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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya manusia untuk  memperluas cakrawala 

pengetahuannya dalam rangka membentuk nilai dan sikap. Sebagai upaya yang 

bukan saja menumbuhkan manfaat yang besar, pendidikan juga merupakan salah 

satu kebutuhan pokok manusia.1 Oleh karena itu, Pendidikan diperlukan oleh 

semua orang karena pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani dan 

rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.2  

Sekolah itu adalah pendidikan. Maka sekolah adalah  salah satu tempat siswa 

menuntut ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

didalamnya terdapat salah satu peranan guru yang bertujuan untuk 

mengembangkan bakat atau kecerdasan, kemampuan, keterampilan yang dimiliki 

oleh siswa.3 Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar yang ikut berperan aktif dan berkreativitas dalam usaha meningkatkan 

prestasi belajar siswa, sehingga dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk 

mengadakan pendekatan kepada siswa, serta prinsip yang tepat dalam mengajar 

                                                           
1 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 85 
2 Ihsan Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.1 
3 Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), hlm. 6  
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agar perannya sebagai pembimbing dan motivator dapat berjalan dengan searah, 

serasi, seimbang, dengan tujuan yang akan dicapai.4 

Menurut ajaran agama Islam, siapapun guru yang mampu mendidik seorang 

manusia dan mempersembahkan kepada masyarakat, ganjaran/nilainya melebihi 

jihad. Inilah kebenaran perkataan, “Tinta ulama akan ditimbang dengan darah 

syuhada”. Dijelaskan didalam (QS. Al-Maidah: 32):5 
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Artinya: “Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,Maka 

seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.  

Maka dari itu, seorang pendidik harus mampu menjadi seseorang yang dapat 

menimbulkan salah satu bagian dari kecerdasan yang dimiliki siswa karena 

memang setiap anak itu memiliki kecerdasan, keterampilan, serta kemampuan 

yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Seorang guru merupakan 

tenaga pendidikan yang memegang peranan penting dalam membangun suasana 

pendidikan dan pembelajaran yang menjadi dasar keberhasilan output, lulusan 

                                                           
4 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam interaksi Edukatif, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2000), hlm. 1 
5 Muhammad Alwi, Anak Cerdas Bahagia Dengan Pendidikan Postif, (Jakarta: Naoura Book, 

2014),hlm. 70 
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pendidikan/sekolah yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau yang 

diinginkan. 6  

Dengan demikian peran guru dalam memaksimalkan hasil belajar siswa 

haruslah mampu menciptakan suasana kelas semenarik mungkin sehingga 

diharapkan dalam belajar bahasa Indonesia tidak hanya siswa-siswa yang tertentu 

saja yang mendapatkan nilai-nilai yang tinggi. Maka dari itu selaku seorang guru 

harus menyadari betapa pentingnya prinsip dalam pembelajaran dalam rangka 

menuju proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk itu, salah satu 

alternatifnya dengan menerapkan prinsip pembelajaran Multiple Intelligences. 

Secara umum prinsip mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika 

dihubungkan dengan belajar mengajar, prinsip bisa diartikan sebagai pola-pola 

umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.7 

Multiple Intelligences menjadi sebuah prinsip pembelajaran untuk materi 

apapun dalam semua bidang studi. Inti prinsip pembelajaran ini adalah bagaimana 

guru mengemas gaya mengajarnya agar mudah ditangkap dan dimengerti oleh 

siswanya. Pandalaman tentang prinsip pembelajaran ini akan menghasilkan 

                                                           
6 Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 

105  
7 Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta:Kencana, 2009), 

hlm. 206 
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kemampuan guru membuat siswa tertarik dan menyenangkan.8 Menurut Chatib 

Prinsip pembelajaran Multiple Intelligences pada hakikatnya adalah upaya 

mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu (siswa) untuk 

mencapai kompetensi tertentu yang dituntut oleh sebuah kurikulum.9  

Implementasi prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah 

Ibtidayah merupakan cara dan alternatif yang perlu diperbaiki untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dengan prinsip yang pas. Prinsip ini dapat dijadikan 

paradigma baru untuk meningkatkan mutu pendidikan diharapkan pula dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, berhasil tidaknya pendidikan merespon 

perkembangan zaman akan ditentukan oleh sejauh mana prinsip ini diterapkan. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajaranya.10 Sedangkan Hasil belajar menurut Dymiati 

dan Mudjiono adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran dimana tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf, kata, atau simbol.11 

Maka, semakin jelaslah bahwa hasil belajar siswa merupakan hasil dari 

sesuatu proses yang didalamnya terlibat sejumlah faktor yang saling 

mempengaruhi keberhasilannya. Faktor sebagian penyebabnya salah satunya 

                                                           
8 Munif Chatib, Sekolahnya Manusia, (Bandung: Kaifa, 2011), hlm. 108 
9 Muhammad Maksum, Manjadi Guru Idola,(Klaten:Cable Book, 2014), hlm.117 
10 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Rosdakarya, 2013), 

hlm. 22 
11 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 38 
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adalah guru. Selain dari pada itu faktor keberhasilan siswa dalam belajar terlihat 

dari dalam maupun luar lingkungannya. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 18 

Januari 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang. beberapa siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru, siswa mengantuk saat mendengarkan penjelasan 

guru, siswa bermain dengan teman sebangkunya tidak memperhatikan guru yang 

sedang menjelaskan. Selain dari pada itu siswa kurang mengerti pada saat diminta 

mengerjakan soal-soal latihan sehingga nilainya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan kurang maksimal 

terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia.  

Pada kondisi kelas yang tidak kondusif dan pasif menyebabkan pemahaman 

siswa pada materi yang disampaikan tidak dapat maksimal. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar bahasa Indonesia khususnya 

tergantung bagaimana guru menguasai kelas dengan menggunakan prinsip dalam 

mengajar, suasana yang sangat aktif agar tidak membosankan, menarik, 

berpengaruh yang sangat positif  dalam keberhasilan belajar siswa.  

Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran dari sekian 

banyaknya mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 

bahasa Indonesia memegang peranan penting terhadap perkembangan ilmu yang 

lain. Bahasa Indonesia dalam implementasinya sangat bermanfaat dalam berbagai 

kehidupan, sehingga bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-

sungguh dari pihak yang terkait, artinya keberhasilan dalam proses pembelajaran 
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bahasa Indonesia tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan peserta didik dan kesiapan 

pengajar (guru). Sehingga kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang 

dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan 

peserta didik. 

Berdasarkan paparan diatas maka penulis membuat penelitian yang berjudul: 

Implementasi Prinsip Multiple Intelligences dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas III pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah 

Najahiyah Palembang. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Guru harus menyadari bahwa setiap siswa mempunyai keberagaman serta 

perbedaan intellingences yang dimiliki oleh setiap siswa.  

b. Dalam proses pembelajaran kondisi kelas yang tidak kondusif dan pasif.  

Sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kurang maksimal.  

c. Ketika proses pembelajaran berlangsung siswa hanya asyik dengan 

kesibukannya masing-masing sehingga mereka kurang berperan aktif karena 

pada proses pembelajaran guru hanya menyampaikan materi saja tanpa 

mempertimbangkan keadaan serta perbedaan keberagaman kecerdasan 

siswanya. 

2.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas agar dapat mengenai sasaran yang akan 

dituju maka hal-hal yang diteliti perlu dibatasi ruang lingkupnya. Dalam penelitian 



7 

 

 

 

ini, hal yang akan dibahas yakni tentang penggunaan prinsip Multiple Intelligences 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas III. Maka dari itu, pada 

pembahasan kali ini Prinsip Multiple Intelligences dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas III pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah 

Ibtidaiyah Najahiyah Palembang. 

3.  Rumusan Masalah  

 Dari uraian latar belakang diatas maka didapat beberapa rumusan masalah 

yaitu: 

a. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan prinsip 

Multiple Intelligences pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas III di 

Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang? 

b. Apakah ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah menggunakan prinsip Multiple Intelligences pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

prinsip Multiple Intelligences pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas III 

di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang. 

b. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah menggunakan prinsip Multiple Intelligences pada mata 



8 

 

 

 

pelajaran bahasa Indonesia kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah 

Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi 

pembaca dan peneliti selanjutnya. 

2) Memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang bahasa Indonesia. 

b. Secara praktis 

1) Bagi guru bahasa Indonesia agar dapat dijadikan pedoman dalam 

menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan pada bidang studi 

bahasa Indonesia dengan cara menerapkan prinsip Multiple Intelligences.  

2) Dapat dijadikan pedoman dalam proses belajar mengajar pada bidang 

studi lain. 

D. Tinjauan Kepustakaan 

Kajian kepustakaan yang dimaksud disini adalah mengkaji atau untuk 

mengetahui apakah permasalahan yang penulis teliti sudah ada mahasiswa yang 

meneliti atau membahasnya. Untuk itu penulis akan mengkaji beberapa skripsi 

yang ada sebelumnya sebagai berikut: 

Pertama, Lidia Dewi (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan 

Strategi The Power Of Two dalam Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ishlah 
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Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir” bahwa siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Ishlah Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebelum 

diterapkan Strategi The Power Of Two yaitu 4 (14%) siswa kategori tinggi (nilai 

diatas 74 ke atas) dan 13 orang siswa (43%) siswa dalam kategori sedang (nilai 

antara 56-74), dan dalam kategori rendah 13 orang siswa (43%) siswa (nilai 

dibawah 56). Sedangkan hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ishlah 

Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir  sesudah diterapkan prinsip The 

Power Of Two yaitu 6 (20%) siswa kategori tinggi (nilai diatas 89 keatas), 16 

(53%) siswaa termasuk kategori sedang (nilai antara 71-89), dan dalam kategori 

rendah 8 orang siswa (27%) (nilai dibawah 71). 

Hipotesa alternatif diterima dengan rincian to lebih besar dari tt baik pada taraf 

signifikan 1% maupun 5% dengan perincian 2,04<46,446>2,76. Berarti ada 

perbedaan yang sangat signifikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia antara sebelum dan sesudah menggunakan Strategi The Power Of Two 

siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al-Ishlah Tulung Selapan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir.12 

Dari skripsi yang disusun Lidia Dewi diketahui mempunyai persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan penulis rencanakan. Adapun persamaan 

dan perbedaannya adalah sama-sama meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

                                                           
12 Lidia Dewi, “Implementasi Strategi The Power Of Two dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ishlah Tulung 
Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Skripsi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 
(Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah, 2012), hlm. xi,t.d. 
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pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan perbedaanya adalah Lidia Dewi 

menggunakan Strategi Pembelajaran The Power Of Two sedangkan yang akan 

penulis teliti yakni dengan menggunakan Prinsip Multiple Intelligences dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kedua, Hafiza Scorpianty Tama (2014) dalam skripsinya yang berjudul 

“Penerapan Strategi Pembelajaran Guided Note Taking Terhadap Keterampilan 

Menulis pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah Palembang” bahwa hasil keterampilam menulis pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia setelah Penerapan Strategi Pembelajaran Guided Note Taking 

Terhadap Keterampilan Menulis pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang yaitu 2(13,3%) siswa kategori 

tinggi (nilai di atas 94,6 keatas), 9(60%) siswa termasuk dalam kategori sedang 

(nilai antara 94,69-65,4), dan kategori rendah  orang siswa (26,6% dari nlai di 

bawah 65,4).  

Jadi keterampilan menulis siswa setelah diterapkannya Strategi pembelajaran 

Guided Note Taking yaitu pada kategori sedang antara 94,69-65,4 meningkat 

dibandingkan dengan kategori sedang sebelum diterapkannya Strategi 

pembelajaran Guided Note Taking. Dari hasil tes “t” dengan penggunaan Strategi 

pembelajaran Guided Note Taking terhadap keterampilan menulis pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

Palembang ternyata dengan df sebesar 14 itu diperolah harga kritik t atau tabel 

pada ttabel signifikansi 5% atau sebesar 2,14, sedangkan pada taraf signifikansi 1% 



11 

 

 

 

tt  diperoleh sebesar 2,98 dengan membandingkan besarnya “t” yang kita peroleh 

dalam perhitungan (to=7,39) dan besarnya “t” yang tercantum pada tabel nilai t (tt 

xb5%= 2,14 dan tt xb1%= 2,98) maka dapat kita ketahui bahwa to adalah lebih besar 

dari pada tt yaitu: 2,14<7,39>>2,98.  

Maka hipotesis Ha diterima karena ada perbedaan sebelum dan sesudah 

Penerapan Strategi pembelajaran Guided Note Taking terhadap keterampilan 

menulis pada mata pelajaran bahasa Indonesia Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah Palembang. Sedangkan hipotesis Ho tidak diterima karena tidak ada 

perbedaan dalam sebelum dan sesudah Penerapan Strategi pembelajaran Guided 

Note Taking terhadap keterampilan menulis pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang.13 

Dari skripsi yang disusun Hafiza Scorpianty Tama diketahui mempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis rencanakan. 

Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sama-sama meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan perbedaanya 

adalah Hafiza Scorpianty Tama menggunakan Penerapan Strategi Pembelajaran 

Guided Note Taking sedangkan yang akan penulis teliti yakni dengan 

menggunakan prinsip Multiple Intelligences dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

                                                           
13 Hafiza Scorpianty Tama, “Implementasi Prinsip Pembelajaran Guided Note Taking 

Terhadap Keterampilan Menulis pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV di Madrasah 
Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang”. Skripsi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 
(Palembang:Perpustakaan IAIN Raden Fatah, 2014), hlm. 83, t.d. 
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Ketiga, Sayuti (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Prinsip 

Multiple Intelligences Untuk Meningkatkan Minat Belajar Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 8 Wedi Klaten”. Bahwa 

Upaya untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi pelajaran agama 

Islam dapat dilakukan dengan memahami karakteristik siswa dari aspek 

perkembangan psikologis dan intelektual. Dengan adanya pemahaman tersebut, 

dapat diciptakan berbagai prinsip pembelajaran yang menfasilitasi 

keanekaragaman karakteristik siswa dengan berbagai variasi metode pembelajaran 

dan variasi kondisi tempat belajar. Implementasi teori Multiple Intelligensi dalam 

kelas menjadikan guru sebagai fasilitator bagi siswa karena guru memahami 

bahwasannya setiap siswa memiliki karakteristik intelligensi yang berbeda. Dari 

perbedaan karakteristik ini melahirkan gaya belajar yang berbeda pula.  

Peran guru sebagai fasilitator dalam memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memahami pelajaran PAI sesuai dengan gaya belajar yang beraneka ragam 

tersebut sangat penting diterapkan dengan menggunakan prinsip pengajaran 

Multiple Intelligensi dengan berbagai teknik dan metode yang menyenangkan. 

Prinsip pengajaran tersebut adalah prinsip pengajaran linguistik, prinsip 

pengajaran matematis-logis, prinsip pengajaran audio visual, prinsip pengajaran 

kinestetis-jasmani, prinsip pengajaran musikal, prinsip pengajaran interpersonal, 

prinsip pengajaran intrapersonal, dan prinsip pengajaran naturalis dimana dalam 

pelaksanaannya guru berkreasi dengan berbagai metode. 
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Dengan implementasi Prinsip Multiple Intelligences dapat meningkatkan 

minat belajar siswa, hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pada indikator 

aktivitas minat dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran meliputi: Siswa 

aktif bertanya pada teman atau guru pada siklus I sebesar 21 %, siklus II sebesar 

44,7 %, dan siklus III sebesar 77,5 %. Siswa aktif menjawab pertanyaan guru pada 

siklus I sebesar 21 %, siklus II sebesar 35,5 %, dan siklus III sebesar 38,1 %. 

Siswa aktif mencatat penjelasan guru pada siklus I sebesar 15,7 %, siklus II 

sebesar 27,6 %, dan siklus III sebesar 46 %. Siswa aktif menyimak buku pelajaran 

pada siklus I sebesar 26,3 %, siklus II sebesar 68,3 %, dan siklus III sebesar 100 

%. Siswa aktif bersedia menerima tugas pada siklus I sebesar 36,8 %, siklus II 

sebesar 75 %, dan siklus III sebesar 100 %.  

Siswa aktif mengkomunikasikan hasil pekerjaan pada siklus I sebesar 27,6 %, 

siklus II sebesar 65,7 %, dan siklus III sebesar 89,5 %. Siswa aktif berdiskusi 

dengan teman pada siklus I sebesar 39,4 %, siklus II sebesar 77,5 %, dan siklus III 

sebesar 92,1 %. Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru pada siklus I sebesar 

39,5 %, siklus II sebesar 68,3 %, dan siklus III sebesar 94,7 %. Siswa beraktivitas 

negatif penurunan pada siklus I sebesar 39,4 %, siklus II sebesar 9,1 %, dan siklus 

III tidak ada sama sekali (0 %).14 

Pada penelitian di atas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan yang 

penulis rencanakan. Adapun persamaannya terletak pada Prinsip yang digunakan 

                                                           
14 Sayuti, “Implementasi Prinsip Multiple Intelligences Untuk Meningkatkan Minat Belajar 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 8 Wedi Klaten, (Yogyakarta: 
Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, 2010), hlm. xi.t.d. 
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dalam penelitian. Sedangkan perbdaannya adalah minat belajar pendidikan agama 

Islam.  

Keempat, Dwi Qorina (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Proses 

Pembelajaran Bahasa Arab Di SMP Pekalongan Ditinjau dari Teori Multiple 

Intelligences (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Islam Pekalongan”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) tujuan pembelajaran bahasa Arab di SMP Pekalongan 

ditinjau dari teori Multiple Intelligences sudah melibatkan beberapa jenis 

kecerdasan, antara lain kecerdasan linguistik, spasial, musical, matimatika-logis, 

dan kinestetik. (2) guru bahasa Arab telah berperan aktif sebagai motivator dan 

fasilitator dan bertindak kreatif dalam mengaplikasikan dalam berbagai variasi 

metode pembelajaran tapi guru kurang optimal dalam melakukan eksplorasi bakat, 

minat, dan kecerdasan siswa. (3) materi-materi yang terkandung dalam mata 

pelajaran bahasa Arab kelas VII secara substansial bersifat riil dan dekat dengan 

siswa secara psikologis, dan memuat kecerdasan linguistik, spasial, musical, 

matimatika-logis, dan kinestetik. (4) media pembelajaran yang digunakan 

bervariasi seperti benda-benda kongkret, lagu dan film yang mampu merangsang 

berbagai macam kecerdasan siswa. (5) metode yang diterapkan oleh guru 

bervariasi mulai dari kerja kelompok, membaca keras, jalan-jalan alam, menonton 

film sehingga dapat melibatkan berbagai macam kecerdasan siswa. (6) evaluasi 

yang diterapkan dalam proses pembelajaran yang bervariasi yaitu tes yang berupa 

ulangan harian, ujian mid semester, ujian akhir, dan ujian non tes yang berupa 
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penilaian sikap dan minta yang kesemuanya melibatkan berbagai jenis kecerdasan 

siswa.  

Dari penelitian di atas maka, penelitian tersebut terdapat kesamaan pada saat 

Multiple Intelligences itu digunakan maka diharapkan siswa itu dapat termotivasi 

dalam belajarnya sehingga bermunculanlah berbagai macam kecerdasan yang 

dimiliki oleh setiap siswa. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Dwi Qorina 

lebih kepada Teori Multiple Intelligences pada proses pembelajaran bahasa Arab.  

Kelima, Muflihatuth Thohiroh (2013) Implementasi Multiple Intelligences 

dalam Pembelajaran pada SD Berbasis Islam di Kota Magelang (Studi Kasus di 

SD Muhammadiyah 1 Alternatif dan SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang) bahwa 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pemahaman kepala sekolah dan guru tentang 

Multiple Intelligences sudah tidak asing lagi dalam aktivitas pembelajaran 

kesehariannya dengan menerapkan prinsip Multiple Intelligences, 2) Kerangka 

konseptual implementasi multiple intelligences meliputi 3 tahap yaitu: tahap input 

yang merupakan identifikasi kecerdasan, tahap proses dengan pembelajaran yang 

menggunakan prinsip multiple intelligences mengadakan kegiatan ekstrakurikuler 

yang mencakup seluruh kecerdasan, tahap output dengan menyelenggarakan 

penilaian yang meliputi tiga ranah: kognitif, afektif dan psikomotorik; 3) 

Implementasi Multiple Intelligences dalam pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariatif meliputi pendekatan-pendekatan kecerdasan 

yang dimiliki siswa, selain itu juga pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang 

dapat mengembangkan masing-masing kecerdasan; 4) Respon siswa dan orang tua 
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siswa terhadap implementasi Multiple Intelligences sangat positif dan mendukung 

pelaksanaannya baik dalam pembelajaran intrakurikuler maupun kegiatan 

ekstrakurikuler,5)Dampak implementasi Multiple Intelligences dapat 

meningkatkan prestasi siswa, sering menjuarai perlombaan dalam berbagai bidang 

baik tingkat kecamatan, kota, provinsi, nasional sampai internasional, dan juga 

berdampak pada kepribadian dengan meningkatnya akhlak, ibadah, kerjasama, 

kemandirian, kejujuran, kedisiplinan, dan ketaatan.15 

Dari penelitian di atas maka, penelitian tersebut terdapat kesamaan pada saat 

Multiple Intelligences itu digunakan maka diharapkan siswa itu dapat termotivasi 

dalam belajarnya sehingga bermunculanlah berbagai macam kecerdasan yang 

dimiliki oleh setiap siswa. Sedangkan perbedaannya adalah Muflihatuth Thohiroh 

lebih kepada implementasi Multiple Intelligences pada proses pembelajaran.  

E. Kerangka Teori 

1. Pengertian Prinsip Multiple Intelligences 

Prinsip pembelajaran dapat diartikan sebagai kebenaran yang jadi pokok 

dasar seseorang untuk bertindak dalam melakukan sesuatu untuk dapat 

dijadikan salah satu tolak ukur dalam menentukan sesuatu.16 Menurut 

Horward Gadner, peneliti dari Hardvard sekaligus pencetus teori Multiple 

Intelligences, terdapat Sembilan jenis kecerdasan manusia yaitu: kecerdasan 
                                                           

15 Muflihatuth Thohiroh, “Implementasi Multiple Intelligences dalam Pembelajaran Pada SD 
Berbasis Islam di Kota Magelang (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Alternatif dan SDIT Ihsanul 
Fikri Kota Magelang)”. Tesis Magister Pendidikan Islam (Salatiga: Program Pascasarjana Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga), hlm. iv 

16 Rony Gunawan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), hlm. 
350 
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matematika, bahasa, gambar, musical, tubuh, sosial, diri, alam, spiritual.17 

Pemahaman yang benar harus bermula dari pengertian sejarah penemu 

Multiple Intelligences yang memang pada awalnya merupakan sebuah teori 

kecerdasan dalam ranah psikologi, ketika ditarik kedunia pendidikan maka 

Multiple Intelligences menjadi sebuah prinsip pembelajaran.18 

Pada proses pembelajarannya sendiri guru dituntut untuk mampu 

mengemas gaya mengajarnya agar materi yang disampaikan mudah ditangkap 

dan mudah dimengerti serta mudah dipahami oleh siswanya. Yang disebut 

Gardner sangat berkaitan dengan dunia pendidikan, setiap area otak yang 

disebut Lobus Of Brain ternyata punya komponen inti yang berupa potensi 

kepekaan yang akan muncul dari setiap area otak apabila diberi stimulus yang 

tepat. Akibat adanya stimulus yang tepat, kepekaan inilah yang akan 

menghasilkan kompetensi. Dan apabila kompetensi tersebut dilatih terus 

menerus dalam jenjang silabus yang tepat, dari kompetensi akan muncul 

kondisi akhir yang baik.19 

Sedangkan prinsip Multiple Intelligences pada hakikatnya adalah upaya 

mengoptimalkan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap individu 

(siswa) untuk mencapai kompetensi tertentu yang dituntut oleh sebuah 

                                                           
17 Sutan Surya, Melejitkan Multiple Intelligences Anak Sejak Dini, (Yogyakarta: ANDI, 

2007), hlm. 3 
18 Munif Chatib, Sekolahnya Manusia, Op.Cit., hlm. 108 
19 Munif Chatib, Gurunya Mansia, Op.Cit., hlm.135 
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kurikulum.20 Multiple Intelligences adalah prinsip pembelajaran yang berupa 

rangkaian aktivitas belajar yang merujuk pada indikator hasil belajar yang 

sudah ditentukan dalam silabus.21 

Jadi, prinsip Multiple Intelligences merupakan salah satu prinsip yang 

dapat digunakan oleh para pendidik untuk mengoptimalkan kecerdasan yang 

dimiliki setiap anak didiknya, sehingga pada proses pembelajaran tidak 

membosankan, menjadi menarik, dan menyenangkan. Pada pembahasan kali ini 

Prinsip Multiple Intelligences yang digunakan adalah pada kecerdasan 

berbahasa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis 

karangan. 

2. Hasil belajar 

 Belajar dapat diartikan sebagai upaya mendapat pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman dan sikap yang dilakukan dengan cara mendayakan 

seluruh potensi fisiologis dan psikologis, jasmani dan rohani manusia dengan 

bersumber kepada berbagai bahan informasi, alam jagat raya, dan lain 

sebagainya.22  

 Pada hakikatnya belajar adalah proses penguasaan sesuatu yang 

dipelajari. Penguasaan itu dapat berupa mengerti, merasakan, dan dapat 

melakukan sesuatu. Di dalam diri yang belajar terjadi kegiatan psikis atau 

motorik. Sebagai hasil belajar adalah penguasaan sejumlah pengetahuan dan 

                                                           
20 Muhammad Maksum, Manjadi Guru Idola, (Klaten:Cable Book, 2014), hlm.117 
21 Munif Chatib, Sekolahnya Manusia, Op.Cit., hlm. 109 
22 Abuddin Nata, Op.Cit., hlm. 205 
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sejumlah keterampilan baru dan sesuatu sikap baru atau memperkuat sesuatu 

yang telah dikuasai sebelumya.23 

 Nana Sudjana mengungkapkan Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajaranya.24 Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik 

kognitif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik 

setelah mengikuti proses belajar mengajar.25 

 Menurut Dimayanti dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang 

dapat dipandang dari dua sisi yaitu dari segi siswa merupakan tingkat 

perkembangna mental yang lebih baik bila dibandingkan saat sebelum belajar 

dan dari segi guru merupakan saat terselesainya bahan pelajaran.26 

 Pada dasarnya Hasil belajar adalah penilaian terhadap kemampuan siswa 

yang ditentukan dalam bentuk angka-angka atau nilai. Bukti bahwa seseorang 

telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu.27 Hasil yang ingin dicapai melalui 

aktivitas belajar merupakan tujuan dari proses pmbelajaran, mengingat bahwa 

tujuan pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan secara operasional 

hasilnya dapat diukur. 

 
                                                           

23 Purwa Atmaja Prawira, Op.Cit., hlm. 229 
24 Nana Sudjana, Op.Cit., hlm. 22 
25 Kunandar, Penilain Autentik, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), hlm. 62 
26 Wina sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran Cet. 1, (Jakarta:Kencana, 

2008), hlm 21 
27 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar,(Jakarta: Bumi aksara, 2001), hlm. 79 
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Implementasi prinsip 
Multiple Intelligences 

Hasil belajar 

3. Mata pelajaran bahasa Indonesia 

  Bahasa Indonesia sendiri merupakan pembelajaran yang diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan 

kesimpulan mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang 

berupaya meningkatkan kemampuan siswa, pengetahuan siswa, seta 

memperluas wawasan mereka. 

F. Variabel Penelitian 

Agar tergambar dengan jelas, penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 

variabel X yakni implementasi prinsip Multiple Intelligences, dan variabel Y yaitu 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah 

Najahiyah Palembang. 

        Variabel X     Variabel Y 

 

 

G. Definisi Operasional  

1. Prinsip Multiple Intelligences 

    Implementasi Prinsip Multiple Intelligences dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia kelas III Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang dengan 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui tindakan dan kegiatan nyata. Prinsip 

Multiple Intelligences adalah prinsip guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam pelaksanaannya prinsip Multiple Intelligences adalah 



21 

 

 

 

bahwa guru harus menyesuaikan proses dalam pembelajaran dengan 

memperhatikan perbedaan serta keberagaman kecerdasan yang ada pada setiap 

diri masing-masing siswa. Maka dari itu, dengan menggunakan Prinsip Multiple 

Intelligences diharapkan dapat dijadikan salah satu upaya untuk menjadikan 

kondisi kelas lebih baik lagi sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan 

dapat tercapai.  

2 Hasil Belajar  

Dalam penelitian ini hasil belajar yang  dimaksud yaitu nilai atau hasil 

yang didapat siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah sebelum dan 

sesudah diterapkannya Prinsip Multiple Intelligences pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia dengan materi menulis karangan. Hasil belajar yang dilihat 

dari indikator serta tujuan pembelajaran adalah pada ranah kognitifnya. 

H. Metodologi Penelitian  

1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk Eksperimen. 

Penelitian ini dilakukan di MI Najahiyah Palembang, dengan cara melakukan 

praktek langsung ke lapangan untuk menggetahui hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas III MI Najahiyah Palembang.   

2.  Design Eksperimen 

Penelitian ini merupakan rancangan eksperimen One Group Pretest-

Posttes Design dalam rancangan ini, memilih subjek menjadi satu kelompok, 

yang dikenai perlakuan Pretest-Posttes. 
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   Pretest  Treatment   Posttes 
 

  

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan praktek langsung dengan 

menggunakan prinsip Multiple Intelligences yang digunakan adalah pada 

kecerdasan berbahasa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas III di 

Madrasah Ibitidaiyah Najahiyah Palembang yang akan mengadakan pertemuan 

selama 6 kali pertemuan. 

3.  Jenis dan Sumber Data 

a.  Jenis Data  

  Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang 

dinyatakan dengan angka-angka.28 Hasil dari perhitungan atau pengukuran 

dari Pretest-Posttes tentang implementasi prinsip Multiple Intelligences pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Ibitidaiyah Najahiyah 

Palembang. Sedangkan data kualitatif Data yang dikumpulkan melalui 

observasi dan dokumentasi.  

b.  Sumber Data  

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini: 

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data melalui responden yaitu siswa oleh peneliti langsung dengan 

                                                           
28 Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2005),hlm. 

126 

   TI  X  T2 
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melakukan tes kepada sampel yaitu siswa kelas III pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Ibitidaiyah Najahiyah 

Palembang. 

2) Data sekunder merupakan data yang dijadikan penunjang dalam 

penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari observasi, wawancara, 

dokumentasi, serta literatur yang mendukung. 

4. Populasi dan Sampel  

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah yagnerjumlah 437 siswa tardiri dari 238 laki-

laki dan 199 perempuan. Menurut Arikunto bahwa jika jumlah poulasinya 

kurang dari 100 maka sampelnya dapat 100%, jika populasinya lebih dari 100 

orang maka dapat diambil sampel penelitian  antara 10-15% atau lebih.29  

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam 

penelitian ini dengan menggunakan teknik Random Sampling adalah seluruh 

siswa kelas III Madrasah Ibitidaiyah Najahiyah Palembang. Dengan demikian 

populasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IIIc MI 

Najahiyah Palembang.  

 

 

 

                                                           
29 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka 

Cipta,2006), hlm. 108  
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Tabel I 
Populasi dan Sampel 

Siswa Kelas III MI Najahiyah Palembang 
 

Kelas Jumlah Siswa 

 

III 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

11 14 25 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode observasi  

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data sebelum dan 

sesudah implementasi Prinsip Multiple Intelligences serta untuk 

mendapatkan data awal dengan cara mengadakan pengamatan secara 

langsung ketempat lokasi penelitian seperti proses belajar mengajar di MI 

Najahiyah Palembang. 

b. Metode Wawancara  

Metode ini dipergunakan sebagai salah satu untuk mengumpulkan data 

tentang siswa dalam belajar serta untuk mengumpulkan data tentang sejarah 

berdirinya MI Najahiyah Palembang. 

c. Metode tes 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil 

belajar siswa dengan cara memberikan serangkaian soal Pretest dan Posttes 



25 

 

 

 

kepada 25 orang siswa kelas III di MI Najahiyah Palembang. Soal yang 

dibuat dalam bentuk essay (uraian). 

d. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar 

siswa, keadaan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah 

Palembang, keadaan guru dan tenaga administrasi, keadaan siswa, cara 

memperoleh datanya penulis melihat dokumentasi di Madrasah Ibtidaiyah 

Najahiyah Palembang melalui tata usaha. 

6. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang saya gunakan sebagai berikut:30 

∑D= Jumlah beda/ selisih antara skor variabel I dan skor variabel II dan D 

dapat diperoleh dengan rumus: 

D= X-Y 

MD= Mean Of Difference nila rata-rata htung dar beda/selisih antara skor 

variabel I dan skor variabel II, yang dapat diperoleh dengan rumus: 

MD=  ∑D 

                             N 

Mengkuadratkan D, sehingga diperoleh ∑�2 

 

SDD= deviasi standar dari perbedaan antara skor variabel I dan skor variabel 

II, yang dapat diperoleh dengan rumus: 

SDD= �∑ 2�
�  - �∑�� �

2
 

                                                           
30 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakata:Raja Grafindo Persaada, 2008), 

hlm. 306 
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Mencari standar error dari mean of difference, yaitu dapat diperoleh dengan 

rumus: 

SEMD= SDD 

 √N-1 

Data yang telah didapat dikumpulkan dan direkapitulasi selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan rumus statistik sebagai berikut: 

       to=  MD 

               SEMD   

I. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini disusun oleh penulis dalam lima bab, dan masing-masing bab 

memuat pokok-pokok bahasan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, variabel 

penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II: LANDASAN TEORI yang berisi tentang landasan teori yang 

menjelaskan pengertian prinsip Multiple Intelligences, hasil belajar, dan materi 

pelajaran bahasa Indonesia. 

BAB III: KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN yang berisi tentang kondisi tempat 

penelitian, letak geografis, sejarah singkat berdirinya MI, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan guru, dan sarana prasarana. 
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BAB IV: ANALISIS DATA ini meliputi Implementasi Prinsip Multiple 

Intelligences dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III  pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia di MI Najahiyah Palembang. 

BAB V : PENUTUP, yang berisi : Simpulan dan Saran-saran. 

 


