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Programs such as educatio

be directed or oriented to

program of the present day 

abilities of students . Mul

education. It cover integra

them by using some appro

the competences of stude

children’s competences.

Pendidikan bagi ana

Pada tahap ini orang tua h

Baik dalam memilih lemb

mendidik sendiri sang ana

memperhatikan kecerdasan

anak dengan yang lain be

mengenali kecerdasan 

mengembangkan kecerdasa

dasarnya merupakan suatu

potensi yang dimiliki oleh

mencerminkan kemampuan

pekerjaan.Tugas pendidik 

sebaga individu untuk  dapa

sesuai dengancita-citanya.

Program pendidikan

karenanya harus lebih diar

Kenyataan menunjukkan b

banyak dilaksanakan den

kemampuan siswa. Hal ini 

karakteristik individu. Muncu

bahwa menjelaskan sejela

memahami pelajaran denga

dan didalam pikiran terse

bermanfaat adalah bahwa se

tetapi lebih yaitu disebut jug
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ABSTRACT

ation and learning that took place at this time 

 to individual learners . The fact shows that

day more done by making a generalization of 

ultiple intelligences can use for teaching in

grated learning without separated others. Te

roaches. Using  Multiple Intelligences in early 

dents. The parents can guide their children 

PENDAHULUAN

nak usia dini memang pendidikan yang paling 

 harus benar-benar memperhatikan pendidika

baga pendidikan bagi sang anak atau pun

anak dirumah. Dalam pendidikan anak usia 

san yang dimiliki oleh anak. Karena kecerdasa

 berbeda. Orang tua maupun pendidik anak

 yang dimiliki anak agar dapat men

asan yang dimiliki anak secara maksimal. P

atu proses pengembangan potensi individu. Me

leh individu akan diubah menjadi kompete

an dan kecakapan individu dalam melakukan 

ik atau guru dalam hal ini adalah memfasi

apat mengembangkan potensi yang dimiliki me

a.

an dan pembelajaran seperti yang berlangsu

iarahkan atau lebih berorientasi kepada indivi

 bahwa program pendidikan yang berlangsu

engan cara membuat generalisasi terhada

ni disebabkan karena kurangnya pemahaman 

ncul keluhan dari pendidik atau guru bahwa

jelas-jelasnya tetapi ada saja anak didik ya

ngan baik.Setiap kali orang belajar pasti melib

ersebut ada kecerdasan.Salah satu temua

a setiap individu memiliki tidak hanya memiliki 

juga multiple intelligences atau kecerdasan gan
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USIA DINI
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asan anatara satu

ak usia dini harus

engarahkan dan

l. Pendidikan pada

Melalui pendidikan,

tensi. Kompetensi

n suatu tugas atau

asilitasi anak didik

enjadi kompetensi

sung saat ini oleh

ividu peserta didik.

sung saat ini lebih

adap potensi dan

an pendidik tentang

a mereka merasa

 yang tidak dapat

libatkan pikirannya

uan yang sangat

liki satu kecerdasan

ganda.
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A. MULTIPLE INTELLIGE

Ø Pengertian Intellig

Kecerdasan 

kepada manusia dan m

dibandingkan dengan mak

menerus mempertahankan

kompleks, melalui proses b

sesungguhnya hewan pun 

terbatas. Oleh karena itu 

banyak dilakukan secara 

tentang kecerdasan sebag

berpikir rasional dan berinte

Menurut beberapa te

berbuat, apakah berbuat de

sama sekali. Suatu perbua

Cepat dan tepat dalam 

mengambil keputusan atau

tentang kecerdasan. C.P.

menghadapi dan menyesu

Sementara itu, Anita E. 

kecerdasan meliputi tiga pe

1) kemampuan u

2) keseluruhan p

3) kemampuan 

lingkungan pad

Jika kita mer

tentang kecerdasa

1) Kecakapan u

kehidupan.

2) Kecakapan un

3) Kecakapan u

bermanfaatdi d

Gardner juga mende

memecahkan persoalan da

macam dan dalam situasi 

inteligensi bukanlah kemam

ruang tertutup yang terle

kemampuan seseorang un

yang bermacam-macam. 

persoalan yang nyata, kare
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KAJIAN PUSTAKA

IGENCES

lligence (Kecerdasan)

n merupakan salah satu anugerah besar 

menjadikannya sebagai salah satu kele

akhluk lainnya. Dengan kecerdasannya, man

kan dan meningkatkan kualitas hidupnya 

s berfikir dan belajar secara terus menerus. 

un diberikan kecerdasan namun dalam kapasi

itu untuk mempertahankan keberlangsungan

a instingtif (naluriah). David Weschler memb

bagai suatu kapasitas umum dari individu 

nteraksi dengan lingkungan secara efektif.

a teori, kecerdasan atau intelegensi terkait den

 dengan cara yang cerdas atau kurang cerdas a

uatan cerdas ditandai oleh perbuatan yang 

m memahami suatu masalah, menarik ke

tau tindakan. Para ahli memberikan pengertia

.P. Chaplin mengartikan kecerdasan sebag

suaikan diri terhadap situasi baru secara ce

E. Woolfolk mengemukakan bahwa menu

 pengertian, yaitu :

 untuk belajar.

 pengetahuan yang diperoleh; dan

 untuk beradaptasi dengan dengan situ

padaumumnya.

erujuk ke pendapat Howard Gardner, dia me

san sebagai berikut:

 untuk menyelesaikan masalah yang d

 untuk mengembangkan masalah untuk dipecah

 untuk membuat sesuatu atau melakukan

di dalam kehidupan.

ndefinisikan bahwa inteligensi itu merupakan ke

dan menghasilkan produk dalam suatu setting 

si yang nyata. Berdasarkan pengertian dapat 

ampuan seseorang untuk menjawab soal-so

rlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, inte

untuk memecahkan persoalan yang nyata da

. Gardner menekankan pada kemampua

arena seseorang memiliki kemampuan intelig
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r dari Allah SWT

elebihan manusia

anusia dapat terus

ya yang semakin

s. Selain manusia,

asitas yang sangat

an hidupnya lebih

mberikan rumusan

u untuk bertindak,

engan cara individu

s atau tidak cerdas

g cepat dan tepat.

kesimpulan serta

rtian yang berbada

bagai kemampuan

 cepat dan efektif.

nurut teori lama,

situasi baru atau

emberikan definisi

 dihadapi dalam

cahkan.

kan sesuatu yang

 kemampuan untuk

g yang bermacam-

at dipahami bahwa

-soal tes IQ dalam

inteligensi memuat

 dan dalam situasi

uan memecahkan

ligensi yang tinggi
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bila ia dapat menyelesaika

Semakin seseorang teram

situasinya bermacam-maca

Gardner tentang kecerdasa

tentang intelligence dan te

fenomenal di Barat hanya t

saja, sebab menurutnya kece

memecahkan persoalan seh

Pengertian Multiple Intelli

Multiple Intelligence

kecerdasan yang memiliki a

ditemukan dan dikembangk

dan profesor pendidikan da

Serikat. Dia juga adalah pe

(Basic Books, 1983/1993)

Reframed: Multiple Intellige

Books, 1993). Saat ini dia 

School of Education. Pro

mengembangkan cara bela

bagi individu dan institusi.

Di dalam teorinya G

macam kecerdasan, tetap

kecerdasan yang satu den

berbeda dengan pengertian

IQ (Intelligence Question)

menonjolkan kecerdasan

memperhatikan kecerdasa

inteligensi seseorang telah 

dikembangkan melalui pen

mengungkapkan bahwa ti

menonjol dalam salah satu 

dalam menilai dan mensti

dengan jeli dan cermat m

kecerdasan anak, dapat d

terampil.

Esensi teori multiple

setiap orang, berbagai vari

mereka, dan cara yang ha

dalam bidang tertentu yan

menyatakan bahwa di da

dintaranya seperti kecerda

kinestetik (gerak tubuh), mu

kecerdasan tersebut bisa 
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ikan persoalan hidup yang nyata, bukan ha

ampil dan mampu menyelesaikan persoalan 

acam dan kompleks, semakin tinggi inteligen

asan merupakan sebuah kritikan pada pemiki

 tes IQ. Gardner menolak akan tentang adan

a terbatas pada menjawad soal-soal dalam lem

kecerdasan adalah bagaimana keterampialan se

sehari-harinya yang dilaksanakan secara terus 

elligences (Kecerdasan Ganda)

nces adalah istilah atau teori dalam kajia

ki arti “kecerdasan ganda” atau “kecerdasan ma

ngkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog

dari Graduate School Of Education, Harvad Un

 penulis Frames of Mind: The Theory of Mult

3), Multiple Intelligences: The Theory in Pra

ligences for the 21st Century (Basic‘Books, 1

ia juga salah satu direktur Project Zero di H

Project Zero adalah pusat penelitian dan p

elajar, berpikir, dan kreativitas dalam mempela

si.

 Gardner menjelaskan bahwa setiap orang me

tapi dengan kadar pengembangan yang 

engan kecerdasan lainnya. Pengertian intelig

ian yang dipahami sebelumnya. Sebelum Gard

on) seseorang didasarkan pada tes IQ sa

an matematis-logis dan linguistik. Se

san pada bidang yang lain. Penemuan G

ah mengubah konsep kecerdasan. Inteligensi 

pendidikan dan jumlahnya banyak. Secara je

 tidak ada anak bodoh atau pintar. Yang 

tu atau beberapa jenis kecerdasan tersebut. D

stimulasi kecerdasan anak, orang tua dan 

t merancang sebuah metode khusus. Dala

t dikatakan, kecerdasan tertentu bisa jadi di

iple intelligences menurut Gardner adalah meng

variasi cara belajar, mewujudkan sejumlah mod

hampir tak terbatas untuk mengaktualisasika

yang akhirnya diakui. Menurut hasil penelit

dalam diri setiap orang terdapat delapan je

dasan logikamatematika, linguistik (berbahasa

 musikal, interpersonal, intrapersonal, dan natu

sa saja dimiliki oleh setiap individu, hanya sa
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hanya dalam teori.

n kehidupan yang

ensinya. Pemikiran

ikiran Alfred Bined

danya tes IQ yang

lembaran-lembaran

n seseorang dalam

us menerus.

ajian tentang ilmu

 majemuk”. Teori ini

log perkembangan

 University, Amerika

ultiple Intelligences

PracticeIntelligence

, 1993), dan (Basic

i Harvard Graduate

 pendidikan yang

elajari suatu bidang

memilki bermacam-

g berbeda antara

ligensi Gardner ini

ardner, pengukuran

saja, yang hanya

Sehingga kurang

 Gardner tentang

si seseorang dapat

 jelasnya Gardner

g ada, anak yang

. Dengan demikian,

n guru selayaknya

alam menstimulasi

 diasah agar lebih

enghargai keunikan

odel untuk menilai

sikan diri didunia ini

elitiannya, Gardner

 jenis kecerdasan

sa), visual-spasial,

aturalis. Kedelapan

a saja dalam taraf
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berbeda. Selain itu, kecer

dengan kecerdasan lain.

Ø Macam-Macam M

Menurut Howard Gardner

sembilan jenis kecerdasan 

1. Kecerdasan ma

Kecerdasan logis matema

induktif dan deduktif, berfik

angka-angka, serta memeca

Kemampuan ini bisa dia

misalnya bermain. Untuk 

matematis, anda harus me

situasi dan cara pembelajar

2. Kecerdasan ba

Kecerdasan bahasa memu

kata-kata, baik secara tertu

mengekspresikan gagasan

beberapa aspek, seperti 

meyakinkan orang lain; m

mengingat berbagai ma

menjelaskan; dan metalin

membuat refleksi atas ba

kemampuan berbahasa pa

menyanyi, anda dapat jug

digelar oleh sanggar keseni

3. Kecerdasan visu

Kecerdasan visual-spasial 

lebih mendalam dalam hu

kemampuan, misalnya un

kemampuan untuk mencipta

dewasa yang menjadi pem

membayangkan suatu ben

sehubungan dengan kema

visual-spasial. Peserta didi

mencari jejak pada sua

kecerdasan spasial bisa di

benda dalam berbagai ben

hanya dengan membayang

gambar-gambar abstrak, 

menggabungkan bentuk-be

baru.
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cerdasan ini juga tidak berdiri sendiri, terka

Multiple Intelligences

ner seorang pencetus teori Multiple intellig

n manusia yaitu:

 matematika dan logika

matis memuat kemampuan seseorang dalam

rfikir menurut aturan logika, memahami dan m

ecahkan masalah dengan menggunakan kem

diasah lewat permainan yang menggunaka

tuk merangsang serta mengoptimalkan ke

mengondisikan otak anak agar siap menerim

jaran yang menyenangkan.

 bahasa

uat kemampuan seseorang untuk mengguna

rtulis maupun lisan, dalam berbagai bentuk yan

an-gagasannya. Kecerdasan bahasa biasany

ti retorika, yaitu kemampuan menggunakan

 mnemonik, yaitu kemampuan untuk memb

macam informasi; penjelasan, yaitu kem

alinguistik, yaitu kemampuan menggunakan

bahasa itu sendiri. Ada beberapa cara untu

 pada anak. Selain mengajak bicara, memb

juga memasukkannya kedalam aktivitas dra

enian anak.

 visual spasial

sial memuat kemampuan seseorang untuk me

hubungan antara objek dan ruang. Peserta d

untuk menciptakan imajinasi bentuk dalam 

iptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti diju

emahat patung atau arsitektur suatu bangun

entuk nyata dan kemudian memecahkan be

ampuan ini adalah hal yang menonjol pada 

idik yang demikian akan unggul, misalnya d

suatu kegiatan kepramukaan. Kemampuan

 dilakukan sedini mungkin dengan belajar me

entuk, menemukan cara-cara untuk keluar da

ngkannya, menggambarkan apa yang dibayan

k, belajar dengan menggunakan diagram, 

bentuk bangun tertentu dan menghasilkan ben
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kadang bercampur

lligences, terdapat

lam berfikir secara

 menganalisis pola

emampuan berfikir.

kan angka-angka,

kecerdasan logis-

ima materi dengan

nakan bahasa dan

ang berbeda untuk

nya tampak dalam

kan bahasa untuk

mbantu orang lain

emampuan untuk

an bahasa untuk

ntuk meningkatkan

mbaca cerita, dan

drama yang kerap

memahami secara

a didik ini memiliki

m pikirannya atau

ijumpai pada orang

unan. Kemampuan

 berbagai masalah

a jenis kecerdasan

 dalam permainan

an meningkatkan

mengamati benda-

dari suatu ruangan

angkan, menikmati

, menyusun atau

entuk bangun yang



Cahaya PAUD

4. Kecerdasan mu

Kecerdasan musikal mem

nonverbal yang berada di se

Peserta didik jenis ini cend

indah, entah melalui senan

radio, pertunjukan orkestra

lebih mudah mengingat se

dikaitkan dengan musik. Ke

Anak-anak diajarkan melalu

bila hal itu dinyanyikan a

diperkenalkan dengan lag

secara bertahap dan sesua

5. Kecerdasan kin

Kecerdasan kinest

menggunakan bagian-bag

memecahan berbagai masa

pada salah satu cabang ol

sebagainya, atau bisa pul

bermain akrobat, atau un

kinestetik dapat dilakukan

kegiatan bergerak secara 

melompat, menari, main do

6. Kecerdasan int

Kecerdasan intrape

terhadap perasaan orang 

dengan orang lain sehingg

Kecerdasan semacam ini j

kemampuan menjalin persa

kemampuan seperti memim

memperoleh simpati dar

mengoptimalkan kecerdasa

bisa memunculkan berba

gembira, kesal, kecewa, ba

dulu berbagai perasan emo

lalu anak akan memainkan 

7. Kecerdasan int

Kecerdas interperso

terhadap perasaan dirinya

kekuatan maupun kelemah

senang melakukan intrope

kemudian mencoba untuk m

kesunyian dan kesendirian,
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 musikal

emuat kemampuan seseorang peka terhad

i sekelilingnya, termasuk dalam hal ini adalah 

cenderung senang sekali mendengarkan nada 

andung yang dilagukan sendiri, mendengarka

tra, atau alat musik yang dimainkannya send

 sesuatu dengan mengekspresikan gagasan-

Kecerdasan musik pada anak pun dapat diran

lalui irama dan melodi. Semua bisa dipelajari

 atau diberi aba-aba dengan ketukan menu

lagu-lagu dan ritme. Pengenalan lagu-lagu 

uai usia.

 kinestetik

stetik memuat kemampuan sesorang unt

agian atau seluruh tubuhnya untuk berk

asalah. Hal ini dapat dijumpai pada pesrta d

 olahraga, seperti bulu tangkis, sepak bola, te

ula tampil pada peserta didik yang pandai 

unggul dalam bermain sulap. Pengoptima

kan dengan berbagai permaianan yang be

ra fisik. Contoh permainan ini yaitu,n menari,

dorong-dorongan, permainan bola dll.

 interpersonal

personal menunjukkan kemampuan seseora

g lain. Mereka cenderung untuk memahami 

gga mudah bersosialisasi dengan lingkungan

i juga sering disebut sebagai kecerdasan so

ersahabatan yang akrab dengan teman, ju

impin, mengorganisasi, menangani perselisih

dari peserta didik yang lain, dan seb

asan ini anda dapat memberikan permainan-

rbagai perasaan. Misalnya menunjukkan p

 bahagia dan lain-lain. Sebelumnya anda har

mosi tersebut, jelaskanlah situasi-situasi yang m

kan peran sedang sedih, kesal, dan lain-lain.

 intrapersonal

ersonal menunjukkan kemampuan seseora

ya sendiri. Ia cenderung mampu untuk men

ahan yang ada pada dirinya sendri. Peserta d

peksi diri, mengoreksi kekurangan maupun

k memperbaiki diri. Beberapa diantaranya cend

n, merenung, dan berdialog dengan dirinya se
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hadap suara-suara

ah nada dan irama.

da dan irama yang

rkan tape recorder,

ndiri. Mereka juga

n-gagasan apabila

angsang sejak dini.

jari dengan mudah,

nurut irama. Anak

u harus dilakukan

ntuk secara aktif

erkomunikasi dan

 didik yang unggul

 tenis, renang, dan

ai menari, terampil

malan kecerdasan

berorientasi pada

ari, bermain peran,

orang untuk peka

i dan berinteraksi

an di sekelilingnya.

sosial, yang selain

juga mencangkup

isihan antar teman,

sebagainya. Untuk

an-permainan yang

 perasaan sedih,

arus menunjukkan

g menimbulkannya,

rang untuk peka

engenali berbagai

 didik semacam ini

un kelemahannya,

cenderung menyukai

 sendiri. Permainan
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yang dapat merangsang 

bermain pura-pura, bermain

kelompok.

8. Kecerdasan na

Kecerdasan natura

lingkungan alam, misalnya

pantai, gunung, cagar alam

cenderung suka mengobse

jenis lapisan tanah, anek

sebagainya. Belajar denga

nyaman, asri, dekat denga

umum.

9. Kecerdasan eksi

Kecerdasan eksiste

atau Spiritual Quetient (SQ)

harus dikembangkan pada

memastikan bahwa pada

kemampuannya itu untuk m

B. Penerapan Multiple In

Pembahasan Multip

ditarik kedalam dunia pend

tidak dapat menghindari b

terkait pada penilaian 

merupakan sarana yang m

dimilikinya. Setelah memp

nya, kita menyadari bahwa

setiap anak itu cerdas nam

Gardner, dalam diri se

pendidikan dalam hal ini ad

melalui pengasahan dan  p

Pelaksanaannya da

output. Dalam input  seko

peserta didik untuk dapa

dirinya. Sehingga batasan 

yang disediakan sekolah un

disekolah tersebut, tetapi di

tersebut. Pendidikan berbasi

Proses bukan the best inpu

proses sangat dipengaruhi 

terbasar perannya adalah 

kretif dan inovatif dalam 
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g perkembangan kecerdasan interpersonal 

ain telepon, dll. dorong anak untuk melakukan

 naturalis

uralis ialah kemampuan seseorang untuk 

ya senang berada dilingkungan alam yang 

lam, atau hutan. Peserta didik dengan kecerd

servasi lingkungan alam seperti aneka macam

eka macam flora dan fauna, benda-benda

gan cara naturalis dapat dilakukan di peruma

gan danau, dan bebas polusi, karena tidak dil

 eksistensial

stensial sering dinilai sebagai bagian dari kece

Q). Kecerdasan ini kiranya harus dipandang se

da diri setiap anak, apa pun bakat dan kema

da pucaknya sang anak dapat menjadik

k memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan hid

 Intelligences Pada Anak Usia Dini

ltiple intelligences merupakan padan psikologis 

endidikan. Penarikan ini dimungkinkan sebab d

ri bahasan psikologis terutama prikologi perk

 kemampuan seseorang secara psikolo

 memfasilitasi seseorang untuk mengembangk

mperhatikan pemikiran Gardner tentang Multp

wa setiapa anak tidak ada yang bodoh atau 

namun bentuk penginterpretasikannya yang b

seseorang terdapat delapan kecerdasan 

i adalah mengembangkan potensi yang dimiliki

  pengajaran.

dalam pendidikan melingkupi 3 hal yakni : in

kolah dengan memberi kesempatan sebesa

pat mengeyam pendidikan dalam rangga m

an siswa yang masuk kesekolah bukan berda

 untuk mengukur sebarapa pintar siswa yang 

i dilihat dari berapa siswa yang mampu ditampu

basis Multiple Intelligences ini lebih menekanka

put. Pelaksanaan pendidikan yang menekank

hi oleh elemen yang ada dalam proses itu, da

h guru atau pendidik. Guru dalam hal ini ditu

m mengajar. Sehingga guru mampu mem
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al yaitu, misalnya

kan aktifitas belajar

k peka terhadap

ng terbuka, seperti

cerdasan seperti ini

cam bebatuan, jenis-

nda angkasa, dan

mahan yang aman,

 dilewati kendaraan

ecerdasan spiritual

 sebagai sifat yang

mampuannya demi

dikan bakat serta

 hidup.

gis yang kemudian

b dunia pendidikan

erkembangan yang

ologis. Pendidikan

ngkan potensi yang

ultple Intelligences-

au dapat dikatakan

 berbada. Menurut

 tersebut. Peran

liki oleh setiap anak

: input proses, dan

sar-besarnya pada

 mengembangkan

rdasarkan tes tulis

g akan bersekolah

pung oleh sekolah

kan pada The Best

nkan pada the best

 dalam hal ini yang

dituntut untuk lebih

mbuka pintu-pintu
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kecerdasan yang dimiliki ol

dengan baik. Guna menget

digunakan alat tes yang d

menggunakan MIR sebaga

guru mengenali kecerdasa

disebutkan oleh Thomas 

pembelajarannya,  melaksa

proses pembelajaran meny

dikatakan guru menyesua

disinilah kreatifitas guru diu

mengajar dalam pendidikan

Brainstorming, Diskusi, tan

pengamatan, sosiodrama, 

tersebut harus menyesua

pembalajaran diharapkan 

mengatasi kesulitannya dal

Dalam output lebih 

pada sekuruh aspek dalam

berkesinambungan dalam

Intelligences ini telah banya

• The Ross School, 

• Key Learning Com

• New City School, S

• The Gardenr Scho

• The Cook Primary 

Di Indonesia juga m

yang menggunakan pendid

• TK, SD, SMP YIMI

• TK, SD Mutiara ilm

• SMP Muhammadiy

• SMA Muhammadiy

• TK, SD, SMP, MA 

• TK, SD Al-Kausar M

• SD Lentera Insan, 

C. Strategi Pembelajaran

Saat ini para pendid

sebagaimana mereka m

mengembangkan kekuatan

baru yang lebih efektif.” ( 

York, 1994). Ada beber

mengembangkan kecerdasa
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i oleh siswa dan melalui pintu tersebutlah mat

getahui kecerdasan apa yang dimilikioleh seor

 disebut dengan MIR (Multiple intelligences r

gai alay tes untuk mengetahui kecerdasan si

san anak melalui kenakannnya dikelas seba

s Amstrong. Melalui hasil MIR guru meran

aksanakannya, serta mengevaluasinya. Dala

nyesuaikan dengan kecerdasan yang dimiliki si

suaikan gaya mengajarnya dengan gaja b

diuji.  Ada banyak metode yang dapat diguna

kan berbasis multiple intellegences ini misalny

tanya jawab, presentasi, studi kasus, role p

a, eksperiment, dll. Tentu saja penggunaan 

suaikan kondisi siswa. Penggunaan variasi

n mampu memotivasi siswa untuk terus 

alam belajar serta memberikan pengalaman b

ih pada pemberian assesment (penilaian) ya

m kognitif , afektif dan psikomotoriknya, yang 

m proses pembalajaran. Pendidikan b

yak digunakan di belahan dunia misalnya:

ol, East Hampton new York

ommunity, Irldianapolis, Indiana

l, St. Louis, Missouri

chool, Vancouver

ry School, Canberra, Australia

 mulai diterapkan muali tahun 2003 berikut b

idikan berbasis Multiple intelligences

MI Gresik

ilmu Bangil

diyah 1 Sidoarjo

diyah 2 Sidoarjo

A YIMA Bondowoso

sar Malang

n, Jakarta, dll

ran Multiple Intelligences Pada Anak Usia D

didik di seluruh dunia mencari cara efektif men

mencari cara untuk membantu siswa 

tan mereka dan dalam prosesnya, mendapatka

” ( Dr. Howard Gardner, Tarreytown Conferen

erapa strategi dasar dalam kegiatan pem

asan ganda, yaitu:
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ateri tersampaikan

seorang siswa maka

s research). Selain

n siswa dapat pula

sebagai nama yang

rancang sekenario

alam perencanaan

ki siswa atau dapat

belajar siswanya,

unakan guru dalam

lnya mind mapping,

 play, karyawisata,

an merode-metode

si metode dalam

us dalam belajar,

 bagi diri siswa.

 yang menekankan

g dilakukan secara

berbasis Multiple

t beberapa sekolah

 Dini

enerapkan teori ini

 mengenali dan

tkan cara mengajar

rence Center, New

embelajaran untuk
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• Membangunkan /m

dan menghidupkan

• Memperkuat kecer

kemampuan memb

• Mengajarkan deng

struktur pelajaran y

• Mentransfer kecerd

dilatihkan di kelas 

nyata.

Anak memiliki pote

berkembang secara optim

pembelajaran yang sesua

pembelajaran yang dipili

pembelajaran yang mendid

Dalam merancang 

modalitas belajar anak. Ada

auditory learner, (3) tactile

Mike H.,1992). Dalam 

pengalaman belajar dengan

penglihatan dalam belajar. 

dengan cara menyediakan

anak lebih mengandalkan

sesuatu jika dia memperol

disajikan melalui media au

belajar yang ketiga, lebih

menyentuh, bergerak dan 

belajar menggunakan ketiga

Sementara ini, seca

mathematic. Anak dikataka

dengan cepat, serta dapa

cenderung menafikan poten

anak menjadi kurang krea

kehidupan bersifat multi dim

Berdasarkan hal ini guru pe

perkembangan otak belaha

kecerdasan dapat berkemb

pembelajaran yang me

perkembangan dan kecerda

D. Peran Multiple Inteleg

Dalam dunia pen

mengoptimalkan potensi ya

seorang pendidik menerap

pembelajaran. Namun, p
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 /memicu kecerdasan , yaitu upaya untuk men

an kerja otak.

cerdasan, yaitu dengan cara member latihan d

mbangunkan kecerdasan.

ngan /untuk kecerdasan ,yaitu upaya-upaya m

n yang mengacu pada penggunaan kecerdasa

cerdasan, yaitu usaha memanfaatkan berbagai

as untuk memahami realitas di luar kelas atau 

otensi berupa kecerdasan jamak. Kecerda

imal bila difasilitasi dengan baik dan benar,

suai dengan karakteristik dan perkembang

ipilih oleh guru, hendaknya menekankan

idik.

g pembelajaran yang mendidik, guru perlu

da empat modalitas belajar anak, yakni: (1) vi

tile/kinesthetic learner, dan (4) global learne

 modalitas yang pertama, anak cender

gan cara mengamati sesuatu. Anak lebih meng

r. Dalam hal ini guru hendaknya memfasilitasi

kan media visual yang menarik. Dalam modal

kan indera pendengarnya. Anak dengan mu

roleh kesempatan untuk mendengarkan berba

 audio atau penjelasan langsung dari narasu

bih mengandalkan pada pengalaman belaj

n bekerja. Sementara modalitas yang keem

tiga modalitas tersebut secara simultan.

cara umum guru cenderung mengutamakan ke

kan cerdas jika anak mampu membaca, berhit

pat menghafal berbagai kejadian. Strategi 

tensi anak terutama yang ada di belahan otak 

reatif dalam memecahkan masalah. Padaha

 dimensi, yang tidak dapat ditinjau dari salah 

 perlu memilih strategi pembelajaran yang da

han kiri dan kanan secara seimbang, sehingg

mbang secara optimal. Strategi yang dimaksud

endidik, yang dapat memberdayakan 

rdasan anak.

legences Dalam Pembelajaran Anak Usia Din

pendidikan anak usia dini, seorang pe

si yang dimiliki peserta didik. Maka dalam pemb

rapkan berbagai model pembelajaran agar te

 pencapaian tujuan pembelajaran tentunya
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engaktifkan indera

n dan memperkuat

a mengembangkan

san ganda.

gai cara yang telah

au pada lingkungan

dasan anak akan

ar, melalui strategi

ngannya. Strategi

an pada konsep

rlu memperhatikan

) visual learner, (2)

ner (DePorter, dan

erung mengalami

engandalkan indera

asi kebutuhan anak

alitas yang kedua,

mudah memahami

rbagai bahan yang

sumber. Modalitas

lajar dengan cara

mpat, anak dalam

n kecerdasan logic-

rhitung dan menulis

i yang seperti itu

ak kanan, sehingga

ahal permasalahan

h satu aspek saja.

dapat memfasilitasi

ngga semua aspek

sud mengarah pada

 seluruh aspek

Dini

pendidik dituntut

mbelajaran di kelas

 tercapainya tujuan

ya pendidik tidak
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mengabaikan perbedaan 

intelligences sangat bagus 

usia dini. Hal ini disebab

cemerlang untu mengetahu

Pembelajaran pada

intelligences sebagai state

menyampaikan materi yan

Dengan cara ini anak a

pembelajaran.

Dalam konsep multi

sebab setiap anak pasti m

karena itu, dalam men

pembelajaran anak usia 

mempunyai gaya belajar ya

berpedoman pada prinsip b

dan meningkatkan prestasi

terbaiknya sesuai dengan k

Multiple intelligence

bagaimana individu mengg

menghasilkan sesuatu. Pen

manusia mengoperasikan 

yang abstrak. Bagi Gardner

menonjol dalam salah satu

menilai dan menstimulasi k

dan cermat merancang seb

dapat mengembangkan ke

bawah ini.

Kegiat

Jenis Kecerdasan

Kecerdasan Linguistik

Kecerdasan Logika-

Matematika
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n potensi yang dimiliki setiap anak. Dalam

gus dan sesuai untuk diaplikasikan dalam pe

abkan pada masa usia dini merupakan ma

ahui berbagai perkembangan anak.

da anak usia dini hendaknya didesain mengg

tateginya. Strategi disini sebagai langkah –

yang disesuaikan dengan kecenderung kece

k akan lebih mudah dan aktif dalam me

ultiple intelligences percaya bahwa tidak ada a

ti memiliki minimal satu kecerdasan yang bi

engimplementasikan multiple intelligences

a dini, tentunya pendidik memandang bah

 yang berbeda. Setiap guru harus mempunyai

p bahwa tidak ada anak yang bodoh. Semua an

asi belajarnya, manakala anak telah menemu

n kecenderungan kecerdasan yang dimiliki.

nce adalah sebuah penilaian yang melihat se

nggunakan kecerdasannya untuk memecahka

endekatan ini merupakan alat untuk melihat ba

n dunia, baik itu benda-benda yang konkret

ner tidak ada anak yang bodoh atau pintar, yan

atu atau beberapa jenis kecerdasan. Dengan 

si kecerdasan anak, orangtua dan guru selaya

ebuah metode khusus. Beberapa materi 

kecerdasan majemuk akan dipaparkan dalam

Tabel 1

iatan Pengembangan Kecerdasan Majemuk

Materi dan Kegiatan

• Mengajak anak berbicara

• Membacakan cerita

• Bermain huruf

• Merangkai cerita

• Berdiskusi dan bercakap-cakap

• Bermain peran

• Memperdengarkan lagu anak-anak

• Bermain puzzle

• Mengenal bentuk geometri

• Mengenalkan bilangan melalui saja
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lam teori multiple

pembelajaran anak

masa yang sangat

nggunakan multiple

– langkah dalam

ecerdasaan anak.

engikuti kegiatan

 anak yang bodoh,

 bisa diasah. Oleh

s pada kegiatan

ahwa setiap anak

yai pandangan dan

 anak dapat belajar

ukan gaya belajar

t secara deskriptif

hkan masalah dan

t bagaimana pikiran

kret maupun hal-hal

ang ada anak yang

n demikian, dalam

yaknya dengan jeli

ri program yang

am bentuk tabel di

uk

ak

sajak berirama dan
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Kecerdasan

Fisik-Kinestetik

Kecerdasan Visual

Spasial

Kecerdasan

Intrapersonal

Kecerdasan Musikal

Kecerdasan Natural
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lagu

• Eksplorasi pikiran melalui diskusi da

ringan

• Pengenalan pola

• Eksperimen di alam

• Memperkaya pengalaman berintera

konsep matematika

• Games penuh strategi dan eksperim

• Menari

• Bermain peran

• Drama

• Latihan fisik

• Pantomim

• Berbagai olah gerak

al • Menggambar dan melukis

• Mencorat-coret

• Membuat prakarya

• Mengunjungi berbagai tempat

• Melakukan permainan konstruktif da

• Menagtur dan merancang

• Menciptakan citra diri positif

• Menciptakan suasana yang

pengembangan kemampuan int

penghargaan diri anak

• Menuangkan isi hati dalam jurnal pr

• Memberikan kesempatan mengga

dari sudut pandang anak

• Membayangkan diri di masa datang

• Mengajak berimajinasi jadi satu tok

• Memberi kesempatan pada anak u

alat musik dan bernyanyi

• Mengembangkan pemahaman anak 

• Memberikan stimulus-stimulus rin

agar lebih termotivasi pada bidang 

• Memberikan pengalaman empiris 

seperti memberikan penghargaan

anak, misalnya membuat pentas se

• Melakukan kegiatan sains permula

gejala-gejala alam atau hubunagn
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si dan olah pikir

eraksi dengan

rimen

f dan kreatif

ng mendukung

interpersonal dan

l pribadi

gambar diri sendiri

ng

okoh dalam cerita

k untuk memainkan

nak tenatng musik

ringan pada anak

g musik

iris yang praktis,

an terhadap karya

 seni.

ulaan, ilmu botani,

agn antara benda-
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Kecerdasan Natural

Setiap individu tidak

juga multiple intelligences 

kemampuan dan keteramp

dengan cara belajar yan

intelligence adalah sebuah 

dari penelitian Project Zero

selama ini tentang kecerda

ada satuan kegiatan man

Howard Gardner mengem

verbar/bahasa (verbal 

(logical/mathematical intelli

kecerdasan tubuh/gerak tub

(musical/rhythmic intelligen

kecerdasan intrapersona

(naturalisticintelligence), ke

eksistesial (exsistensialist in

Banyak murid yang

tidak mampu mencerna m

“bermasalah”. Ternyata ini

gaya belajar siswa. Padah
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benda hidup dan tak hidup yang a

sekitar

• Karya wisata ke kebun binatang

• Jalan-jalan di alam terbuka

• Melihat keluar jendela

• Tanaman sebagai dekorasi

• Ekostudi, ekologi yang diintegrasi

setiap bagian pelajaran di sekolah.

• Mengajarkan doa atau puji-pujian

Pencipta

• Membiasakan diri untuk bersikap

agama, seperti memberi salam, me

ibadah sesuai dengan agama

mengembangkan sikap dermawa

sikap toleransi terhadap sesama

• Memberikan teladan yang baik seca

maupun perbuatan, melalui serita a

KESIMPULAN

dak hanya memiliki satu kecerdasan tetapi le

s atau kecerdasan  ganda. Kecerdasan ada

mpilan yang dimiliki individu.Kecerdasan da

ang mengembangkan kemampuan secara 

ah teori yang dikemukakan oleh Howard Gardn

ero di Amerika. Teorinya menghilangkan ang

rdasan manusia. Hasil penelitinaya menunjuk

anusia yang hanya menggunakan satu ma

emukakan 10 macam kecerdasan, antara l

l linguistic intelligence), kecerdasa lo

elligence), kecerdasan visual/ruang (visual/sp

tubuh (body/kinesthetic intelligence), kecerdasa

gence), kecerdasan interpersonal (interperso

nal (intrapersonal intelligence), kecerd

kecerdasan spiritual (spiritual intelligence), 

st intelligence).

ng mengalami kebingungan daam menerim

 materi yang diberikan. Dan justru merek

ini hanya masalah ketidaksesuaian gaya me

ahal, apabila gaya mengajar guru seuai deng
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 ada di lingkungan

rasikan ke dalam

h.

jian kepada Sang

kap sesuai ajaran

mengikuti tata cara

ma yang dianut,

wan, membangun

secara lisan, tulisan

a atau dongeng.

 lebih yaitu disebut

dalah sehimpunan

dapat ditingkatkan

a penuh. Multiple

rdner sebagai hasil

nggapan yang ada

jukan bahwa tidak

macam kecrdasan.

 lain: kecerdasan

logika/matematika

/spatial intelligence,

asan musical/ritmik

rsonal intelligence),

rdasan naturalis

), dan kecerdasan

ima pelajaran dan

reka yang dituduh

mengajar guru dan

engan gaya belajar
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siswa, semua pelajaran ak

dihadirkan dalam Multiple In

• PenerapanMult

• Penerimaan sisw

Intelligences Re

• Mendeteksi gay

• Mengenali dan m

• Bagaimana mem

• Memudahkan p

• Mengubah “sisw

• Memperkaya or

• Membuat sekola

Munif Chatib, Sekolahnya M

Indonesia, Kaifa PT Mizan P

http://google.com

http://edukasi.kompasiana.co

intelligences-654206.html

http://edukasi.kompasiana.co

pembelajaran-anak-usia-din
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 akan terasa mudah dan menyenangkan.Beri

e Intelligences :

ultiple Intelligences sejatinya

siswa baru tanpa tes, tetapi melalui metod

s Research)

aya belajar

n melejitkan setiap kecerdasan anak

embuat guru semain kreatif dengan lesson pla

 pembelajaran

siswa bermasalah” menjadi berpotensi

 orang tua dan penggiat pendidikan

olah menjadi unggul

DAFTAR PUSTAKA

a Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intelligen

n Pustaka : Bandung, 2009.

a.com/2014/05/07/pendidikan-anak-usia-dini-b

l

a.com/2014/06/13/peran-multiple-intelligences-

dini--661710.html
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erikut adalah yang

tode MIR (Multiple

 plan-nya

ences di

i-berbasis-multiple-

ces-dalam-


