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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perubahan pandangan dalam dunia pendidikan dan berbagai perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) membawa dampak pada berbagai 

aspek pendidikan, termasuk pada kebijakan pendidikan. Jika pada awalnya fokus 

perhatian pemerintah lebih tertuju pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan 

tinggi, maka secara berangsur-angsur, perhatian pemerintah juga tertuju pada 

pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yaitu pendidikan anak usia dini 

(Amini, 2008). 

 Perhatian tersebut semakin meningkat setelah berbagai penelitian di bidang 

neurologi yang menyatakan bahwa sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia terjadi 

ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik 

kulminasi 100% ketika anak berusia 8 sampai 18 tahun. Ini berarti bahwa pada usia 

dinilah terjadi perkembangan otak, kecerdasan, dan kemampuan belajar anak yang 

signifikan. Pertumbuhan fungsional sel-sel syaraf tersebut membutuhkan berbagai 

situasi pendidikan yang mendukung, baik situasi pendidikan keluarga, masyarakat 

maupun sekolah. Para ahli pendidikan sepakat bahwa periode penting tersebut hanya 

berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan 

bahwa betapa meruginya suatu keluarga, masyarakat dan bangsa jika mengabaikan 

masa-masa penting yang berlangsung pada anak usia dini. Untuk itulah pendidikan 
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usia dini perlu mendapatkan perhatian oleh para pendidik, karena dinilai akan 

menjadi pendidikan dasar pada pendidikan selanjutnya (Amini, 2008). 

 Untuk dapat memenuhi kebutuhan anak terhadap pendidikan, diperlukan 

perhatian khusus, terutama pendidikan sejak dini, yaitu sebuah pendidikan Taman  

Kanak-kanak yang dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai  

dengan usia anak agar anak dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang 

dimilikinya sesuai dengan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, pendidik perlu 

mempraktikkan pendekatan pembelajaran yang dapat menjadikan anak senang, 

kreatif, dan aktif, sehingga anak tidak merasa tertekan dan terbebani dengan tugas-

tugas berat yang belum saatnya untuk usia mereka. Untuk menunjang keberhasilan 

tersebut, pada dasarnya dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang tepat sehingga 

potensi kecerdasan anak dapat berkembang secara optimal.  

 Terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran. Di antaranya pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dari suatu 

teori yang dikenal dengan teori Multiple Intelligences. Teori tersebut digunakan 

sebagai pendekatan pembelajaran, karena di dalamnya membicarakan tentang 

keberagaman yang bertautan dengan kompetensi peserta didik. Pendekatan Multiple 

Intelligences memandang bahwa setiap anak terlahir memiliki delapan potensi 

kecerdasan. Biasannya seorang anak memiliki beberapa potensi kecerdasan, tetapi 

sangat jarang yang memiliki secara sempurna delapan kecerdasan tersebut. Aspek 

kecerdasan setiap peserta didik itulah yang harus dikembangkan, sehingga pada 
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akhirnya menjadi suatu kompetensi yang sangat dominan dikuasainya (Armstrong, 

2002). 

Dalam kecerdasan jamak, anak yang mungkin kurang mampu di dalam 

kecerdasan logis matematis dan linguistik, dia dapat dilatih untuk mengembangkan 

aspek-aspek kecerdasan yang lainnya. Mungkin anak tersebut dapat dibantu untuk 

mengembangkan kecerdasan musiknya, ketrampilan gerak badannya, dilatih 

kecerdasannya dalam pergaulan, dan bagaimana bekerja sama. Singkatnya setiap 

anak dapat dilatih dan dikembangkan melalui delapan aspek kecerdasan yang ada. Di 

dalam proses pembelajaran, pendidik mengusahakan pusat-pusat pembelajaran yang 

difokuskan pada bermacam-macam aspek kecerdasan yang ada. Misalnya, ada pusat 

seni, pusat matematika, pusat bahasa, pusat musik, pusat proyek bersama, serta  pusat 

untuk kerja individual. Dengan demikian, setiap anak terlayani dengan baik, tidak 

hanya terfokus pada mereka yang memiliki kecerdasan logika bahasa dan matematika 

(Handoko, 2005). 

 Selama ini Taman Kanak-kanak didefinisikan sebagai tempat untuk 

mempersiapkan anak-anak memasuki masa sekolah yang dimulai di jenjang sekolah 

dasar. Kegiatan yang dilakukan di Taman Kanak-kanak pun hanyalah bermain 

dengan mempergunakan alat-alat bermain edukatif. Akan tetapi, sampai saat ini 

masih banyak TK yang mengupayakan berbagai macam aktivitas pembelajaran 

dengan lebih menekankan programnya untuk mengajar pada aspek linguistik dan 

logis matematis, dan kurang memperhitungkan aspek-aspek kecerdasan yang lain. 

Bahkan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Insan Kancil (Kompas, 
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2003), pendidikan Taman Kanak-Kanak saat ini cenderung mengambil porsi Sekolah 

Dasar. Sekitar 99 persen, Taman Kanak-Kanak cenderung hanya mengajarkan 

membaca, menulis, dan berhitung. Artinya, pendidikan Taman Kanak-kanak telah 

menekankan pada kecerdasan linguistik dan logis matematis, tanpa menyeimbanginya 

dengan kecerdasan lain. Hal ini berarti pula bahwa sistem pendidikan yang 

dilaksanakan oleh guru-guru masih tetap mementingkan akan kemampuan logika 

(matematika) dan bahasa (Susanto, 2005). 

Sampai saat ini masih banyak sekolah TK yang belum mampu memenuhi 

kebutuhan murid. Bahkan bisa-bisa membunuh potensi murid yang beragam dengan 

kurikulum yang sama rata. Padahal kita tahu bahwa setiap anak mempunyai bakat dan 

minat alamiah yang berbeda-beda. Kelemahan lain pendidikan kita saat ini adalah 

bahwa penilaian atau evaluasi dilakukan dengan angka-angka yang tertera di raport. 

Akan mudah terlihat mana anak cerdas dan anak yang tidak cerdas. Padahal, anak 

yang pintar berdasarkan nilai raport bisa jadi memang benar-benar cerdas. Tapi harus 

diingat mungkin ia cerdas dalam bidang akademik. Disisi lain, anak yang nilai 

rapornya rendah jangan langsung dianggap bodoh. Bisa jadi ia kurang berminat di 

bidang akademis, mungkin berminat di bidang lainnya seperti seni ataupun olah raga. 

Sehingga disinilah peranan sekolah sangat dibutuhkan, yaitu melihat potensi murid 

dan mengembangkannya menjadi potensi yang teraktualisasikan. Sekolah harus 

menjadi fasilitator untuk mengembangkan beragam potensi murid (Handoko, 2005). 

   Sekolah TK gagal mengajar anak-anak ketika para pendidik membatasi anak 

dengan metode mengajar yang lebih banyak menggunakan metode ceramah, buku 
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pelajaran, lembar latihan, tugas rumah dan tes. Para pendidik menciptakan masalah 

belajar ketika mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran untuk anak usia TK. Para 

pendidik memenuhi kebutuhan pengetahuan anak dengan mengajari anak-anak hal-

hal yang tidak sesuai dengan usia anak serta tidak berkaitan dengan kehidupan 

pribadi mereka. Fenomena ini tentunya secara psikologis bertentangan dengan 

prinsip-prinsip perkembangan anak dan akan merugikan anak didik TK (Armstrong, 

2002). 

   Merujuk pada temuan Howard Gardner tentang kecerdasan majemuk, 

sesungguhnya pelajaran membaca, menulis, dan berhitung hanyalah sebagian kecil 

pelajaran yang perlu diperoleh setiap anak. Cara kita memandang pelajaran membaca, 

menulis, serta berhitung semestinya juga sama dengan cara kita memandang pelajaran 

lain, seperti motorik dan kecerdasan bergaul ataupun musikal (Pujiati, 2007).  

Di Taman Kanak-kanak sangat diperlukan menu dan proses pembelajaran 

yang berdasarkan kecerdasan majemuk. Pendidik merancang sedemikian rupa 

ruangan kelas, alat peraga, alat permainan, kelompok balajar, metode, tugas, sehingga 

ke delapan kecerdasan yang ada pada tiap murid dapat dilatih dan dikembangkan. 

Pembelajaran berdasarkan kecerdasan majemuk memungkinkan pendidik untuk 

membuat inovasi dan variasi-variasi dalam pembelajaran, sehingga membuat murid 

lebih aktif, kreatif, dan mampu mengembangkan semua potensi anak. Dalam 

mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran berdasar Multiple Intelligences, 

ada moto yang perlu diingat, yaitu“ semua anak itu cerdas dan didiklah setiap anak 

sesuai dengan keunikan talentannya masing-masing” (Handoko, 2005). 
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Howard Gardner (Armstrong, 2002) menyatakan ” Biarkan seratus sekolah 

Multiple Intelligences berkembang”. Yang berarti bahwa ada banyak cara untuk 

mengambil teorinya dan menerapkannya dalam berbagai setting . Meski demikian, ini 

tidak berarti segala cara dihalalkan di sekolah yang menerapkan Multiple 

Intelligences. Ada banyak cara di mana Multiple Intelligences bisa digunakan dalam 

nama, tetapi keliru diterapkan dalam praktek. Sebuah sekolah atau kelas bisa 

kelihatan sudah menerapkan Multiple Intelligences, dengan banyak poster, lagu, dan 

kegiatan yang dilakukan, tetapi belum benar-benar dapat menyentuh inti teorinya.   

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka konsep kecerdasan majemuk 

diharapkan dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah TK, terutama 

sekolah TK unggulan seperti TK Al Azhar Solo Baru. Sebagai salah satu TK 

unggulan modern, TK Al Azhar memiliki kurikulum yang diadopsi secara 

internasional. Taman Kanak-kanak unggulan yang sudah berdiri selama tujuh tahun 

ini, tentunya dari segi fasilitas pendidikan, serta pengajarannya sudah lebih maju bila 

dibandingkan dengan sekolah TK yang lain, sehingga diharapkan sudah mampu 

menerapkan pembelajaran berdasarkan Multiple Intelligences. Kalaupun 

pembelajaran di TK Al Azhar Solo belum sepenuhnya dapat menerapkan teori 

Multiple Intelligences, setidaknya harus ada kesadaran dari sekolah dan para pendidik 

bahwa peserta didik adalah manusia unik, yang telah memiliki potensi kecerdasan 

ganda. Potensi kecerdasan itulah yang harus memperoleh perhatian dari sekolah dan 

para pendidik, sehingga penyelenggaraan pendidikan benar-benar mampu 

mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tipe kecerdasan yang 
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dimilikinya, bukan mengabaikan, atau bahkan mematikannya. Pendidikan harus dapat 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai potensi tertingginya, 

baik dalam bidang kognitif, emonsional, dan kemampuan kreatifnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka timbul suatu pertanyaan ”Bagaimana 

pembelajaran di TK Al Azhar Solo Baru jika ditinjau dari sudut pandang Multiple 

Intelligences?”,  Oleh karena itu penulis mengambil judul ” Pembelajaran di TK Al 

Azhar Solo Baru di Tinjau dari Sudut Pandang Multiple Intelligences”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan  proses pembelajaran di TK Al Azhar Solo Baru. 

2. Menganalisis pembelajaran jika diterapkan dalam pengembangan Multiple 

Intelligences peserta didik.  

 

C. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan baru 

tentang kecerdasan, serta memperluas informasi dibidang psikologi, terutama 

psikologi pendidikan tentang kecerdasan majemuk pada anak usia dini. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi pendidik di TK AL Azhar Solo Baru, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran tentang proses pembelajaran di TK Al Azhar Solo Baru, 

serta memberikan koreksi tentang pembelajaran di TK Al Azhar jika ditinjau dari 

sudut pandang Multiple Intelligences. 

b. Bagi peneliti lain penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi dalam 

penelitian yang sejenis. 

 


