences 

dilihat implikasi teoritisnya terhadap pembelajaran di SD/MI. Sebab, dari sisi 

tingkat perkembangan kognitif dan psikologis, peserta didik pada jenjang SD/MI 

sedang berada pada tahap penemuan dan peneguhan kecerdasan dominan yang 

dimilikinya. Penerapan model pembelajaran berbasis multiple intelligences diyakini 

dapat menjadi salah satu alternatif yang relevan. 

          

B. Teori Multiple Intelligences 

Kecerdasan (intelligence)  adalah istilah yang didefinisikan secara beragam. 

H.J. Butcher mendefinisikan intelligensi sebagai “the aggregate or global capacity 

of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with 

his environment” (serangkaian kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu 

dengan tujuan yang jelas, berfikir rasional dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.6  Dari definisi tersebut paling tidak ada tiga elemen yang menjadi 

dasar intelligensi manusia, yaitu spiritualitas (kesadaran nilai yang menuntun 

manusia melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas), intelektualitas (menuntun 

manusia berfikir secara rasional) dan sosial (mendorong manusia untuk melakukan 

                                                           
6 H.J.Butcher, Human Intelligence, (London : Methwen Co.Ltd., 1975), hal. 225. Pengertian 

serupa juga dikemukakan Peter Salovey dan John D.Mayer, Emotional Intelleigence Key Reading on 
The Mayer and Salovey Model, (New York : DUDE Publishing, 2004), hal. 3-4. Lebih jauh Salovey dan 
Mayer mengatakan bahwa dalam konteks kehidupan sosial, kecerdasan berarti kemampuan 
seseorang untuk mengerti, memahami dan mengatur manusia, baik laki-laki maupun perempuan 
agar dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis. 



adaptasi). Dengan demikian, seseorang dipandang memiliki kecerdasan (intelligensi) 

jika di dalam dirinya terdapat tiga kemampuan tersebut. Secara rinci, Butcher 

memberikan ciri-ciri orang cerdas, yaitu (1) memiliki kemampuan intelektual, (2) 

bersifat kreatif, (3) memiliki kemampuan memberikan respon, (4) memiliki 

kecakapan sosial, dan (5) memiliki orientasi hidup yang jelas. 

Sementara itu, Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai kemahiran atau 

keterampilan seseorang untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang ditemukan 

dalam kehidupan secara nyata dalam berbagai keadaan.7 Kemampuan memecahkan 

masalah tersebut harus didasarkan pada pengetahuan dan benar-benar dapat memberi 

jalan kepada seseorang untuk sampai kepada tujuan hidupnya. Dengan demikian, 

kecerdasan dalam pandangan Gardner adalah integrasi antara pengetahuan dan 

keterampilan (skill). Buahnya adalah cara atau langkah pemecahan masalah secara 

nyata dan fungsional dalam berbagai situasi. Tekanan pada persoalan nyata dalam 

situasi yang bermacam-macam menjadi poin penting untuk memahami konsep 

kecerdasan dalam pemikiran Gardner. Seseorang baru dipandang memiliki 

kecerdasan yang tinggi bila dapat menyelesaikan persoalam dalam hidup yang nyata 

dalam berbagai situasi,  bukan hanya dalam teori.  

Berdasarkan konsep kecerdasan yang dikemukakannya tersebut, Gardner 

tidak setuju dengan pemosisian Intellectual Intelligence (IQ) sebagai representasi 

dari tingkat kecerdasan manusia. Dalam bukunya, Gardner berpandangan bahwa 

mengukur kecerdasan hanya dari IQ adalah pandangan lama (tradisional) yang out of 

context. Baginya, IQ seseorang tetap sejak lahir dan tidak dapat dikembangkan 

secara signifikan. Aspek paling menonjol dalam pengkuruan IQ adalah kemampuan 

matematis-logis dan linguistik.8 Sedangkan bagi Gardner kecerdasan seseorang tidak 

hanya dapat diukur dengan tes tertulis, melainkan dilihat dari kemampuan seseorang 

memecahkan berbagai masalah kehidupan secara nyata. Secara faktual Gardner juga 

                                                           
7 Howard Gardner, Multiple Intelligences,  hal. 34. Lihat juga Inda Campbell, et.all, Teaching 

and Learning Through Multiple Intelligences, (Massachussetts: Allyn and Bacon, 1996), hal. xv). 
8 Howard Gardner, Mulitiple Intelligences, hal. 19-20. Lihat juga Paul Suparno, Teori 

Inteligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah, (Yogyakarta: kanisius, 2004), hal. 19. 



mengamati ternyata IQ yang tinggi  tidak selalu berkorelasi positif dengan prestasi 

kerja dan kemampuan memecahkan masalah, melaksanakan kepemimpinan, 

menjalin pertemanan secara baik dan sebagainya. Sebaliknya, tidak sedikit orang 

yang memiliki IQ tidak tinggi tetapi sukses menjalankan tugas dan memiliki karir 

yang baik. Fakta ini disertai studi yang mendalam bersama dengan kolega9 dan 

mahasiswanya pada tahun 1993 mempublikasikan teori multiple inteliigences. 

Sebab, bagi Gardner kecerdasan adalah hal yang majemuk. 

 Teori multiple intelligences menekankan adanya kemungkinan perbedaan 

kecerdasan dominan dari masing-masing individu. Karenanya, dalam perspektif teori 

ini perbedaan tersebut haruslah dipandang sebagai kewajaran dan diterima secara 

normal, bahkan sesuatu yang menarik dan harus dihargai. Di samping itu, penilaian 

yang digunakan untuk mengukur kecerdasan seseorang menjadi sangat variatif 

tergantung dari kecerdasan dominan yang dimiliki. Inilah yang disebut Gardner 

sebagai ”spesialis penilaian” dengan menggunakan instrumen  ”aneka kecerdasan”10. 

Tujuannya adalah dapat diketahui dan diukur secara lebih spesifik dan relevan 

karakteristik setiap individu dengan berbagai jenis kecerdasan yang dimilikinya. 

Pada awalnya (1993) Gardner mengidentifikasi tujuah kecerdasan sebagai 

bagian dari kecerdasan majemuk sebagaimana tertuang dalam bukunya Multiple 

Intelligences. Ketujuh jenis kecerdasan tersebut adalah kecerdasan linguistik, 

lecerdasan logika-matematika, kecerdasan ruang (spasial), kecerdasan musik, 

kecerdasan kinestetik (gerakan badan), kecerdasan intra personal, dan kecerdasan 

interpersonal.11 Pada perkembangan berikutnya, setelah berbagai lokakarya, seminar, 

simposium dan juga penelitian-penelitian yang ia lakukan, kemudian tahun 2000 

Gardner menulis buku Intelligence Reframed yang didalamnya ditambahkan dua 

kecerdasan  yaitu kecerdasan lingkungan/naturalis (naturalist intelligence) dan 

                                                           
9 Di antara kolega Gardner yang turut ambil bagian dalam penelitian, perumusan dan 

pengembangan teori Multiple Intelligences dapat disebutkan yaitu para ahli kecerdasan dan 
psikologi seperti Joseph Walters, Tina Blythe, dan Mara Krechevsky. Sebagian besar isi buku 
Multiple Intelligences ditulis Gardner bersama para ahli tersebut. 

10 Howard Gardner, Multiple Intelligences, hal. 26. 
11 Ibid,  hal. 23-24. 



kecerdasan eksistensial (existensial intelligence), sehingga terdapat sembilan 

kecerdasan dalam konsep multiple intelligences Gardner. 

Terkait dengan penambahan dua kecerdasan sehingga menjadi sembilan, 

dapat dikemukakan hal-hal berikut. Pertama, pada saat Gardner menyebutkan tujuh 

kecerdasan sebagai kecerdasan majemuk, ia mengatakan bahwa formulasi tersebut 

hanyalah pendahuluan untuk menganalisis data massal yang ia kumpulkan.12 

Artinya, sejak awal Gardner berkeyakinan bahwa jumlah kecerdasan majemuk akan 

bertambah. Kedua, sifat ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sejalan dengan 

ditemukannya data baru atau perpektif  baru. Dalam kontkes ini, apa yang dilakukan 

oleh Gardner tidak dapat dikatakan sebagai inkonsistensi keilmuan. Justru, hal ini 

menunjukkan sifat ilmu pengetahuan yang dinamis, dan Gardner menjadi bagian dari 

dinamika tersebut. Ketiga, dimasukkannya kecerdasan eksistensial memberikan 

indikasi  kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat spiritual dan pengakuan terhadap 

nilai (value) dalam kehidupan. Hal ini  positif, sebab jika kepercayaan dan 

pengakuan tersebut terinternalisasi menjadi kepribadian sesorang, maka dapat 

menjadi penyeimbang antara kesuksesan lahiriah dan batiniah. 

Selanjutnya, secara deskpriptif Gardner memberikan penjelasan kesembilan 

kecerdasan majemuk sebagai berikut: 

1. Kecerdasan bahasa  

Gardner menjelaskan intelligensi linguistik sebagai kemampuan untuk 

menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun 

tertulis. Gardner menyebutkan contoh paling nyata orang yang memiliki 

kecerdasan bahasa adalah para penyair, pemain sandiwara, dan para orator.13 

Orang yang memiliki kecerdasan bahasa secara dominan akan mampu 

berargumentasi, meyakinkan orang lain dengan kata-kata, berbahasa secara 

lancar, baik dan mudah dimengerti. 

2. Kecerdasan logika-matematika 

                                                           
12 Ibid., hal. 23. 
13 Ibid.,  hal. 23 dan 42. 



Menurut Gardner kecerdasan logika-matematika adalah kemampuan berkaitan 

dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif.14 Menurut Amstrong, 

kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap pola-pola dan hubungan-hubungan 

yang logis, sebab-akibat, jika-maka.  Jenis-jenis proses yang digunakan dalam 

pelayanan kecerdasan logika-matematika mencakup kategorisasi, klasifikasi, 

kesimpulan, generalisasi, perhitungan dan pengujian hipotesis.15 Dalam konteks 

anak-anak, kecerdasan ini ditandai dengan kegemaran pada permainan yang 

dilakukan dengan bilangan atau menghitung, baik dalam problem solving, cepat 

mengenal pola-pola, suka teka-teki, suka mengumpulkan dan mengklasifikasi 

sesuatu. Anak-anak dengan kecerdasan logika-matematika merasa lebih nyaman 

dengan sesuatu yang dapat diukur, dibuat kategori, dijumlahkan dan dihitung. 

3. Kecerdasan ruang (spasial) 

Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan ruang (spasial) atau sering juga disebut 

dengan kecerdasan ruang-visual sebagai kemampuan untuk memahami dunia 

visual-spasial secara akurat. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, 

garis, bentuk, ruang, dan berbagai hubungan yang membentuk benda.16 Orang 

yang memiliki kecerdasan ruang yang menonjol berpikir dengan menggunakan 

bentuk atau gambar. Mereka cenderung mudah belajar melalui sajian-sajian visual 

seperti film, gambar, video, dan peragaan yang menggunakan model atau slide. 

4. Kecerdasan kinestetik-badani 

Kecerdasan kinestetik-badani didefinisikan Gardner sebagai kemampuan 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan seluruh atau sebagian badan. Para 

penari, atlet, perajin disebut Gardner sebagai contoh orang yang memiliki 

kecerdasan kinestetik-badani.17 Menurut Suparno, anak yang mempunyai 

kecerdasan ini biasanya suka menari, olahrga, dan suka bergerak. Jika di sekolah 

kebetulan tidak ada pelajaran, maka anak-anak dengan kecerdasan kinestetik-

                                                           
14 Ibid. hal. 40. 
15 Thomas Amstrong, Kecerdasan Multipel di Dalam Kelas, (Jakarta: PT. Indeks, 2013), hal. 

7.  
16 Howard Gardner, Multiple Intelligences, hal. 24. 
17 Howard Gardner, Multiple Intelligences, hal. 38-39. 



badani akan cepat berlari menuju lapangan atau tempat lain yang memungkinkan 

ia dapat bergerak bebas.18 Oleh karena itu, kecerdasan kinestetik-badani sering 

juga disebut kecerdasan oleh tubuh. 

5. Kecerdasan musikal 

Kecerdasan musikal menurut Gardner adalah kemampuan untuk 

mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan 

suara.19 Di dalamnya termasuk kepekaan akan ritme, melodi dan intonasi, 

kemampuan menyanyi, kemampuan memainkan alat musik, menikmati lagu, dan 

menciptakan lagu dengan notasi tertentu.20 Dengan demikian, kecerdasan musikal 

meliputi kemampuan mempersepsi dan memahami, mencipta, mencipta, dan 

menikmati bentuk-bentuk musikal seperti suara atau bunyi-bunyian ritmis. Dalam 

konteks pembelajaran, anak yang memiliki kecerdasan musikal merasa mudah 

apabila dalam pembelajaran digunakan media berupa bunyi-bunyian yang 

berirama, lagu, dan senandung.  

6. Kecerdasan interpersonal (antar pribadi) 

Gardner mendefinisikan kecerdasan interpersonal (antar pribadi) sebagai 

kemampuan untuk memahami orang lain: apa yang memotivasi mereka, 

bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana bekerjasama dengan mereka.21 Orang 

yang kuat dalam kecerdasan interpsonal biasanya mudah bekerjasama dengan 

orang lain, mampu berempati dan memiliki kecakapan sosial (social skill) yang 

tinggi. Bagi mereka, berhubungan atau berteman dengan orang lain adalah 

sesuatu yang menyenangkan. Mereka sangat menikmati kerja dalam sebuah tim 

atau kelompok, sering menjadi penengah dan mediator bagi orang lain, bermuka 

ramah dan menyukai berbagai aktivitas sosial. Dalam konteks pembelajaran, anak 

dengan kecerdasan interpersonal yang kuat  merasa cocok dan mudah belajar 

                                                           
18 Paul Suparno, Teori Intelligensi Ganda, hal. 35. 
19 Howard Gardner, Multiple Intelligences, hal. 36-37. 
20 Paul Suparno, Teori Intelligensi Ganda, hal. 37. 
21 Howard Gardner, Multiple Intelligences, hal. 44-45. 



dalam kelompok, melaksanakan tugas bersama, dan bentuk cooperative learning 

lainnya. 

7. Kecerdasan intrapersonal 

Kecerdasan intrapersonal didefinisikan Gardner sebagai kemampuan membentuk 

model yang akurat, dapat dipercaya dari diri sendiri dan mampu menggunakan 

model itu untuk beroperasi secara efektif dalam hidup.22 Kemampuan ini 

berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan utnk bertindak 

secara adaptif berdasar pengenalan diri. Dia berfikir tentang dirinya, maka ia 

mengetahui eksistensinya. Dalam bahasa Amstrong, kecerdasan intrapersonal 

adalah kemampuan memiliki gambaran yang akurat tentang diri sendiri (kekuatan 

dan keterbatasan seseorang), kesadaran terhadap suasana hati dan batin, maksud, 

motivasi, karakter diri,  keinginan, kemampuan mendisiplinkan diri, pemahaman 

diri dan harga diri.23 Anak-anak yang kuat dalam kecerdasan intrapersonal 

menyukai kegiatan reflektif dan bekerja sendiri dalam suasana yang tenang, 

bahkan sering menyendiri dan cenderung pendiam. Anak-anak intrapersonal 

kurang nyaman bekerja secara bersama dalam kelompok. 

8. Kecerdasan lingkungan  

Dalam buku Multiple Intelligences tidak ada penjelasan tentang kecerdasan 

lingkungan. Kecerdasan tersebut ditambahkan tahun 1998, lima tahun setelah 

Gardner merumuskan tujuh kecerdasan. Kecerdasan lingkungan menjadi 

kecerdasan kedelapan dalam bingkai kecerdasan majemuk. Menurut Gardner 

sebagaimana dikutip oleh Suparno, kecerdasan  lingkungan berarti kemampuan 

seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat 

distingsi konsekuensial lain dalam alam natural, kemampuan untuk memahami 

dan menikmati alam.24 Anak yang memiliki kecerdasan lingkungan kuat senang 

mengiktui kegiatan pembelajaran di luar kelas, langsung berinteraksi dengan alam 

misalnya tanaman, batu, tanah, dan lain-lain. 

                                                           
22 Howard Gardner, Multiple Intelligences, hal. 46-47. 
23 Thomas Amstrong, Kecerdasan Multiple, hal. 7. 
24 Paul Suparno, Teori Intelligensi Ganda, hal. 42. 



9. Kecerdasan eksistensial 

Kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan kesembilan dalam struktur kecerdasan 

majemuk Gardner. Kecerdasan ini dimasukkan Gardner pada tahun 2000, sekitar 

tujuh tahun setelah ia pertama kali menulis buku Multiple Intelligences (1993). 

Kecerdasan eksistensial berhubungan dengan kepekaan dan kemampuan 

seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau 

keberadaan manusia. Beberapa pertanyaan yang mencerminkan kecerdasan 

eksistensial antara lain ”mengapa aku ada ?”, ”mengapa manusia mati ?”, ”Apa 

tujuan hidup ini ?”, bagaimana cara mencapai tujuan hidup tersebut ?”. 25  

Uraian tentang  kecerdasan majemuk di atas menunjukkan bahwa ada 

sembilan kemungkinan seseorang memiliki kecerdasan dominan. Kecerdasan 

dominan yang berbeda-beda tidak untuk dijadikan sebagai dasar mengatakan 

seseorang baik atau tidak baik, sebab kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang tidak 

berhubungan dengan akhlak atau karakter. Oleh karena itu,  hal yang paling tepat 

adalah mengenali dan memelihara semua kecerdasan manusia yang bervariasi. 

 

C. Implikasi Kecerdasan Majemuk dalam Pembelajaran di SD/MI 

1. Karakteristik Siswa SD/MI 

Dalam perspektif psikologi, usia anak SD/MI berada pada masa intelektual. 

Pada masa inilah dasar-dasar kemampuan intelektual dikembangkan. Kaitannya 

dengan perkembangan kogintif, anak SD/MI Piaget sebagaimana dikutip oleh Ellis, 

berada pada tahap operasional konkrit. 26 Anak-anak usia SD/MI kurang mampu 

berfikir abstrak. Ini berarti pengajaran di SD/MI harus sekongkrit mungkin dan betul-

betul dialami. Pelajaran ilmu pengetahuan sebaiknya meliputi meraba, membentuk, 

mengalami dan merasakan. Konsep-konsep abstrak seperti satu kilometer sangat sulit 

dipahami oekh anak SD/MI. Tetapi, ketika konsep ini dikaitkan dengan jarak yang 

ditempuh oleh siswa dari rumah menuju sekolah, maka ini menjadi konsep yang 
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kongkrit. Karenanya menjadi mudah  dipahami. Demikian juga konsep-konsep lain, 

seperti demokrasi yang sangat abstrak bagi anak SD/MI menjadi kongkrit bila 

dihubungkan dengan pemilihan ketua kelas dengan cara yang disetujui bersama. 

Dalam konteks pembelajaran mata pelajaran tertentu di SD/MI penggunaan 

konsep-konsep kongkrit merupakan keharusan. Pelajaran ilmu sosial sebaiknya 

meliputi karya wisata, mengundang ahli, bermain peran, dan berdiskusi. Pelajaran 

matematika sebaiknya menggunakan obyek kongkrit untuk menunjukkan konsep-

konsep. Untuk ini semua, guru berperan sentral. Guru dituntut dapat memerankan tiga 

tugas pokok, yaitu sebagai pengelola lingkungan pembelajaran, penilai proses berfikir 

yang dilakukan peserta didik, dan menginisiasi kegiatan peserta didik dalam 

kelompok-kelompok yang ditentukan.27 

Selanjutnya, anak-anak usia SD/MI dalam perspektif  Psikologi Pendidikan28 

memiliki sifat-sifat yang penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan 

kegiatan pembelajaran, yaitu: 

a. Suka membandingkan dirinya dengan orang lain. 

b. Menyukai penghargaan secara langsung, termasuk nilai-nilai angka. 

c. Mempunyai perhatian terhadap kehidupan praktis sehari-hari. 

d. Amat realistis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki semangat 

belajar. 

e. Telah mempunyai minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus. 

f. Membutuhkan bantuan guru/orang tua. 

g. Senang membentuk kelompok teman sebaya. 

Pemahaman komprehensif mengenai sifat anak-anak usia SD/MI di atas 

bermanfaat bagi guru dalam menentukan cara belajar mengajar yang tepat. Ketika 

anak suka membandingkan dirinya dengan orang lain, maka guru dapat 

memanfaatkan sifat tersebut untuk menciptkan iklim kompetisi yang kondusif dan 

edukatif. Hal penting lainnya adalah guru perlu memberikan nilai-nilai angka atau 
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penghragaan lain atas prestasi yang diraih siswanya. Guru juga perlu memberikan 

jalan dan ruang yang cukup agar siswa di SD/MI terfasilitasi rasa ingin tahunya, dan 

memiliki kesempatan untuk membentuk kelompok teman sebaya. Perlu 

digarisbawahi, bahwa pembentukan kelompok teman sebaya harus diarahkan agar 

tidak menjadikan siswa di SD/MI membatasi diri dalam pergaulan dengan teman 

sehingga menjadi ekslusif. Oleh karena itu, bisa dipahami jika di kalangan siswa 

SD/MI sering ada teman akrab, teman biasa, dan teman kurang akrab. Ini bukan 

penyimpangan, tetapi merupakan implikasi perkembangan psikologis anak. 

Bagaimanapun, anak usia SD/MI belum memiliki kemandirian utuh, sehingga dalam 

berbagai hal, termasuk belajar memerlukan bimbingan dari orang lain, terutama guru 

dan orang tua. Di sinilah pentingnya kerjasama antara guru dan pihak sekolah dengan 

orang tua. 

2. Multiple intelligences dalam pembelajaran di SD/MI 

Menurut teori multiple intelligences, kecerdasan seseorang tidak  dibawa 

sejak lahir dan tetap sepanjang hidup. Dalam kaitan ini tidak ada seorang pun yang 

secara otomatis memiliki kecerdasan tertentu yang tinggi sehingga tidak perlu 

pembinaan, dan sebaliknya tidak seorang pun yang ditakdirkan memiliki 

kecerdasanrendah, sehingga apapun usaha pengembangan yang dilakukan akan selalu 

gagal. Kecerdasan seseorang selalu dapat berkembang jika ada usaha 

pengembangannya. Dalam hubungan ini pendidikan mempunyai andil yang besar dan 

para pendidik (guru) memiliki peran untuk membantu perkembangan kecerdasan  

anak didik.   Menurut Gardner, tujuan sekolah yang paling fundamental adalah 

mengembangkan kecerdasan dan membantu peserta didik berkembang sesuai dengan 

spectrum kecerdasan mereka masing-masing. 

Hargetty, sebagaimana dikutip Suparno mengemukakan prinsip-prinsip 

umum pengembangan multiple intelligences melalui lembaga pendidikan. Pertama, 

pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Oleh karena itu, 

mengajar tidak boleh hanya berfokus pada satu jenis kecerdasan saja. Kedua,  

pendidikan seharusnya bersifat individual. Ketiga, pendidikan harus menyemangati 



siswa dapat menentukan tujuan dan program belajar mereka. Keempat, sekolah harus 

menyediakan fasilitas dan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk 

mengembangkan dirinya sesuai dengan kecenderungan kecerdasan mereka. Kelima, 

evaluasi pembelajaran harus bersifat kontekstual dan variatif, tidak hanya tes tertulis 

saja. Keenam, pendidikan seharusnya tidak hanya di ruang kelas saja.29 

Berdasarkan prinsi-prinsip umum di atas, tergambar secara jelas peran 

sentral sekolah sebagai lembaga pendidikan dan guru sebagai pelaksana kurikulum 

pendidikan. Sekolah perlu menjadikan pengembangan kecerdasan majemuk sebagai 

bagian pokok dari kebijakan pendidikan (became a topic of educational policies), 

baik dalam konteks pengembangan kutikulum, penyediaan sarana prasaran 

pembelajaran, dan penciptaan lingkungan pendidikan yang berpihak (caring 

community). Di samping sekolah, guru (pendidik) berperan besar dalam 

pengembangan kecerdasan majemuk peserta didik. Guru adalah aktor utama 

pembelajaran. Pernyataan bahwa kurikulum sebenarnya adalah guru (the real 

curriculum is  teacher) atau guru lebih sentral perannya dalam pendidikan dari pada 

materi maupun metode pembelajaran (al mudarrisu ahammu min al maddah wa al 

thariqah) menunjukkan pentingnya kedudukan guru. Oleh karena itu, bagi Gardner 

untuk mengajar dengan menggunakan perspektif kecerdasan majemuk, diperlukan 

guru yang memiliki kepekaan dan kesadaran multiple intelligences. 

 Selanjutnya, Campbell mengemukakan langkah-langkah persiapan 

pembelajaran dengan menggunakan perspektif kecerdasan majemuk: 

a. Identifikasi elemen multiple intelligences dalam program kurikuler dan 

ekstrakuriluler yang selama ini telah berjalan. 

b. Meninjau dan membuat peta kecerdasan peserta didik yang telah terakomodir dan 

terabaikan. 

c. Memahami kecenderungan peserta didik dan mencari kemungkinan-kemungkinan 

untuk mewujudkan kerjasama dengan teman sejawat mereka. 
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d. Menemukan tempat di luar kelas yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar 

teruatama melalui pemberian tugas. 

e. Selalu menjalin komunikasi dan kerjasama antara guru (sekolah), orang tua dan 

masyarakat.30 

Berdasarkan langkah-langkah yang ditawarkan oleh Campbell di atas  ada 

beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, implementasi pembelajaran 

multiple intelligences memerlukan data akurat tentang kegiatan atau program yang 

telah berlangsung selama ini. Tujuannya, untuk mengetahui jenis kecerdasan 

majemuk yang sudah terakomodir maupun yang masih terabaikan. Data lain yang 

juga penting adalah tentang siswa, terutama menyangkut kecenderungan kecerdasan 

yang dimilikinya. Kedua, perlu disiapkan berbagai keperluan pendukung 

pengembangan kecerdasan majemuk terutama sarana, lingkungan, dan kegiatan-

kegiatan yang sengaja dirancang. Ketiga, keberhasilan pengembangan multiple 

intelligences melalui pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara guru 

(sekolah), orang tua dan masyarakat. 

Di samping beberapa persiapan pembelajaran, implementasi multiple 

intelligences dalam pendidikan membawa implikasi sebagai berikut: 

a. Penyediaan sentra-sentra pembelajaran 

Seperti telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, seorang siswa akan 

mampu belajar secara efektif apabila peruses pembelajaran berlangsung sesuai 

dengan kecerdasan dominan yang dimilikinya. Sebab, dalam perspektif multiple 

intelligences perbedaan kecerdasan individual harus difasilitasi sehingga dapat 

berkembang secara optimal. Dalam konteks pendidikan, untuk memfasilitasi 

keragaman kecerdasan peserta didik, sekolah perlu menyediakan sentra (pusat) 

pembelajaran. Oleh kaena itu, di sekolah perlu ada sembilan pusat pembelajaran, 

yakni sentra linguistik, logika-matematika, musikal, kinestetik-badani, dan 

seterusnya. Pada setiap sentra disediakan media pendidikan yang relevan dan 

dirancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakter kecerdasan masing-
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masing. Sebagai contoh, sentra musikal disediakan bagi siswa yang memiliki 

kecerdasan musikal dominan, di dalamnya disediakan berbagai alat musik, lagu, 

dan irama-irama musikal. Pesan atau isi lagu harus ada relevansinya dengan 

materi pelajaran sesuai dengan muatan kurikulum. Siswa diarahkan untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan alat musik, 

mendengarkan lagu, atau irama-irama musik lainnya. Begitu juga dengan sentra-

sentra pembelajaran lain. 

Dalam ujicoba dan penelitian Campbell menemukan anak SD Kelas III 

setelah mengiktui pembelajaran di pusat-pusat yang disediakan selama lebih 

kurang 2,5 jam, di mana mereka bebas memilih pusat pembelajaran, para siswa 

menyatakan dapat menikmatai pembalajaran dan dapat memahami dengan baik 

materi pelajaran. Peran guru dalam konteks pembelajaran seperti ini adalah 

sebagai fasilitator 

Persoalannya, apakah SD/MI di Indonesia memiliki kemampuan 

menyediakan sentra-sentra pendidikan multiple intelligences yang diperlukan ? 

Berapa anggaran pendidikan yang diperlukan untuk keperluan tersebut ? 

Persoalan tersebut tidak mudah dipecahkan. Apalagi menyengkut angaran 

pendidikan yang sejauh ini sangat tergantung pada political wiil. Belum lagi 

berbagai keterbatasan yang ada di setiap lembaga pendidikan, termasuk SD/MI. 

Dengan demikian, ada kesenjangan antara idealitas pengembangan multiple 

intellignces melalui sentra-sentra pembelajaran dengan kenyataan keterbatasan 

kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh negara dan lembaga pendidikan. 

b. Pembelajaran individual 

Desain dari sekolah ideal yang diidealisasikan Gardner didasarkan pada dua 

asumsi. Pertama,  tidak semua orang memiliki minat dan kemampuan yang sama; 

tidak semua peserta didik di SD/MI belajar dengan cara yang sama. Kedua, tidak 

seoragpun yang mampu mempelajari dan menguasai secagala sesuatu secara 

sempurna.31  Berdasarkan dua asumsi tersebut, Gardner menegaskan perlunya 
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sekolah yang berpusat individu peserta didik. Sekolah yang berpusat pada 

individu akan kaya dalam penilaian kemampuan dan kecenderungan individu. 

Sekolah akan mencoba mencocokkan individual bukan hanya pada aspek 

kurikulum, tetapi juga pada cara tertentu untuk mengajarkan subyek-subyek yang 

terkandung di dalam kurikulum. 

Setiap individu memiliki kemungkinan berhasil dalam menjalani studi 

apabila dia dibimbing untuk belajar sesuai dengan kecerdasan dominan yang 

dimilikinya. Atau pernyataan populer yang berhubungan dengan keberhasilan 

belajar, bahwa tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah siswa yang belum 

menemukan cara belajar yang cocok dengan gaya dan kencederungannya. 

Pernyataan dan anggapan dasar tersebut mengindikasikan secara kuat pentingnya 

memperhatikan perbedaan individu dalam pembelajaran.   

c. Pendekatan interdisipliner 

Pendekatan ini menekankan pada penerapan berbagai sudut pandang ilmu 

pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar. Implikasinya, pemahaman akan 

menjadi lebih komrehensif dan kaya, sebab diperoleh dengan menggunakan 

berbagai perspektif. Implementasi multiple intelligences dalam pembelajaran 

dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan interdisipliner. Namun 

demikian, pendekatan tersebut tetap disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

kognitif anak usia SD/MI. 

Secara sederhana, Amstrong menunjukkan salah satu cara pembelajaran 

multiple intelligences dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. 

Menurutnya, saat mengajar guru dapat menjelaskan atau mengembangkan materi 

pelajaran dengan kata-kata verbal (lingistik), angka-angka (logika-matematika), 

dengan menggunakan gambar/ilustrasi yang relevan (ruang/spasial), maupun 

music, irama, dan lagu (musikal). Selanjutnya, guru dapat memerintahkan siswa 

untuk melakukan refleksi diri terkait dengan materi pelajaran yang disampaikan 

(intrapersonal), melakukan praktek langsung (kinestetik-badani), 

menghubungkannya dengan pengalaman sosial (interpersonal), pengalaman di 



dunia/lingkungan alam yang nyata (naturalis), serta pengalaman dan kesadaran 

akan Tuhan (eksistensial).32 

Sebagai contoh, pembelajaran sholat bagi anak SD/MI dapat dilakukan 

dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang ditawarkan oleh Amstrong di 

atas. Ketika seorang guru SD/MI memberikan penjelasan tentang sholat dengan 

kata-kata, menyebutkan jumlah rekaat dengan bilangan tertentu, menggunakan 

media berupa gambar orang sholat, dan meminta siswa untuk melakukan praktek 

sholat setelah diberi contoh oleh guru, maka guru SD/MI tersebut telah mengajar 

dengan kecerdasan linguistik, logic-matematis, spasial dan kinestetik-badani. 

Apabila kegiatan pembelajaran materi tersebut dilanjutkan dengan meminta siswa 

SD/MI bekerja kelompok dan pergi ke masjid/musholla, diselingi dengan 

menyanyikan lagu tentang sholat, maka guru tersebut mengajarkan kecerdasan 

interpersonal,  musikal, dan natural. Setelah itu siswa diminta untuk memikirkan 

materi sholat yang baru dipelajari, dan menghubungkannya dengan kewajiban 

menjalankan perintah Allah, hal ini menunjukkan pembelajaran dengan 

menggunakan kecerdasan intrapersonal dan eksistensial. 

Dalam pelaksanannya di kelas, kesembilan kecerdasan tersebut tidak harus 

diteapkan dalam satu pertemuan. Hal ini tergantung dari kondisi siswa. Oleh 

karena itu, sebelum pembelajaran guru harus memiliki data tentang kecerdasan 

yang dimiliki oleh siswa di SD/MI. Data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk 

menentukan kegiatan pembelajaran, materi, metode maupun pendekatan yang 

disesuaikan dengan berbagai kecerdasan yang dimiliki siswa. 

D. Penutup 

Penerapan multiple intelligences dalam pembelajaran membawa implikasi 

luas, baik terhadap kurikulum, lembaga pendidikan, maupun sumber daya manusia 

yang terlibat dalam pendidikan. Tulisan ini tidak menjangkau semua aspek yang 

seharusnya dijangkau. Hal ini menjadi salah satu kelemahan tulisan ini. Namun 

demikian, implikasi yang telah dikemukakan yaitu pembelajaran model sentra, 
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individual dan menerapkan pendekatan interdislipliner cukup untuk menegaskan 

bahwa secara praktis implemenatasi multiple intelligences memerlukan persiapan 

yang matang dan keterlibatan berbagai pihak. 

Pembelajaran dengan perspektif multiple intelligences adalah wujud kongkrit 

dari pendidikan humanis dan sangat menghargai keragaman. Semua peserta didik 

pintar, jika ada yang belum berhasil maka bukan berarti dia bodoh, tetapi karena 

belum menemukan cara yang tepat untuk belajar. Dalam kaitan ini, guru memiliki 

tanggung jawab besar untuk memfasilitasi siswanya agar bisa menemukan cara 

belajar yang sesuai.  
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