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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas manusia 

menyongsong kehidupan masa depan dalam mengembangkan potensi yang 

dimilikinya sehingga menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu 

menjawab tantangan zaman. Seperti yang telah dicantumkan dalam UU no. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 yang menekankan bahwa 

“pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 

kultural, dan kemajemukan bangsa.”  

Manusia memiliki hak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Potensi diri dapat dilihat melalui kemampuan intelektual atau kecerdasan dan 

manusia memiliki berbagai karakteristik kecerdasan yang berbeda-beda. Perlu 

adanya upaya guru dalam menekankan perbaikan aktivitas pembelajaran yang 

terfokus pada pengembangan kecerdasan jamak dalam membangun hakikat 

kebhinekaan serta sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi masing-

masing anak. Hal ini diperlukan karena saat ini kecerdasan dinilai sebagai hal 

utama dalam menentukan keberhasilan seseorang. 

Seiring dengan perkembangan zaman, munculah teori Multiple Intelligence 

yang dikembangkan oleh Howard Gardner dengan pandangan bahwa manusia 

mempunyai kecerdasan masing-masing. Manusia memiliki tingkat keahlian atau 

bakat yang berbeda-beda tergantung apa yang disukai dan diminati. Menurut 

Gardner dalam Yaumi (2013: 11), “ada delapan kecerdasan yang dapat 

diidentifikasi, yaitu: kecerdasan linguistik, matematis-logis, visual-spasial, musik, 

intrapersonal, interpersonal, kinestesis, dan naturalis.” 

Menurut Yaumi (2013: 5) “konsep kecerdasan jamak (Multiple Intelligence) 

belum terintegrasi secara optimal dalam setiap penyelenggaraan pendidikan di 
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sekolah padahal hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 

pengelolaan pendidikan di negara-negara maju.” Implementasi kecerdasan belum 

ditangani secara profesional sehingga cenderung mengabaikan aspek-aspek 

fundamental dari kecerdasan jamak itu sendiri. Adapun untuk mengembangkan 

pembelajaran di sekolah-sekolah, khusunya Sekolah Dasar masih cenderung 

menerapkan pola pembelajaran konvensional. Padahal proses pendidikan agar 

sekolah dapat menjadi sekolah yang berinovasi harus diarahkan pada kegiatan 

untuk melatih, mengelola pembelajaran, berpartisipasi, memimpin, 

membelajarkan, dan mengarahkan siswa tanpa perbedaan suku, ras, agama, 

bahasa, status sosial, gender, kemampuan, dan letak geografis.  

Chatib (2011: 108) mengungkapkan “dalam dunia pendidikan Multiple 

Intelligence  menjadi dasar pemilihan sebuah strategi pembelajaran untuk materi 

dalam semua bidang studi. Inti strategi pembelajaran ini adalah bagaimana guru 

mengemas gaya mengajarnya agar mudah ditangkap dan dimengerti oleh 

siswanya.” Pendalaman tentang strategi pembelajaran ini akan menghasilkan 

kemampuan guru membuat siswa tertarik dan berhasil dalam belajar. Dalam 

kegiatan mengajar, guru harus memiliki gaya mengajar yang menarik agar siswa 

dapat memahami dan menangkap materi yang disampaikan. Guru harus dapat 

merekayasa pembelajaran dengan gaya mengajar yang menarik dan melibatkan 

siswa secara aktif. 

Gaya mengajar yang digunakan guru akan tepat guna jika selaras dengan 

tujuan, materi pelajaran, dan minat serta kebutuhan siswa dengan prinsip agar 

pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, 

menggembirakan, penuh dorongan motivasi sehingga materi pembelajaran 

menjadi lebih mudah diterima siswa. Gaya menurut Webster dalam McEwan 

(2014: 68) adalah distingsi, keunggulan, originalitas dalam bentuk apapun dari 

ekspresi yang artistik. Gaya memberikan guru cara untuk “menghubungkan” 

siswa, yang mungkin menemukan mata pelajaran tertentu yang membosankan 

atau dengan tugas yang tidak relevan, akan tetap terlibat karena siapa yang 

mengajarnya. Guru yang efektif memeragakan gayanya yang unik, antusiase, 



3 
 

karisma, kreativitas, dan inovatif bagi pengajarannya yang disesuaikan dengan 

bakat siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana gaya mengajar 

guru yang sesuai dengan gaya belajar siswa yang beranekaragam. Setiap guru 

harus menyesuaikan gayanya dalam mengajar dengan gaya belajar siswa yang 

telah diketahui dari hasil MIR (Multiple Intelligence Research). Sehingga gaya 

belajar siswa dapat dijadikan petunjuk bagi guru untuk menggunakan gaya 

pengajaran yang sesuai. Prinsip penting dalam menerapkan gaya mengajar adalah 

agar pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, 

menggembirakan, penuh dorongan motivasi sehingga materi pembelajaran lebih 

mudah diterima siswa. Selain itu gaya mengajar akan lebih baik apabila 

disesuaikan dengan gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Dan dalam 

penelitian akan membahas bagaimana gaya mengajar guru pada siswa dengan 

kecerdasan dominan naturalis dan kinestetik. Dimana siswa dengan kecerdasan 

naturalis dan kinestetik dalam masyarakat awam dianggap sebagai siswa yang 

hyperaktif dengan cap anak yang susah diatur atau nakal. 

Gaya mengajar berbasis naturalis merupakan gaya mengajar guru terhadap 

siswa dengan gaya belajar dan kecerdasan dominan naturalis. Menurut Armstrong 

(2009) dalam Yaumi (2013: 177), “kecerdasan naturalistik merupakan keahlian 

dalam mengenal dan mengklasifikasi berbagai spesies termasuk flora dan fauna 

dalam suatu lingkungan.” Dalam implementasi gaya mengajar berbasis naturalis,  

guru mengemas pembelajaran dengan mencakupkan hubungan antara manusia, 

flora, dan fauna sebagai ekosistem natural yang memiliki hubungan timbal balik 

dengan tujuan pengajaran siswa tidak hanya dapat menikmati keindahan alam 

tetapi juga kepedulian untuk melestarikan alam.  

Sedangkan gaya mengajar berbasis kinestetik disini guru menyesuaikan 

dengan gaya belajar dan kecerdasan siswa yang nyaman belajar melalui tindakan 

dan praktik langsung. Menurut Yaumi (2013: 99), “kecerdasan kinestetik 

disamakan dengan istilah belajar dengan bekerja (learning by doing) yang 

menekankan pada gerakan fisik dalam mendemonstrasikan sesuatu yang dipelajari 

dengan maksud untuk memahami lebih mendalam konsep-konsep teori.” Dalam 
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pembelajaran kinestetik siswa lebih mudah menangkap dan merespon pelajaran 

melalui gerakan-gerakan tubuh. Sehingga guru harus mengemas pembelajaran 

dengan memanfaatkan gerakan psikomotorik tubuh yang tanpa disadari aktif.  

Berdasarkan pengamatan, MIM PK Kartasura telah menerapkan gaya 

mengajar berbasis naturalis dan kinestetik dalam kegiatan pembelajarannya 

dikarekan sekolah ini telah menerapkan Multiple Intelligence dengan 

menggunakan gaya mengajar yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. 

Dan ini merupakan tantangan bagi guru khususnya MIM PK Kartasura bagaimana 

penerapan gaya mengajar dimana kegiatan pendidikan didasarkan atas kecerdasan 

naturalis dan kinestetik siswa agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Selain itu, para guru harus dapat mengamati kebiasaan dan 

kesukaan siswa sehingga dapat mengarahkan mereka untuk melanjutkan 

pendidikan pada bidang-bidang yang relevan dengan jenis kecerdasan naturalis 

dan kinestetik.  

Peneliti ingin melihat apakah guru sudah menguasai gaya mengajar berbasis 

kecerdasan naturalis dan kinestetik lalu skenario apa yang disiapkan oleh guru, 

bagaimana cara dan gaya mengajar guru, serta kendala apa yang dialami oleh 

guru. Untuk itu peneliti mengangkat judul “Implementasi Gaya Mengajar 

Berbasis Kecerdasan Naturalis dan Kinestetik pada Kelas I di MIM PK 

Kartasura”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada pemikiran dan latar belakang yang telah diutarakan diatas, 

maka peneliti kemukakan rumusan masalah adalah : 

1. Apakah guru sudah menguasai gaya mengajar berbasis kecerdasan naturalis 

dan kinestetik pada kelas 1 di MIM PK Kartasura? 

2. Bagaimana implementasi gaya mengajar berbasis kecerdasan naturalis pada 

kelas 1 di MIM PK Kartasura?  

3. Bagaimana implementasi gaya mengajar berbasis kecerdasa kinestetik pada 

kelas 1 di MIM PK Kartasura? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah guru sudah menguasai gaya mengajar berbasis 

kecerdasan naturalis dan kinestetik pada kelas 1 di MIM PK Kartasura. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi gaya mengajar berbasis 

kecerdasan naturalis pada kelas I di MIM PK Kartasura. 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi gaya mengajar berbasis 

kecerdasan kinestetik pada kelas I di MIM PK Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya terkait implementasi gaya 

mengajar berbasis kecerdasan naturalis dan kinestetik. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Sekolah Dasar 

Dengan diketahuinya penerapan Mulitiple Intelligence di MIM PK 

Kartasura, maka bisa menjadi acuan dan pandangan untuk diadaptasi di 

sekolah-sekolah lain di Indonesia dan menjadi motivasi MIM PK Kartasura 

untuk lebih berhasil dalam menerapkan pembelajaran Multiple Intelligence  

b. Bagi Guru 

Memberikan pemahaman pentingnya gaya mengajar dan 

mempermudah dalam cara mengajar kepada peserta didik sesuai dengan 

kecerdasan masing-masing. 

c. Bagi Peneliti 

Akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan serta pemahaman mengenai gaya 

mengajar berbasis kecerdasan jamak naturalis dan kinestetik. 


