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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Prinsip Multiple Intelligences 

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.1 Agar tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan baik maka komponen dalam prinsip 

pembelajaran harus disusun dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan 

pembelajaran yang akan dilakukan, melalui prinsip yang tepat dan baik maka 

tujuan pembelajaran akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam telah memerintahkan untuk 

memilih prinsip yang tepat dalam proses pembelajaran. Dalam surat An-Nahl 

ayat 125, yang berbunyi: 

äí÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3 Ïtø:$$ Î/ Ïπsà Ïãöθ yϑ ø9$#uρ ÏπuΖ|¡pt ø:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈y_uρ ÉL ©9 $$Î/ }‘Ïδ ß |¡ômr& 4 ¨βÎ) 

y7−/u‘ uθèδ ÞΟn= ôãr&  yϑÎ/ ¨≅|Ê  tã Ï&Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδuρ ÞΟn=ôãr& t Ï‰tGôγßϑø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪     

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya  Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

                                                           
1 Rony Gunawan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Op.,Cit., hlm. 350 
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yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk. 

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.  

Jadi, prinsip pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang 

dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta 

didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 

Sedangkan Prinsip Multple Intelligences adalah salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk dapat mengelolah kecerdasan yang mereka miliki. Guru 

diharapkan mengembangkan atau mencari alternatif yang digunakan untuk 

membimbing belajar siswa. Pada dasarnya tidak ada metode pembelajaran yang 

paling ideal. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya 

sendiri. Hal ini sangat tergantung sekali pada tujuan yang hendak dicapai, 

penggunaan metode (guru), ketersedian fasilitas dan kondisi siswa. 

Proses belajar akan lebih efektif jika guru mengkondisikan siswa agar 

setiap siswa terlihat secara aktif dan terjadi hubungan yang dinamis dan saling 

mendukung antar siswa satu dengan siswa yang lain. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, Pembangunan manusia bersumber pada pendidikan baik 

dari kehidupan keluarga di rumah, maupun pengalaman belajarnya di sekolah 
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dapat memupuk bakat dan kreatifitas para peserta didik dalam mengembangkan 

sumber daya manusia.2 

Guru perlu memiliki pengetahuan mengenai siapa siswa tersebut dan 

bagaimana karakteristiknya ketika memasuki suatu proses belajar dan mengajar 

di sekolah. Siswa mempunyai latar belakang tertentu, yang menentukan 

keberhasilannya dalam mengikuti proses belajar. Tugas guru adalah 

mengakomodasi keragaman antar siswa tersebut sehingga semua siswa dapat 

mencapai tujuan pengajaran.3 Agar pelayanan pendidikan yang selama ini 

diberikan peserta didik mencapai sasaran optimal, maka pembelajaran harus 

diselaraskan dengan potensi peserta didik.4
  

Pembelajaran akan efektif ketika memperhatikan perbedaan-perbedaan 

individual. Setiap anak dilahirkan dengan kondisi yang terbaik (cerdas) dan 

membawa potensi serta keunikan masing-masing yang memungkinkan untuk 

menjadi yang terbaik (cerdas). Hal ini telah difirmankan oleh Allah SWT dalam 

surat At-Tiin: 4.5  

ô‰s) s9 $ uΖø)n=y{ z≈|¡ΣM}$# þ’ Îû Ç |¡ ômr& 5ΟƒÈθø) s? ∩⊆∪     

                                                           
2 Conny Semiawan, A.S. Munandar, S.C.U. Munandar, Memupuk Bakat dan Kreativitas 

Siswa Sekolah Menengah, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. viii. 
3 Dedi Supriadi, Membangun Bangsa Melalui Pendidikan, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 

2005), hlm. 79 
4 H. Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 3. 
5 Tim SYAAMIL, Al-Qur’anulkarim, (Bandung: Sygma, 2007), hlm.597 
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Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang    

sebaik-baiknya . 

Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Setiap 

manusia memiliki keunikan tersendiri. Tidak seorangpun manusia di dunia ini 

yang diciptakan sama. Hal inilah yang sejak lama dalam ilmu pendidikan 

dikenal dengan konsep perbedaan individual. Pola pendidikan yang terjadi saat 

ini masih banyak yang mengedepankan keseragaman dan pengukuran siswa 

yang cerdas hanya terbatas pada IQ saja. Penggalian kecerdasan peserta didik 

masih sangat jarang dilakukan sebagai sandaran utama untuk mengawali setiap 

rancangan pembelajaran, prinsip dan pendekatan yang digunakan, serta evaluasi 

yang ditetapkan. Kecenderungan minat, bakat, talenta, dan ketrampilan dasar 

belum menjadi bagian yang integral.6  

Menurut Muqowin terdapat beberapa prinsip dalam pembelajaran yang 

dapat digunakan siswa agar lebih aktif, misalnya; prinsip kekuatan berdua, 

prinsip pembelajaran terbimbing, prinsip belajar tim pendengar, namun penulis 

memfokuskan pada prinsip Multiple Intelligences pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia siswa kelas III.7 

Multiple Intelligences merupakan teori kecerdasan yang dikemukakan 

oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University pada tahun 

                                                           
6 Muflihatuth Thohiroh, Op.,Cit, hlm. 3  
7 Muqowin, Op.Cit. 
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1983. 8 Ketika menemukan teori tersebut pada 1983 Gadner mengenalkan enam 

teori kecerdasan yakni linguistic , matematis logis, spasial-visual, music, 

intrapersonal, dan interpersonal. Namun, dalam perkembangannya sampai 

2002, gadner sudah mengenalkan Sembilan kecerdasan, dengan penambahan 

kecerdasan kinestesis, naturalis, dan eksistensial.9 bermula dari sebuah 

penemuan Multiple Intelligences yang awalnya merupakan teori kecerdasan 

dalam ranah psikologi. Ketika ditarik ke dunia pendidikan maka Multiple 

Intelligences menjadi sebuah prinsip pembelajaran yang bisa digunakan untuk 

materi apapun dalam semua bidang studi pembelajaran.10 

Prinsip Multiple Intelligences termasuk bagian dari salah satu prinsip 

yang dapat digunakan untuk menggali beberapa kecerdasan yang dimiliki setiap 

(siswa). Maka Prinsip Multiple Intelligences merupakan seluruh rangkaian 

aktivitas belajar 11 seorang guru harus mampu menyesuaikan serta menemukan 

dan harus menyadari bahwa setiap anak mempunyai keberagaman serta 

perbedaan kecerdasan setiap masing-masing siswa. Adapun Multiple 

Intelligences yang terdiri dari beberapa jenis kecerdasan antara lain: kecerdasan 

berbahasa, kecerdasan matematis logis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan 

memainkan musik, cerdas kinestesis, interpersonal, intrapersonal, cerdas alam 

                                                           
8 Munif Chatib,Orangtuanya Manusia, (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. 87 
9 Munif Chatib, Gurunya Manusia, (Bandung:Kaifa, 2014),hlm. 138 
10 Munif Chatib, Sekolahnya Manusia, (Bandung: Kaifa,2011), hlm. 108 
11 Munif Chatib, Sekolahnya Manusia, Op. Cit., hlm. 109 
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dan eksistensial.12 Maka dari itu, pada pembahasan kali ini Prinsip Multiple 

Intelligences pada mata pelajaran bahasa Indonesia.  

Menurut Al-Qur’an, Adam dilebihkan atas makhluk Tuhan yang lain, 

sehingga iblis harus tunduk padanya karena Adam memiliki kemampuan untuk 

menyebut nama-nama, suatu keahlian menciptakan, dan memahami simbol-

simbol.13 Allah berfirman (QS. Al Baqarah: 33): 

tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔̄≈tƒ Νßγ÷∞Î; /Ρr& öΝÎηÍ←!$ oÿôœr' Î/ ( !$ £ϑn=sù Νèδr' t6 /Ρr& öΝ ÎηÍ←!$ oÿ ôœr' Î/ tΑ$ s% öΝs9 r& ≅ è%r& öΝä3 ©9 þ’ÎoΤ Î) ãΝn= ôãr& |=ø‹ xî 

ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ãΝn=÷ær& uρ $tΒ tβρß‰ö7è? $ tΒuρ öΝçFΨä. tβθ ãΚ çFõ3s? ∩⊂⊂∪     

 
Artinya: Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-

nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka 

nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku 

katakana kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia 

langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa 

yang kamu sembunyikan?"  

Keberhasilan pembelajaran prinsip Multiple Intelligences dilihat dari 

bagaimana guru dapat mengemas gaya mengajarnya agar mudah ditangkap dan 

dimengerti oleh siswanya. Prinsip Multiple Intelligences merupakan salah satu 

prinsip yang dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan ataupun 

                                                           
12 Ibid., hlm. 88 
13 Muflihatuth Thohiroh, Op.Cit., hlm. 18 
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memunculkan kecerdasan siswa sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat 

maksimal. Adapun prosedur prinsip ini sebagai berikut:14 

a. Memberdayakan semua jenis kecerdasan yang ada pada setiap anak. 

b. Mengoptimalkan pencapaian mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan 

yang menonjol pada masing-masing siswa. 

Adapun langkah-langkah yang saya gunakan dalam proses pembelajaran 

yaitu:15 

a. Guru mengadakan apersepsi serta memotivasi siswa agar tertarik untuk 

belajar. 

b. Guru telah menetapkan materi yang akan dipelajari yakni tentang menulis 

karangan.  

c. Guru memberikan respon visual kepada peserta didik yakni dengan akses 

informasi melihat, mengucapkan, dan melakukan. 

d. Guru menjelaskan materi serta mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

diajarkan dalam kehidupan sehari-hari yakni materi tentang menulis 

karangan. 

e. Guru memberikan klarifikasi tentang materi menulis karangan serta 

melibatkan partisipasi siswa.  

f. Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran. 

 

                                                           
14 Muhammad Maksum, Op.Cit, hlm. 119 
15 Munif Chatib, Sekolahnya Manusia,  Op. Cit., hlm. 136-144 
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B. Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar mengajar pada dasarnya merupakan perubahan positif 

selama dan sesudah proses belajar mengajar dilaksanakan. Keberhasilan ini dapat 

dilihat dari keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan 

perubahan posotif yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses belajar mengajar 

tersebut. Keberhasilan belajar mengajar merupakan bagian integral dari tujuan 

pendidikan. Hasil kegiatan belajar mengajar yang dicapai pada setiap kali jam 

pelajaran akan menjadi hasil kegiatan belajar mengajar dan hasil kegiatan belajar 

mengajar persemester merupakan bagian dari hasil kegiatan pendidikan 

perjenjangan menjadi bagian dari tujuan pendidikan secara keseluruhan. 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil adalah suatu yang menjadi akibat dari usaha, pendapatan, 

sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebaga hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.16 

Menurut Mujdiono, hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. 

Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat 

berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut 

bermanfaat bagi guru dan siswa.17 Sedangkan menurut Amirin yang dimaksud 

                                                           
16 Slameto, Belajar dan Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.20 
17 Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:Rineka Cipta, 1999), hlm. 20. 
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hasil belajar adalah kemajuan yang diperoleh siswa dalam segala hal yang 

dipelajarinya di Sekolah.18 

Maka dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan hasil belajar 

merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengtahui penguasaan tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran. 

2. Macam-Macam Hasil Belajar  

Nawawi mengemukakan pengertian hasil belajar adalah keberhasilan 

siswa dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai atau skor hasil tes mengenai sejumlah pelajaran tertentu. 

Berdasarkan tujuannya hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu:19 

a. Hasil belajar yang berupa kemampuan keterampilan atau kecakapan di 

dalam melakukan atau mengerjakan suatau tugas, termasuk didalamnya 

keterampilan menggunakan alat. 

b. Hasil belajar yang berupa perubahan sikap dan tingkah laku. 

c. Hasil belajar yang berupa kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan 

tentang apa yang dikerjakan. 

 

 

 

                                                           
18 Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2000), hlm. 29. 
19 Slameto, Op.Cit., hlm. 60 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan usaha yang diperoleh dari pengalaman-

pengalaman untuk mengetahui tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Faktor-

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

a.  Faktor Intern (faktor yang berasal dari siswa) 

1) Motivasi dan minat 

          Dalam proses belajar, motivasi dan minat sangat diperlukan 

karena seorang tidak mempunyai motivasi dan minat dalam belajar, 

tidak akan mungkin dapat melakukan aktivitas belajar. 

2) Cara belajar 

Cara belajar mempengaruhi pencapaian belajar seseorang karena 

belajar tanpa memperhatikan teknik dan factor fisiologis dan ilmu 

kesehatan akan memperoleh hasil belajar yang kurang memuaskan.20 

3) Intelegensi dan bakat 

Intelegensi merupakan kemampuan seseorang atau kapasitas 

yang ikut menentukan berhasl atau tidaknya seseorang dalam belajar.21 

Muhibbin menjelaskan bahwa intelegensi sebenarnya bukan persoalan 

otak saja, tetapi juga kuantitas organ-organ tubuh lainnya yang saling 

                                                           
20 Rohmalina Wahab, Psikologi Pendidikan, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008), 

hlm. 131 
21 Abu Ahmadi, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 75 
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berkaitan sebab otak hanya salah satu organ tubuh yang tidak bias 

berdiri sendiri.22 

4) Kesehatan 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang. Dengan demikian kesehatan jasmani 

dan rohani memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 

kemampuan belajar, karena jika seseorang sakit ataupun kurang sehat 

akan mengakibatkan menurunya garah belajar serta mempengaruhi 

hasil belajar. 

b.  Faktor ekstern yaitu:23 

1) Faktor sekolah yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung dan 

tugas rumah. 

2) Faktor keluarga yaitu cara orang tua mendidik, suasana rumah, 

keadaan ekonomi, keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang 

kebudayaan. 

3) Faktor masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, massa 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.  

 

                                                           
22 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 113 
23 Slameto, Op.Cit., hlm. 60 
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C. Bahasa Indonesia 

 1. Pengertian Bahasa Indonesia  

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan 

kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya.  

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.24 

Bahasa adalah keterampilan khusus yang kompleks berkembang dalam 

diri anak-anak secara spontan, tanpa usaha sadar atau intruksi formal dipakai 

tanpa memahami logika yang mendasarinya secara kualitatif sama dalam dari 

setiap orang, berbeda dari kecakapan-kecakapan lain yang sifatnya lebih untuk 

dalam hal memproses informasi/berperilaku secara cerdas.25 

                                                           
24 Eny Chairani.dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Palembang: MI 

Najahiyah, 2014/2015), hlm. 85 
25 Douglas Brow, Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa, (Jakarta: Kedutaan Besar AS, 

2008), hlm. 6 
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Menurut Tarigan, beliau memberikan dua definisi bahasa. Pertama, 

bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga untuk sistem 

generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana suka atau 

simbol-simbol.26 Menurut Jalaluddin Rahmat melihat bahasa dari dua sisi yaitu 

sisi formal dan fungsional. Secara formal, bahasa diartikan sebagai semua 

kalimat yang terbayangkan, yaitu dibuat menurut tatabahasa. Sedangkan secara 

fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk 

mengungkapkan gagasan.27 

Maka bahasa Indonesia adalah bahasa resmi republik Indonesia dan 

bahasa persatuan bangsa indonesia. Dan keterampilan khusus yang kompleks 

berkembang dalam diri anak-anak secara spontan, tanpa usaha sadar atau 

intruksi formal dipakai tanpa memahami logika. 

2. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia 

Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut:28 

a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun secara tulisan. 

                                                           
26 Djago Tarigan, Teknik Pengajaran Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 1986), 

hlm. 22 
27 Ibid., hlm. 22  
28 Eny Chairani.dkk, Op.,Cit. hlm. 86 
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b. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa. 

c. Memahami bahasa indonsia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan. 

d. Menghargai dan bangga  menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa Negara. 

e. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

f. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

2. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut:29 

a. Mendengarkan 

b. Berbicara 

c. Membaca 

d. Menulis 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) materi 

menulis karangan dengan kalimat sederhana. Pada mata pelajaran bahasa 
                                                           

29 Eny Chairani.dkk, Ibid., hlm. 87 
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Indonesia pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kelas III semester II 

yakni:30 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Menulis  
1. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, dan 

informasi dalam 

karangan sederhana 

dan puisi. 

1.1 Menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri, 

menggunakan pilihan kata dan 

kalimat yang tepat dengan 

memperhatikan penggunaan 

ejaan, huruf kapital, dan tanda 

titik.  

 
A. Materi  

Menulis Karangan 

1) Perhatikan gambar berikut ini lalu tulislah karanganmu sesuai dengan 

gambar dibawah ini!  

 

 

2) Kembangkan gagasan-gagasan yang sudah kamu tulis menjadi 

karangan jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan ejaan dalam 

                                                           
30 Ibid., hlm. 93 
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menulis karangan. Pilihlah salah satu gambar dibawah ini! Lalu buatlah 

karangan berdasarkan gambar yang kamu pilih dan berilah judul pada 

karanganmu! 

a. b.   

 

 

 

 

 

3) Dalam menulis karangan, kalian perlu memperhatikan ejaan dan tanda 

baca yang tepat. Tanda baca yang sering digunakan dalam mengarang 

adalah tanda baca titik (.).  

Bacalah sebuah karangan dibawah ini dengan memperhatikan tanda 

baca yang tepat! 

 Sahabatku  

   Aku mempunyai seorang teman. Namanya Kiki Kurnia. Ia 

anak yang pandai dan senang berteman dengan siapa saja. Ayahnya 

seorang perwira TNI angkatan darat. Ibunya seorang ibu rumah tangga 

yang ramah dan baik hati. 

Aku pernah bermain kerumahnya. Ibunya menyambut dengan 

baik sekali. Aku disuguhi minuman dan berbagai makanan kecil.  
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Aku berteman dengannya sejak kelas I. kini Kiki jauh dariku. 

Kiki harus pindah ke Manado. Ayahnya mendapatkan tugas baru 

disana. 

4) Yogyakarta, 12 Februari 2012 

Buat sahabatku Alexander 

di Tanjung Kerang 

Alex yang baik hati 

  Cukup lama kita tidak bertemu. Rasanya aku tidak dappat 

menahan kerinduan ini. Karena itu, aku menyempatkan menulis surat 

disela-sela kesibukan belajar. Alex, bagaimana dengan nilai semester 

1 ini? Aku do’akan semoga tetap baik seperti dulu. 

Alex, cukup sekian dulu surat dariku, kutunggu balasanmu. 

Sahabatmu  

5) Pada karangan diatas, kamu dapat membaca surat. Tempat dan tanggal 

surat tertulis: Yogyakarta, 12 Februari 2012. dalam penlisan surat, 

antara tempat dan tanggal diberi tangan koma 9,). 

Bubuhkan tanda koma (,) pada tanggal surat di bawah ini! 

1) Jakarta 17 Agustus 1945 

2) Surabaya 10 November 2009 

3) Bandung 28 Oktober 2006 
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3. Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah jika dilihat dari proses belajar 

mengajar bukan hanya pemupukan ilmu saja, melainkan merupakan proses 

interaksi yang kompleks yang bertalian dengan sikap, nilai, dan keterampilan, 

serta juga pemahaman. Anak yang sedang belajar pada dasarnya tidak 

bereaksi terhadap lingkungan secara intelektual, tetapi juga emosional dan 

sering juga secara fisik. Rangkaian perubahan dan pertumbuhan fungsi-fungsi 

jasmani, pertumbuhan watak, pertumbuhan intelektual, dan pertumbuhan 

sosial, itu sesuai tercakup didalam peristiwa yang disebut proses belajar 

mengajar dan berintikan interaksi belajar mengajar. Nah dalam ranah inilah 

sebagai tujuan dari pendidikan didalam pendidikan dikenal menjadi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga tujuan ranah penilaian ini 

merupakan Taksonomi  yang dikembangkan oleh Benyamin S Bloom akan 

tetapi, Bloom lebih mengkonsentrasikan kepada ranah kognitif.31 Maka dari 

itu,  hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas III di Madrasah 

Ibtidaiyah Najahiyah Palembang dengan materi menulis karangan dengan 

kalimat sederhana. Indikator yang hendak dicapai adalah: menulis karangan 

dengan kalimat sederhana berdasarkan ejaan yang tepat dan benar. Hasil 

belajar belajar disini lebih menonjol kepada ranah kognitifnya.  

 

                                                           
31 Fajri Ismail, Op.Cit., hlm. 43-44 


