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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  
 

Pendidikan pada hakekatnya berlangsung dalam suatu proses. Proses itu 

berupa transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. 

Penerima proses adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang 

menuju ke arah pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan. Selain 

itu, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung 

sepanjang kehidupan. 

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan pada pasal  I 

butir 1 dan pasal 1 butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

dijelaskan sebagai berikut:1  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Sedangkan pendidikan anak usia dini 
(PAUD) adalah “ suatu upaya pembinan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

 

                                                           
1 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Guru dan 

Dosen, (Bandung : Fokusmedia, 2006), hlm. 19. 
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Tahun 1904, di Perancis, Alfred Binet, bersama Theodore Simon 
memperkenalkan sebuah tes kecerdasan yang kemudian lebih dikenal dengan 
nama” Tes IQ ” (Intelligence Quotient Test). Tujuan utama tes tersebut dibuat 
adalah untuk menentukan pada tingkatan mana dalam pembelajaran seseorang 
anak seharusnya. Tes tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah 
Amerika Serikat, yang selanjutnya digunakan untuk mengukur kecerdasan logika 
seseorang. Karena satu-satunya tes kecerdasan yang pada waktu itu adalah tes 
IQ, maka tes tersebut berpengaruh tidak saja di Amerika, tetapi diseluruh dunia 
termasuk Indonesia.2 

Hampir delapan puluh tahun tes IQ ini diyakini sebagai satu-satunya tes 

yang hanya dapat mendeteksi keberhasilan seseorang sehingga didalam 

pembelajaran tes IQ menjadi alat evaluasi utama, untuk mengukur kecerdasan 

seseorang dan bahkan menjadi tes model tes untuk evaluasi tahap akhir. 

Sebagaimana diketahui evaluasi demikian sebetulnya adalah evaluasi yang 

terkait dengan satu atau dua kecerdasan saja dari banyak keanekaragam 

kecerdasan yang dimiliki setiap individu manusia. 

Di Indonesia pengaruhnya tidak hanya pada model tes yang berbasis pada 

kecerdasan IQ tersebut tetapi berkembang seolah-olah sebagai suatu strategi dan 

target pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berlangsung denga paradigma 

mengejar target kurikulum bagi peserta didik lebih penting dari pada penguasaan 

ilmu. 

Howard Gardner, seorang ahli biopsikologi memberikan kritikan terhadap 

kritikan kondisi diatas. Ia mengungkapkan: 

                                                           
2 Ansharullah, Pendidikan Islam Berbasis Kecerdasan Jamak Multiple Intelligences, (Jakarta: 

STEP (Systematic Technique of English Program), 2013), hlm. 1-2 
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“sebagian besar pengujian kita didasarkan pada penghargaan yang tinggi 
pada ketrampilan verbal dan matematika. Bila anda pandai dalam bahasa dan 
logika, tes IQ anda pasti bagus, dan anda mungkin berhasil dengan baik masuk 
perguruan tinggi yang bergengsi, tetapi apakah anda berhasil setelah lulus, 
mungkin anda tergantung pada sejauh mana anda memiliki dan menggunakan 
kecerdasan lain.3 

Pertanyaan yang akan muncul adalah apakah pembelajaran yang hanya 

memfokuskan kepada kecerdasan logis matematis dapat mewakili produk 

pendidikan secara keseluruhan ? pada hal ada kecerdasan lain selain dari logis 

matematis yang tidak terlalu terakomodasi, seperti kecerdasan sosial, musik dan 

spasial. 

Memang melalui tes IQ ada beberapa kemudahan dalam melakukan 

evaluasi, diantaranya mempermudah pembentukan standar kurikulum yang 

seragam, melakukan pengukuran dan pendeteksian rangking dari satuan 

pendidikan. Kurikulum demikian pernah diberlakukan diseluruh indonesian pada 

era pemerintahan di masa lampau. Tanpa didasari produk pendidikan 

menunjukan bahwa pengetahuan dan pengalaman para lulusan relatif lebih 

kurang sama dan cenderung terbatas. 

Didalam pembelajaran demikian para peserta didik hanya diperlukan sebagai 

seorang individu yang kecerdasannya hanya diantara IQ rendah dan IQ tinggi, 

sedangkan IQ tinggi hanya dimiliki beberapa orang saja dan sisanya adalah 

peserta didik dengan tingkatan IQ menengah dan rendah. Di samping itu 

                                                           
3 Howard Gardner, Multiple Intellgence. Kecerdasan Majemuk. Teori dalam Praktek, (Batam 

Center, Inter Aksara 2003), hlm 24 
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kecerdasan lain dari peserta didik tidak diperhitungkan, mereka hanya 

diposisikan kepada kondisi yang tidak menentukan, sehingga strategi 

pembelajaran hanya berorentasi pada pendekatan logika matematika saja. 

Dari hasil riset Howard Gardner diketahui bahwa setiap manusia yang lahir 

membawa potensi kecerdasan yang tidak hanya satu melainkan beberapa. Ia 

menemukan adanya delapan kecerdasan yang dimilki setiap individu, diantaranya 

adalah kecerdasan musuk, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, ruang, bahasa 

dan naturalis. 

Kedelapan kecerdasan atau yang disebut dengan kecerdasan jamak inilah 

yang mewakili keunikan peserta didik. Pengembangan secara utuh dari seluruh 

kecerdasan tersebut akan memberikan hasil maksinal dari suatu pembelajaran. 

Kemampuan, bakat, dan minat pada hakikatnya adalah suatu kesatuan yang 

terbungkus dalam suatu kecerdasan. Wittrock dalam Clark mendefinisikan 

kecerdsan sebagai fungsi otak keseluruhan yang mencakup kognisi, emosi, 

intuisi, dan indra tubuh. Keterangan diatas memberikan pengertian bahwa 

kecerdasan adalah potensi diri secara keseluruhan yang merupakan gabungan 

pengetahuan, emosi serta fisik, oleh karena itu kecerdasan merupakan kekuatan 

utama dari fungsi kerja otak.   

Undang-undang RI, No 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 poin (1) b tentang 

Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada 
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satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan 

bakat, minat, dan kemampuan. Sebuhung dengan hal itu, pembelajaran yang 

hanya mengembangkan satu atau dua kecerdasan merupakan tindakan yang tidak 

sejalan dengan Undang-Undang RI, No. 20 Tahun 2003.4 

Para ahli pendidikan menyebutkan bahwa antara peserta didik, pendidik, 

materi, dan metodologi pembelajaran haruslah memiliki kesesuaian. Kesesuaian 

dalam hal ini berati bahwa materi dan metodologi harus bersifat kontekstual yang 

sesuai dengan potensi peserta didik. Jika seseorang peserta didik beragama Islam, 

maka pendekatan, metode dan materi haruslah sesuai (bukan bertentangan) 

dengan konteks keislaman. Dengan demikian, pembelajaran maksimal akan 

terjadi bila perlakuan terhadap peserta didik secara keseluruhan memiliki 

kesesuaian konteks dengan keyakinan yang dianut, dalam hali ini adalah 

keyakinan keagamaan peserta didik. 

Dampak dari ketidak sejalan antara tujuan pendidikan dengan pelaksanaan 

pendidikan adalah pada pembelajaran yang hanya terarah pada kegiatan hafalan 

sehingga pendidikan hanya berjalan sekedar dan terfokus kearah ranah kognitif. 

Pendidikan yang berjalan secara parsial yang hanya pada pengembangan satu 

atau dua kecerdasan akan berdampak besar kedalam dunia pendidikan. 

Didalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Indonesia materi 

pembelajaran yang diterima peserta didik secara umum belumlah sejalan dengan 
                                                           

4 Op cit hlm 67 



6 
 

konteks keislamannya. Agama hanya dipelajari sebagai suatu pengalaman 

bahkan hanya sebagai suatu kegiatan hafalan, sebaliknya bukan sesuatu untuk 

dijiwai. Pemisahan materi umum dan agama telah membuat jarak yang jauh 

antara pendidikan umum dan Islam, sehingga kepribadian peserta didik tidak 

menyatu dengan ajaran agama (Islam). 

Jika dihubungkan dengan populasi Islam di Idonesia yang jumlahnya kurang 

lebih dua ratus maka hal demikian memberi dampak pada potensi diri peserta 

didik yang tidak dapat berkembang karena berada dalam ruang lingkup inovasi 

dan kebebasan terbatas. Dengan kata lain kurang berkembangnya kecerdasan 

jamak dalam pendidikan Islam disebabkan oleh konsep pendidikan yang 

digunakan tidaklah komprehensif atau belum terintegralisasi. Seharusnya 

pendidikan berjalan dengan pelibatan seluruh potensi diri dan lingkungan yang 

mendukung. 

Keragaman dan perbedaan demikian telah digambarkan dalam ajaran Islam 

sebagai suatu agama yang bersifat rahmatan ili alamin, sebagaimana firamn 

Allah dalam Al Qur’an surat al-Anbiya: 107. 

               

Artinya:  Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam. 



7 
 

Jika Islam itu telah disempurnakan Tuhan, maka diyakini agama tersebut 

mengandung kesempurnaan, yang memungkinkan dapat ditinjau dari aspek yang 

berbeda, baik secara kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena pendidikan 

melalui metode pembelajaran bertanggung jawab untuk mengembangkan 

kecerdasan Multiple Intelegence (IQ) anak, maka penggunaan metode 

pembelajaran pendidikan untuk anak usia dini mampu memahami dan 

mengimplementasikan pesan-pesan belajar dengan menyenangkan. Demikian, 

pengembangan kecerdasan Intelegence (IQ) pada Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) metode pembelajaran pendidikan harus tetap memperhatikan tingkat 

perkembangan siswa. 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis mencoba untuk 

menguraikan teori kecerdasan Multiple Intelegence (IQ) yang dikembangkan 

Howard Gardner dan bagaimana pengembangan kecerdasan Multiple Intelegence 

(IQ) tersebut pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana konsep Pendidikan Islam Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) berbasis kecerdasan Intelegence (IQ) ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang penulis sampaikan ialah: 
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Untuk mengetahui bagaimana konsep Pendidikan Anak Usia Dini berbasis 

kecerdasan (Intelegence) IQ. 

2. Kegunaan penelitian ini ialah: 

a. Secara Teoritis 

Secara Teoritis penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran kepada 

para pendidik dalam rangka dijadikan bahan informasi sebagai masukan 

bagi lembaga-lembaga pendidikan yang berguna meningkatkan mutu 

pendidikan.  

b. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh para pendidik dalam mendidik kepribadian pada anak didik. 

 

D. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini tentang Konsep Pendidikan 

Islam Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Kecerdasan IQ . Yang 

mana Pendidikan Islam mempunyai tanggung jawab membantu setiap muslim 

untuk merealisasikan misi hidupnya. Di atas misi kemanusiaan itulah Pendidikan 

Islam berpijak untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi terbentuknya pribadi-

pribadi muslim dan untuk selanjutnya membentuk tatanan masyarakat Islam yang 

dinamis. Dalam hal ini mempunyai perpanjangan dalam kurun waktu tertentu, 

dimulai dari usia 4-6 tahun yang merupakan bagian dari anak usia dini yang 

secara terminologi disebut sebagai anak pra sekolah. Usia demikian merupakan 
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masa peka bagi anak. Para ahli menyebutkan sebagai masa goldenage, dimana 

perkembangan kecerdasan pada masa ini mengalami peningkatan samapai 50%. 

Pada masa ini terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap 

merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan tempo 

untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, 

kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, disiplin diri, nilai-nilai agama, konsep 

diri dan kemandirian.5  

 

E. Tinjauan Pustaka 

Kajian kepustakaan adalah bagian yang menguraikan tentang hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan. Kajian 

pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan kedudukan dan arti penting 

penelitian yang akan dilakukan dalam arti luas. Dengan kata lain hendak 

mengkaji atau memeriksa serta mengetahui apakah permasalahan yang akan 

diteliti sudah ada yang meneliti atau membahasnya. Dengan ini penulis meneliti 

dan mengkaji terlebih dahulu pada skripsi yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang akan peneliti angkat sebagai berikut: 

Dalam skripsi Siti Aropah AR yang berjudul  “Peran Orang Tua untuk 

Mengembangkan Multiple Intelligences Siswa dalam Prespektif Pendidikan 

Islam”. Penelitian ini menggambarkan tentang besarnya peranan orang tua dalam 

menciptakan suasana lingkungan yang mendukung bagi peningkatan kecerdasan, 
                                                           

5 Isjoni, Model Pembelajaran Anak Usia Dini, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 19 
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bakat dan kreativitas siswa. Dengan demikian skripsi tersebut hanya 

menitikberatkan pembahasan pada peranan pendidik dalam keluarga untuk 

mengembangkan dalam aspek dan karakteristik bodily-kinesthetic intelligence 

(kecerdasan kinestik-tubuh) dan musical intelligence (kecerdasan musik), hal ini 

tampak dari aspek dan karakteristik yang dimiliki anak berkembang bahkan 

mendapatkan prestasi.   

 Persamaan penulis dan penelitian terdahulu sebagai pendamping dengan 

memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan anak dan dengan menciptakan 

lingkungan yang baik, memberi motivasi, membimbing, memberi kesempatan 

pada anak dan menjadi model bagi anak. 

Sedangkan perbedaannya penulis lebih memfokuskan berkembangnya 

secara optimal aspek kecerdasan Linguistik-Verbal, dan kecerdasan Logis-

Matematis saja.  

Siti Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Teori Kecerdasan Majemuk 

dan Pengembangannya Pada Metode Pembelajaran PAI”. Hasil penelitian ini 

menunjukan tentang implikasi kecerdasan majemuk bagi pembelajaran PAI. 

Secara umum tidak dispesifikkan pada level pendidikan tertentu. Dengan 

demikian , pengkajian tersebut tidak terfokus pada salah satu komponen dan 

level pendidikan.  

Persamaan penelitian tersebut menggunakan pendekatan deduktif-induktif, 

di mana penulis lebih terdahulu memahami pemikiran Gardner tentang 
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kecerdasan majemuk kemudian menguraikan serta menyimpulkan implikasinya 

bagi pembelajaran. 

Berbeda dengan penelitian ini, penulis hanya memfokuskan dalam konsep 

pendidikan Islam terhadap pendidikan anak usia dini membahas tentang 

Pendidikan Anak Usia Dini, dan kecerdasan IQ mencakup kecerdasan 

Linguistik-Verbal (pikiran-pikiran melalui kata-kata dalam berbicara, membaca 

dan menulis), dan kecerdasan Logis-Matematis (Matematis ini sebenarnya 

memiliki beberapa aspek, yaitu kemampuan berfikir logis). Sedangkan penerapan 

teori kecerdasan majemuk pada metode pembelajaran PAI membahas tentang 

Sekolah Dasar. 

Dalam skripsi Hanifah Lutfiati yang berjudul “Konsep Multiple 

Intelligence dan Implementasinya Dalam PAI di Kelas 3 SDIT Assalamah 

Ungaran”. Penelitian ini berusaha untuk memfokuskan dan mencurahkan 

segenap pikiran dan wawasan dalam rangka melacak dan mengetahui: 

Bagaimana konsep umum multiple intelligence dan PAI Bagaimana 

implementasi konsep multiple intelligence dalam PAI di Kelas 3 SDIT 

Assalamah Ungaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis non statistik, yaitu 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis yang diwujudkan bukan 

dalam wujud angka melainkan dalam bentuk uraian deskriptif . 

Persamaan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Multiple intelligence 

adalah suatu konsep pemikiran yang timbul untuk menepis anggapan bahwa 
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kecerdasan manusia hanya dapat diukur dengan penilaian IQ yang hanya 

menggambarkan dua kecerdasan saja, yaitu kecerdasan linguistik dan kecerdasan 

logis-matematis. 

Berdasarkan penelusuran penulis, skripsi tersebut hanya membahas tujuh 

macam kecerdasan yang dikategorikan sebagai kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences), yaitu kecerdasan-kecerdasan selain kecerdasan naturalis dan 

eksistensial. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, dalam penulis ini lebih 

memfokuskan konsep pendidikan islam terhadap anak usia dini berbasis 

kecerdasan IQ (Intelegence Quotient) pada metode pembelajaran pendidikan 

khusus Anak Usia Dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Psikologi 

perkembangan menurut beberapa ahli psikologi sesuai dengan aspek 

perkembangannya serta teori belajar humanistik.  

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur 

pikiran peneliti dalam memberikan penjelasan kepada orang lain, mengapa dia 

mempunyai anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis.6 Sedangkan 

menurut Akmal Hawi dkk, kerangka teori merupakan uraian singkat tentang teori 

                                                           
6 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 127-128 
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yang dipakai dalam menjawab pertanyaan penelitian.7 Tugas peneliti dalam tahap 

ini adalah mensistematiskan teori-teori yang berkembang untuk digunakan dalam 

penelitian tersebut. Adapun beberapa teori yang mendasari penelitian yang akan 

penulis lakukan yaitu: 

Konsep adalah “rancangan pikiran, kerangka pemikiran ide-ide pikiran, 

landasan atau dasar berpikir, atau pokok-pokok pikiran”.8 

Pendidikan dalam arti luas adalah meliputi semua perbuatan atau semua 

usaha dari generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, 

pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai 

usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik 

jasmaniah atau rohaniah9. Tanpa Pendidikan, maka mustahil peradaban manusia 

dapat maju dan berkembang seperti sekarang. 

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab Pendidikan dengan segala jenisnya 
tidak hanya berdimensi duniawi, melainkan juga berdimensi ukhrawi dalam satu 
kesatuan yang integral. Sehingga Pendidikan Islam mempunyai tanggung jawab 
membantu setiap muslim untuk merealisasikan misi hidupnya. Di atas misi 
kemanusiaan itulah Pendidikan Islam berpijak untuk menciptakan kondisi yang 
ideal bagi terbentuknya pribadi-pribadi muslim dan untuk selanjutnya 
membentuk tatanan masyarakat Islam yang dinamis.10  

 
Amat banyak pengertian pendidikan islam dikemukakan oleh para pakar 

Pendidikan Islam. Abdurrahman an-Nahlawi menyatakan bahwa Pendidikan 

Islam adalah penataan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang 

                                                           
7Akmal Hawi, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah, (Palembang: FTK IAIN 

Raden Fatah, 2011), hlm. 16 
8 Hoertono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hlm. 284 
9 Zuhairini, dkk, Filsafat Pendidikan Islam, cet. 3. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 92 
10 Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta, Grafindo Persada, 1996), hlm. 24 
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tunduk taat pada islam dan menerapkan secara sempurna didalam kehidupan 

individu dan masyarakat. 

Oemar Muhammad al-Thoumy al-Syaebani menyatakan bahwa Pendidikan 

Islam adalah usaha mengubah lingkah laku individu dilandasi oleh nilai-nilai 

islami dalam kehidupan pribadinya dan kehidupan kemasyarakatannya dan 

kehidupan dala alam sekitar melalui proses kependidikan. 

Muhammad Fadil al-Djamaly, menyatakan bahwa Pendidikan Islam adalah 

proses mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat 

derajat kemanusiannya, sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan 

ajarnya (pengaruh dari luar). 

Imam Bawani menyatakan bahwa Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani-rohani berdasarkan hukum Agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.11 

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan 

Islam adalah proses dan tanggung jawab untuk mengarahkan manusia kepada 

kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiannya, sesuai dengan 

kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar) supaya 

dapat terbentuknya insan kamil. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu proses pembinaan tumbuh 
kembang anak sejak lahir hingga enam tahun secara keseluruhan, yang 
menyakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi 
perkembangan jasmani, rohani (moral dan spritual), motorik, akal pikir, 

                                                           
11 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Agama Integrasi dan 

Kompetensi), (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), hlm 9 



15 
 

emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal. Adapun upaya yang dilakukan mencakup stimulasi 
intelektual, pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi dan penyediaan 
kesempatan-kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi dan belajar secara 
aktif.12 

 
Sejak dipublikasikannya hasil-hasil riset muthir dibidang neoroscience 

dan psikologi, fenomena pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan 

keniscayaan. Alasannya, perkembangan otak pada usia dini (0-6 tahun) 

mengalami percepatan hingga 80% dari keseluruhan otak orang dewasa. Hal ini 

menunjukkan bahwa seluruh potensi dan kecerdasan serta dasar-dasar prilaku 

seseorang telah mulai terbentuk pada usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini 

sehingga usia dini sering disebut the golden age (usia emas). Atas dasar ini 

disimpulkan bahwa untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan 

harus dilakukan sejak dini, yaitu melalui PAUD.13 

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha dan terancana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ”(pasal 1, 
butir 1). Sedangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah “ suatu upaya 
pembinan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut ” (pasal 1, butir 
14)14. 

 

                                                           
12Zainal Aqil, Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). 

(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010), hlm. 13-14  
13 Suryadi, Psikologi Belajar PAUD. (Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi,  2010), hlm. 8 
14 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah proses pendidikan yang mempunyai tanggung jawab dan untuk 

menciptakan kondisi yang ideal bagi terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang 

dinamis. 

Kecerdasan, intelegensi, kepandaian, kepinteran, dan istilah-istilah senada 

sering menjadi topik pembicaraan sehari-hari. Menjadikan anaknya cerdas dan 

pandai merupakan keinginan setiap orang tua, setiap guru juga menghendaki hal 

yang sama  bagi anak-anak didiknya. 

Intelegensi adalah kombinasi sifat-sifat manuasia yang mencakup 

kemampuan untuk memahami hal-hal yang kompleks dan saling berhubungan, 

semua proses yang terlibat dalam berfikir abstrak, kemampuan menemukan, 

penyesuaian dalam pemecahan yang baru. Hal-hal ini berkaitan dengan struktur 

otak dan berfungsinya belahan otak kanan dan kiri.15  

Pada awalnya, kecerdasan hampir selalu diartikan sebagai kemampuan 

manusia dalam menggunakan akalnya untuk melakukan sesuatu. Dalam 

perkembangannya, teori ini banyak dipertanyakan dan sejak awal abad ke-20 

para ahli mulai melakukan penelitian tentang kecerdasan majemuk yang dimiliki 

oleh manusia dengan berbagai macam latar belakang.  

Hingga saat ini,  banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli dengan 

pendekatan bahwa terdapat berbagai macam latar belakang yang dapat memicu 

                                                           
15 Conny R. Semiawan dan Djeniah Alim, Petunjuk Layanan Dan Pembinaan Kecerdasan 

Anak, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 11 
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perkembangan perilaku manusia. Dengan demikian kecerdsan manusia juga 

mengalami perkembangan dengan berbagai macam bentuk yang masing-masing 

akan memiliki pengaruh secara langsung tehadap  sikap dan tingkah laku 

manusia. 

Secara garis besar, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi 

perkembangan kecerdasan manusian yaitu kecerdasan kognisi dan kecerdasan 

afeksi yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemampuan kognisi dalah apabila 

seseorang melakukan suatu tindakan yang bersifat intelektual dimana unsur akal 

dan pikiran lebih mempengaruhi. 

Sebaliknya kemampuan afeksi adalah jika orang tersebut menyikapi 

sesuatu denagn lebih dipengaruhi oleh unsur emosi dan prasaan. Perilaku anak 

dapat dibedakan dari respon mereka yang emosi atau lebih menggunakan unsur 

prasaan, sampai yang bersifat intelektual dimana akal dan pikiran jauh lebih 

berpengaruh. 

Dengan demikian kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan dan 

kapasitas seseorang untuk dapat menerima informasi yang diperoleh dari 

lingkunga sekitarnya, menyimpan informasinya didalam ingatan dan kemudian 

menjadikan pengetahuan yang sudah didapat itu menjadi dasar dalam tindakan 

sehari-harinya. 

Tingkat kecerdasan merupakan perkembangan kognisi atau intelek atau 

akal seseorang yang dapat dilihat dengan mengikiti tes kecerdasan atau akrap 
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disebut tes intelegensi. Hasil tes tersebut adalah sesuatu angka yang disebut IQ 

(Intelegence Quotient). 

Dapat disimpulkan bahwasanaya kecerdasan adalah kemampuan yang 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan manusia yaitu kecerdasan kognitif dan 

kecerdasan afeksi yang dimiliki oleh manusia dan tingkat kecerdasan merupakan 

perkembangan kognitif seseorang yang dilihat dari tes kecerdasan atau disebut 

tes intelegensi.   

 

G. Metodologi Penelitian 

Metodelogi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

metode penelitian yang bersifat kualitatif atau penelusuran literatur-literatur yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Dengan demikian, akan tergambar arah 

dan bentuk dari hasil penelitrian yang bersifat mengambil hasil penelitian dalam 

buku yang ditulis oleh para tokoh pendidikan. Selain itu metode yang dipakai 

berupa metode analisis data dari terbitan majalah atau jurnal atau surat kabar 

harian yang tentunya berkaitan dengan penelitian. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan ada beberapa 

kategori yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang tentunya bersifat 

kualitatif, diantaranya sebagai berikut: 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

a. Jenis penelitian 
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Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif 

dengan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian 

(library reseach). Karena ini adalah data kualitatif, maka diskriftif ini 

dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompok data yang ada, 

sehingga memberikan gambaran yang nyata terhadap responden. 16 

b. Pendekatan Penelitian 

Dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif kepustakaan (library research) yang mana 

pendekatan ini menekankan pada makna, penaran, defenisi suatu situasi 

tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari.17 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian 

adalah seperangkat asumsi yang saling berkorelasi satu dengan yang 

lainnya menekankan pada makna, penaran, defenisi suatu situasi tertentu, 

lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

                                                           
16 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetisi Dan Prakteknya. (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008, Hlm. 86 
17 Afiuddin dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Pustaka 

Setia, 2012), Hlm.94 
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Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mana 

kualitatif merupakan suatu pendapat dalam melakukan penelitian yang 

berorientasi pada fenomena atau gejala alam dan sosial, untuk menemukan 

pengertian dan pemahaman yang diuraikan dengan kata-kata. Sehingga 

pada hasil penelitian itu adalah penemuan teori baru.18 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis data adalah 

kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan serta  

menemukan pengertian dan pemahaman sehingga menemukan teori baru. 

b. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: data primer 

dan data skunder. Data primer adalah data pokok, yang bersumber dari al-

Qur’an yaitu Q.S Luqman: 12-19 dan Hadits yaitu dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Tirmizi. Data sekunder adalah pendapat para pakar ilmu 

pendidikan yang telah tertulis dalam kitab karangan mereka. Serta buku-

buku yaitu Pendidikan Islam Berbasis Kecerdasan Jamak, Pedoman Teknis 

Penyelengaraan PAUD, Model Pembelajaran Anak Usia Dini, Mengasah 

Kecerdasan Pada Anak, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang  

Guru dan Dosen, Psikologi Belajar PAUD, Psikologi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, Metode Penelitian Pendidikan, Filsafat 

                                                           
18 Paizaluddin Baihaqy. Metodologi Penelitian, Jenis Ruang Lingkup Dan Permaslahannya. 

(Palembang: IAIN Refah Press. 2008). Hlm. 65 
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Pendidikan Islam,  Kapita Selekta pendamping lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian. 

3. Subjek dan Fokus Penelitian 

a. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Yang 

mana peneliti akan meneliti data-data yang dijadikan bahan penelitian. 

Setiap data akan peneliti teliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

b. Fokus penelitian  

Adapun fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini yang berjudul 

“Konsep Pendidikan Islam Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis 

Kecerdasan Intelegence (IQ)”.  

4. Teknik pengumpulan data  

Dalam penelitian untuk penulisan ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian perpustakaan (Library Research) yang metode ini juga bisa 

menggunakan studi riteratur dan studi dokumentasi. Dalam teknik 

pengumpulan data ini peneliti akan menggunakan berbagai macam langkah 

yang dikutib dari Mestika Zed dalam bukunya metode penlitian 

perpustakaan. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:19 

a) Menyiapkan Alat Perlengkapan 

                                                           
19 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 

Hlm. 18-22 
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Adapun alat perlengkapan yang digunakan dalam penelitiannya 

sebagai berikut:  

1. Alat tulis pensil atau pulpen 

2. Kertas atau kartu catatan penelitian untuk digunakan untuk mencatat 

bahan yang berbeda-beda. Dalam hal ini setidaknya ada tiga macam 

jenis kartu catatan pe nelitian yang perlu dibedakan:  

a. Pencatatan informasi sumber atau bibliografi kerja; 

b. Untuk membuat catatan bacaan dari sumber publikasi yang 

berbeda-beda seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-

lain.  

c. Lembaran kerja khusus, untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, maupun untuk mem buat agenda kerja, dan lain-lain.  

d. Sebuah kotak tempat penyimpanan kartu. Ini bisa dengan 

memanfaatkan, misalnya, kotak sepatu atau membeli sebuah kotak 

khusus untuk itu ditokoh alat tulis. Berbagai macam jenis kotak 

plastik yang dijual ditokoh alat rumah tangga yang bisa digunakan 

sesuai dengan ukuran yang diperlukan. 

b) Menyusun Bibliografi Kerja 

Bibliografi kerja ialah catatan mengenai sumber utama yang akan 

diperlukan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber utama 

bibgiografi kerja berasal dar koleksi perpustakaan dengan memanfaatkan 

alat bantu bibliografi yang tersedia di perpustakaan atau lembaga tertu. 
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Dalam hal ini juga peneliti menggunakan jasa internet atau website. Yang 

diperlukan sekarang adalah secarik kertas yang baik atau kartu yang 

digunakan khusus untuk mencatat informasi bibliografi.  

c) Mengatur Waktu  

Didalam penelitian ini sangatlah dibutuhkan, karena dengan 

ketepatan waktu akan dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

Penulis hanya membuat skejul waktu tertulis yang realistik sesuai dengan 

kebutuhan dan irama kerja penulis. Dan penulis harus bersifat disiplin 

dengan waktu yang telah ditentukan dan pada saat nati akan sampai 

ditempat tujuan.  

d) Membaca Dan Membuat Catatan Penelitian 

Setelah melakukan langkah diatas. Maka langkah berikutnya 

penulis membaca bahan penelitian. Membaca bahan penelitian dalam 

penelitian dikelompokkan sebagai data skunder dan data primer. 

Kemudian membuat catatan penelti yang mana membuat catatan 

penelitian ialah mangeable (harfiah”dapat diatur”) dan comperehensible 

(“lengkap”). Yang pertama keteraturan bekerja dalam suatu sistem yang 

konsisten. Yang kedua ketelitian dan kelengkapan isi catatan.  

5. Teknik Analisis Data  

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber diatas kemudian 

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menggambarkan atau 

menyajikan permasalahan yang dibahas secara tegas dan sejelas-jelasnya. 
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Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu 

kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ditarik kekhusus, 

sehingga penyajian hasil peneliti ini dapat dipahami dengan mudah. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan yang dimaksudkan adalah untuk memudahkan dalam 

memahami permasalahan, maka pembahasan ini menggunakan sistematika 

sebagai berikut:    

BAB I Pendahuluan, yang berisikan tentang menguraikan Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi 

Penelitian, Batasan masalah, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II Landasan Teori, yang berisikan tentang menguraikan  Pengertian 

Konsep Pendidikan Islam, landasan Pendidikan Islam, Tujuan Pendidikan Islam, 

Materi Pendidikan Islam, Metode Pembelajaran Islam, Pendidik, Peserta didik, 

Lembaga Pendidikan Islam, Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan 

Pengertian tentang Intelegence (IQ). 

BAB III Konsep Pendidikan Islam Tentang Pendidiakan Anak Usia Dini 

(PAUD), yang berisikan tentang menguraikan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dalam Persepektif Pendidikan Islam, Kurikulum dan Materi Pendidikan 

Anak Usia Dini  dalam Persepektif Pendidikan Islam, Metode Pendidikan Anak 
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Usia Dini (PAUD) dalam Persepektif Pendidikan Islam, Evaluasi terhadap 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),  

BAB IV Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran  


