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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya
berupa kesehatan dan kekuatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
waktu dan kesempatan sehingga Buku berjudul Road Map
Pelaksanaan Kultur Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Sekolah
Dasar dapat diselesaikan.
Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk menjadi panduan
atau pedoman bagi Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah
berdasarkan kebutuhan ragam kecerdasan siswa.
Buku ini memuat informasi seputar rasionalitas, landasan
pengembangan (landasan filosofis, landasan social, landasan yuridis,
dan MBS); tujuan dan ruang lingkup model; konsep Multiple
Intelligences (MI); komponen-komponen Model Kultur Sekolah MI
yang meliputi sintaks, prinsip reaksi, system social, system
pendukjung, dan dampak instruksional dan pengiring; petunjuk
pelaksanaan Model Kultur Sekolah MI, dan penjelasan tentang
perangkat Model Kultur Sekolah MI serta instrumen pengujian model.
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan dan bantuan secara maksimal selama dalam
penelitian pengembangan sampai terwujudnya penerbitan buku ini.
Akhirnya, penulis berharap dengan senang hati atas saran dan
kritik demi kesempurnaan buku ini pada edisi selanjutnya. Bukuini
diharapkan memberi manfaat untuk menjadi sumber inspirasi dan
petunjuk bagi Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah yang sesuai
dengan kebutuhan ragam kecerdasan siswanya. Semoga Allah SWT
merahmati keberadaan buku ini bagi pengembangan sistem pendidikan
untuk mencerdaskan anak bangsa.
Parepare, Maret 2018
Tim Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Rasionalisasi Model Kultur Sekolah MI
Kultur sekolah dalam Standar Naional Pendidikan dapat dirunut
dari standar pengelolaan pendidikan yang termasuk pada aspek
manajemen. Akan tetapi, pengelolaan kultur sekolah, belum banyak
diperhatikan dan dikembangkan. Peningkatan mutu pendidikan
dipandang tidak cukup hanya prioritas pada aspek akademik semata,
tanpa mengoptimalkan aspek non akademik. Salah satu aspek non
akademik yang sering terabaikan sebagai penentu keberhasilan
pendidikan di sekolah adalah kultur sekolah.
Pengelolaan kultur sekolah yang baik diharapkan menjadi spirit
pendorong terhadap peningkatan meningkatkan mutu pendidikan di
sekolah. Sehingga siswa tidak hanya memiliki nilai akademik, namun
sekaligus bernilai afektif dan psikomotorik yang berguna bagi
kehidupanya. Hubungan kultur sekolah dengan mutu pendidikan
terlihat dari hasil The Third International Math and Science Study
(TIMSS) bahwa faktor penentu kualitas pendidikan bukan hanya
menekankan faktor fisik saja, seperti kebedaraan guru yang
berkualitas, kelengkapan peralatan laboratorium dan buku
perpustakaan, tetapi juga dalam wujud non fisik, yakni berupa kultur
sekolah (Zamroni, 2000). Bahkan, Anwar Hasnun (2010)
mengemukakan bahwa kegagalan kepala sekolah dalam mengelola
sekolah dikarenakan kegagalan mengelola kultur sekolah dengan baik.
Kultur sekolah adalah karakter atau pandangan hidup yang
merefleksikan keyakinan, nilai, norma, simbol dan kebiasaan yang
telah dibentuk dan disepakati bersama oleh warga sekolah. Kultur
sekolah bersifat bottom-up, bahwa asumsi-asumsi dasar, nilai-nilai,
keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan dibangun atas
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kesadaran dan kehendak dari warga sekolah. Kultur sekolah
merupakan suatu kesepakatan bersama yang diyakini sebagai
instrument dan pendorong semangat untuk mencapai yang terbaik
terhadap efektifitas pengelolaan sekolah.
Kultur sekolah ada yang bersifat postitif, negatif, dan netral.
Kultur yang bersifat positif adalah kultur yang mendukung
peningkatan mutu pendidikan, seperti menjalin networking dalam
mencapai prestasi akademik dan non akademik, adanya subsidi silang
antar sekolah, memberi penghargaan terhadap yang berprestasi,
komitmen dalam belajar, saling percaya antar warga sekolah, dan
sebagainya. Kultur yang bersifat negatif adalah kultur yang
menghambat peningkatan mutu pendidikan, seperti banyak jam
pelajaran yang kosong, siswa takut berbuat salah, siswa takut
bertanya/mengemukakan pendapat, kompetisi yang tidak sehat di
antara para siswa, perkelahian antar siswa atau antar sekolah dan
sebagainya. Sedangkan kultur yang bersifat netral adalah kultur yang
tidak mendukung peningkatan mutu pendidikan, seperti arisan
keluarga sekolah, seragam guru dan karyawan, dan sebagainya.
Pengembangan kultur sekolah harus menjadi prioritas penting.
Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk
mengembangkan kultur sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang
bermutu. Sekolah yang berhasil membangun dan memberikan kultur
yang baik akan menghasilkan prestasi belajar yang tinggi baik
akademik maunpun non akademik. Artinya, dalam memperbaiki mutu
sekolah tanpa adanya kultur sekolah yang positif maka perbaikan itu
tidak akan tercapai, sehingga kultur sekolah harus menjadi komitmen
luas bagi warga dan menjadi kepribadian sekolah, serta didukung
oleh stakeholder sekolah. Dengan kultur sekolah yang positif dan
mewaspadai adanya kultur negatif, maka suasana kebersamaan,
kolaborasi, semangat untuk maju dan berkembang, dorongan bekerja
keras dan kultur belajar mengajar yang bermutu akan dapat
diciptakan.
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Perkembangan teori kecerdasan majemuk Gardner (1983)
telah mengubah paradigma semua orang, khususnya kalangan
pendidik. Sebuah teori yang menekankan pada berbagai tipe
kecerdasan siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang bodoh dan nakal,
mereka berkembang sesuai dengan tipe kecerdasannya masingmasing. Hal senada dijelaskan dalam (Ulla, 2013; 133-134) bahwa:
kehadiran teori multiple intelegences telah melahirkan paradigma baru
dalam pendidikan, khususnya penyelenggaraan pembelajaran di kelas.
Pertama, perubahan pola pikir para pendidik. Para pendidik harus
mengubah cara berpikir bahwa di dalam kelas tidak ada siswa yang
bodoh, apalagi beranggapan bahwa sebagian siswa cerdas, sebagian
sedang-sedang saja, dan sebagaian lainnya tidak cerdas. Pendidik
harus memandang bahwa pada dasarnya semua siswa adalah cerdas
dalam aspek yang berbeda-beda. Kedua, perubahan model
pembelajaran yang cocok dengan gaya belajar siswa. Dengan asumsi
bahwa setiap siswa mempunyai kecerdasan yang berbeda, maka
pendidik perlu membuat model yang sesuai. Sebuah model yang
dimaksudkan untuk memberi ruang kepada peserta didik untuk
belajar sesuai dengan gaya belajarnya.
Lebih lanjut dikatakan (Ulla, 2013; 133-134) bahwa; aplikasi
teori multiple intelegences di kelas masih dalam proses eksplorasi.
Masing-masing pendidik dapat menerapkan dengan berbagai cara.
Memang belum ada petunjuk standard yang harus diikuti, gagasangagasan yang dikemukakan oleh para ahli selama ini barulah sebatas
usulan, seperti halnya Thomas Amstrong yang mengusulkan
pembelajaran dilakukan secara tematis dengan memperhatikan
keunikan dan kecerdasan yang menonjol pada setiap anak. Dengan
demikian, pendidik dapat berkesempatan mengeksplorasi diri dan
kemampuannya
untuk
sekaligus
membedah
dan
mengimplementasikan teori multiple intelegences dalam proses
pembelajaran, tentunya disesuaikan dengan kondisi, motivasi, dan
latar belakang kelas.
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Pentingnya Teori MI dengan segala asumsinya akan dapat
meningkatkan kualitas pendidikan jika memang benar-benar
diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Secara radikal teori MI akan
membuat pendidik, pengelola lembaga pendidikan, dan segala
komponen yang berkecimpung dalam dunia pendidikan merefleksi
diri dan mengintrospeksi terutama dalam upaya pelaksanaan
pendidikan selama ini. Melalui teori MI, pendidikan dan segala aspek
di dalamnya akan mengurai kembali, bagaimana jalan dan
implementasinya, dan bagaimana teori ini berpengaruh dan
memberikan efek yang cukup “terasa” dalam tubuh pendidikan.
Dengan kata lain, bahwa teori MI akan memaksa pendidikan untuk
segera introspeksi, melakukan evaluasi, mengubah, dan berbenah diri
(Ulla, 2013; 125).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa perlu
untuk menulis Buku Model sebagai panduan dalam pelaksanaanModel
Kultur Sekolah berbasis Multiple Intelegences (MI).Buku Model ini
merupakan buku yang memuat tentang penjelasan implementasi
Model Kultur Sekolah berbasis Multiple Intelegences (MI).
B.

Landasan Pengembangan Model
Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung
terus tidak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini.
Upaya
memanusiakan
manusia
melalui
pendidikan
itu
diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar
sosial-kebudayaan setiap masyarakat tertentu. Oleh karena itu,
meskipun pendidikan itu universal, namun terjadi perbedaanperbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar
sosiokoltural tersebut. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan
berlandaskan filsafat hidup serta berlandaskan sosiokultural setiap
masyarakat, termasuk di Indonesia. Kajian ketiga landasan itu
(filosofis, sosiologis, dan kultural) akan membekali setiap tenaga
kependidikan dengan wawasan dan pengetahuan yang tepat tentang
bidang tugasnya.
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1.

Landasan Filsafat Pendidikan
Pengembangan Model Kultur Sekolah Berbasis MI berpijak pada
empat mazhab filsafat pendidikan yang besar pengaruhnya dalam
pemikiran dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini,
yaitu; progresivisme, Esensialisme, perenialisme, dan rekonstruksionalisme.
a. Aliran Progresivisme
Aliran progresivisme sebagai aliran pemikiran baru
berkembang dengan pesat pada permulaan abad ke XX, namun garis
linier dapat ditarik ke belakangnya hingga pada zaman Yunani Kuno.
Heraclitos mengemukakan bahwa sifat yang utama dan realita adalah
perubahan. Tidak ada suatu yang tetap di dunia ini, semuanya
berubah. Demikian juga Socrates, ia berusaha mempersatukan
epistemologi dan aksiologi (teori ilmu pengetahuan dan teori nilai). Ia
mengajarkan bahwa pengetahuan merupakan kunci kebajikan yang
baik sebagai pedoman bagi manusia untuk melakukan kebajikan.
Protagoras seorang sebagai sophis pernah mengajarkan bahwa
kebenaran dan nilai-nilai bersifat relatif, yaitu tergantung pada waktu
dan tempat.
Banyak
penyumbang
pikiran
dalam
pengembangan
progresivisme, seperti Francis Bacon, John Locke, Rousseau, Kant,
Hegel, dan sebagainya. Francis Bacon menamakan asas metode
eksperimental (metode ilmiah dalam pengetahuan alam) menjadi
metode utama dalam filsafat pendidikan progresivisme. John Locke
dengan teori tentang asas kemerdekaan yang menghormati hak asasi
(kebebasan politik). Rousseau meyakini kodrat manusia yang bisa
berbuat baik dan lahir sebagai makhluk yang baik. Imanuel Kant
memuliakan martabat manusia dan menjujung tinggi kepribadian
manusia. Sedangkan Hegel peletak asas penyesuaian manusia dengan
alam dengan ungkapan”The dynamic, ever readjusting processes of
nature and society.” Dengan kata lain alam dan manusia bersifat
dinamis dalam proses penyesuaian dan perubahan yang tidak pernah
berhenti.
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Aliran progresivisme ini sangat berpengaruh pada pembaruan
pendidikan. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh aliran
naturalisme dan eksperimentalisme, instrumentalisme, eviromentalisme, dan pragmatisme sehingga progresivisme sering disebut
sebagai salah satu dari aliran tadi. Progresivisme dalam
pandangannya, selalu berhubungan dengan The liberal road to cultural
yakni liberal berarti fleksibel(lentur dan tidak kaku), toleran dan
bersikap terbuka, serta ingin mengetahui dan ingin menyelidiki demi
pengembangan pengalaman.
Progresivisme disebut sebagai naturalisme, yang mempunyai
pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta
ini (bukan kenyataan yang spiritual dan supernatural).Naturalisme
bisa menjadi materialisme, karena memandang bahwa jiwa manusia
dapat menurun kedudukannya menjadi dan mempunyai hakekat
seperti unsur-unsur materi. Progresivisme juga identik dengan
eksperimentalisme, yang berarti aliran ini menyadari dan
mempraktikkan eksperimen (percobaan ilmiah) adalah alat utama
untuk menguji kebenaran suatu teori dan suatu ilmu pengetahuan.
Progresivisme disebut sebagai instrumentalisme, karena aliran
ini menganggap bahwa potensi intelegensi manusia (merupakan alat,
instrument) sebagai kekuatan utama untuk menghadapi dan
memecahkan problem kehidupan manusia. Progresivisme disebut
sebagai eviromentalisme, karena aliran ini menganggap lingkungan
hidup sebagai medan berjuang menghadapi tantangan dalam, baik
lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia diuji sejauh mana
berinteraksi terhadap lingkungan, menghadapi realita dan perubahan.
Progresivisme disebut sebagai pragmatisme karena aliran ini
dianggap pelaksana terbesar dari progresivisme dan merupakan
petunjuk pelaksanaan pendidikan agar lebih maju dari sebelumnya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak heran kalau
pendidikan progresivisme selalu menekankan pada tumbuh dan
berkembangnya pemikiran dan sikap mental. Progres dan kemajuan
menimbulkan perubahan, sedangkan perubahan menimbulkan
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pembaruan. Kemajuan juga mengandung nilai yang dapat mendorong
untuk mencapai tujuan. Tujuan akan tampak, kalau tujuan telah
tercapai. Nilai suatu tujuan dapat menjadi alat, jika ingin dicapai untuk
mencapai tujuan lain lagi. Misalnya, faedah kesehatan yang baik akan
mmendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pengembangan model Kultur Sekolah MI merupakan gerakan
pendidikan progresif yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip,
antara lain sebagai berikut :
1) Anak harus bebas untuk dapat berkembang secara wajar.
2) Pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk
merangsang niat belajar.
3) lingkungan hidup sebagai medan berjuang menghadapi
tantangan dalam, baik lingkungan fisik maupun lingkungan
sosial.
4) potensi intelegensi manusia (merupakan alat, instrument)
sebagai kekuatan utama untuk menghadapi dan
memecahkan problem kehidupan manusia.
5) Sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium
untuk melakukan reformasi pedagogis dan eksperimentasi.
b. Aliran Rekontruksionalisme
Mazhab rekronstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis
dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya
belajar tentang pengalaman-pengalaman kemasyarakatan masa kini di
sekolah, tetapi haruslah memelopori masyarakat kearah masyarakat
baru yang diinginkan. Keunikan mazhab ini ialah teorinya mengenai
peranan guru, yakni sebagai pemimpin dalam metode proyek yang
memberi peranan kepada siswa cukup besar dalam proses
pendidikan.
Aliran ini sepaham dengan aliran perennialisme dalam
menghadapi krisis kebudayaan modern. Akan tetapi menggunakan
pendekatan berbeda dengan yang ditempuh oleh perennialisme.
Namun, sesuai istilah yang dikandungnya, yakni berusaha membina
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suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan
utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Melalui lembaga dan
proses pendidikan, aliran ini ingin merombak tata susunan lama dan
membangun tata susunan hidup kebudayaan yang sama sekali baru.
Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan oleh usaha bersama dan
kerja sama semua bangsa. Pengikut aliran ini percaya bahwa bangsabangsa di dunia telah tumbuh kesadaran dan sepakat untuk
menciptakan satu dunia baru dengan kebudayaan yang baru, di bawah
satu kedaulatan dunia serta di bawah pengawasan mayoritas umat
manusia.
Pengembangan model Kultur Sekolah MI berpijak pada aliran
rekronstruksionisme karena siswa tidak hanya belajar tentang
pengalaman-pengalaman kemasyarakatan masa kini di sekolah, tetapi
siswa haruslah menjadi pelopor masyarakat kearah masyarakat baru
yang diinginkan. Peranan gurusebagai pemimpin dalam metode
proyek yang memberi peranan kepada siswa cukup besar dalam
proses pembelajaran di kelas. Peranan siswa dan guru dalam konteks
ini memerlukan desain kultur sekolah yang dapat mengembangkan
pengalaman siswa dan memudahkan guru dalam memfasilitasi
siswanya dalam melakukan metode proyek.
2.

Landasan Sosiologis
Para ahli perkembangan mempunyai pendapat berbeda-beda
tentang faktor-faktor menentukan dalam perkembangan manusia. Ada
tiga teori perkembangan, yaitu; teori nativif, teori empiris, dan teori
konvergensi. Model kultur sekolah MI didasarkan pada teori
konvergensi (Regina, 2013). Teori konvergensi merupakan teori
gabungan (konvergensi) dari kedua teori sebelumnya, yaitu; teori
natif dan empiris. William Stern mengemukakan bahwa baik
pembawaan sejak lahir (faktor endogen) maupun pengalaman atau
lingkungan (faktor eksogen) mempunyai peranan yang penting
didalam perkembangan individu.
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Penelitian dari Stern memberikan bukti tentang kebenaran dari
teorinya. Ia mengadakan penelitian dengan anak-anak kembar di
Hamburg. Dilihat dari segi faktor endogen anak yang kembar
mempunyai sifat-sifat keturunan yang dapat dikatakan sama. Anakanak tersebut dipisahkan dan ditempatkan pada pengaruh lingkungan
yang berbeda. Pemisahan ini dilaksanakan setelah kelahiran. Ternyata
pada akhirnya mereka mempunyai sifat-sifat yang berbeda satu
dengan yang lain, sekalipun secara keturunan mereka dapat dikatakan
relatif mempunyai kesamaan, hal ini disebabkan pengaruh lingkungan
dimana mereka berada. Faktor pembawaan tidak menentukan secara
mutlak atau bukan satu-satunya faktor yang menentukan pribadi
seseorang.
Teori konvergen juga mengatakan bahwa bakat telah ada pada
masing-masing individu, akan tetapi bakat yang sudah tersedia itu
perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang.
Misalnya tiap anak manusia yang normal mempunyai bakat untuk
berdiri tegak di atas kedua kaki. Akan tetapi bakat ini tidak akan
menjadi aktual (menjadi kenyataan) jika anak manusia itu sekiranya
tidak hidup dalam lingkungan masyarakat manusia. Anak yang
semenjak kecilnya diasuh oleh serigala tak akan dapat berdiri tegak
diatas kedua kakinya, tapi mungkin ia akan dapat berjalan di atas
tangan dan kakinya (seperti serigala). Selain bakat, perlu pula
dipertimbangkan soal kematangan (readiness). Bakat yang sudah ada
dan mendapatkan pengaruh lingkungan yang serasi belum tentu dapat
berkembang, jika bakat tersebut belum matang. Misalnya anak yang
normal umur 6 bulan, walaupun hidup di tengah manusia lain, tak
akan dapat berjalan karena belum matang.
3.

Landasan Yuridis
Landasan yuridis pengembangan model kultur sekolah MI
berpijak pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yang telah diubah
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dengan PP No 32 Tahun 2014, Permendiknas Nomor 22, 23, 24 Tahun
2006, Skepmendiknas No 22 dan 23 Tahun 2006.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XIII
tentang Pendidikan Pasal 31 disebutkan bahwa: “ayat (1) Setiap warga
negara berhak mendapat Pendidikan; ayat (5) Pemerintah memajukan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan
kesejahteraan umat manusia”.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, BAB II, Pasal 3 dijelaskan bahwa: Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Selanjutnya, pada BAB V Pasal 12 ayat 1 (b) ditegaskan bahwa
setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; Kemudian pada
pasal 36 ayat 2 dan 3 ditegaskan bahwa (2) Kurikulum pada semua
jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan
peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang
pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan
minat peserta didik;d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e.
tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilainilai kebangsaan.
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C.

TujuanPenyusunan Buku Model Kultur Sekolah MI
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi
tujuan penyusunan buku model Kultur Sekolah MI pada dasarnya
untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan sebagai kerangka
acuan bagi guru dan pihak terkait. Namun secara rinci, tujuan
penyusunan buku model ini, yaitu;
1. Memberikan informasi kepada guru dan pihak terkait tentang
apa, mengapa, dan bagaimanamodel Kultur Sekolah MI;
2. Menjadi buku panduan atau pedoman dalam implementasi
pembelajaran yang menggunakan model Kultur Sekolah MI
yang terkait dengan keterampilan guru untuk menyusun silabus,
rencana pembelajaran dan penilaian peserta didik;
3. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi
kepala sekolah dan pengawas, sehingga mereka dapat
memberikan dukungan terhadap kelancaran dan ketepatan
pelaksanaan model Kultur Sekolah MI.
4. Menjadi sumber inspirasi bagi guru dalam mengembangkan
model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan lainnya
sesuai kebutuhan mata pelajaran dan sekaligus meningkatkan
hasil belajar siswa
D.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan buku model ini meliputi;
rasionalisasi dan landasan pengembangan model, pengertian dan
pemahaman tentang kultur sekolah dan konsep multi intelligences
(MI), pengertian model Kultur Sekolah MI, Komponenkomponenmodel Kultur Sekolah MI, petunjuk pelaksanaan model
Kultur Sekolah MI.
E.

Sistematika
Sistematika penyusunan buku model Kultur Sekolah MI, terdiri
atas bagian-bagian sebagai berikut; Bab satu, merupakan
pendahuluan yang memuat penjelasan tentang rasionalisasi model
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Kultur Sekolah MI serta pentingnya keberadaan pedoman. Selain itu
juga mengungkapkan tujuan serta sistematika penyajian. Bab dua,
berisi penjelasan tentang tinjauan kultur sekolah dan konsep Multiple
Intelligences (MI)
Selanjutnya, Bab tiga, berisi tentang pengertian model dan
komponen-komponen model Kultur Sekolah MI, yang menjelaskan
sintaks, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dampak
instruksional dan pengiring. Bab empat, berisi tentang petunjuk
pelaksanaan model Kultur Sekolah MI mulai dari tahap perencanaan,
tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Bab lima, berisi uraian
tentang perangkat model Kultur Sekolah MI yang meliputi;
perangkat keras berupa sarana prasarana model kultur MI, dan
perangkat lunak berupaBuku Model dan Instrumen Penelitian
Pengembangan.
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BAB II
KULTUR SEKOLAH
DAN KONSEP MULTIPLE INTELLIGENCES

A.
1.

Kultur Sekolah
Kultur Sekolah Ideal
Awalnya istilah kultur (budaya) populer dalam disiplin ilmu
antropologi. kata culture barasal dari kata colere yang memiliki makna
“mengolah”, “mengerjakan”. Istilah culture berkembang hingga
memiliki makna sebagai “strategi untuk bertahan hidup”. Inti dari
budaya bukanlah budaya itu sendiri melainkan stategi kebudayaan.
Selanjutnya, Djokosantoso mengemukakan tiga sudut pandang
budaya, yaitu: (1) budaya merupakan produk konteks pasar di tempat
organisasi peraturan yang menekan dan lain sebagainya; (2). budaya
merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi;
(3). budaya merupakan produk sikap orang-orang dalam pekerjaan
mereka. Jadi, pengertian kultur sama dengan budaya. Dengan kata
lain, kultur sekolah dapat diartikan sebagai kualitas internal yang
meliputi; latar sekolah, lingkungan sekolah, suasana sekolah, dan iklim
sekolah dirasakan oleh semua orang.
Pedoman kultur sekolah Depdiknas, dinyatakan bahwa konsep
kultur dapat dipahami dari dua sisi yaitu: (a) kultur ditinjau dari sudut
sumbernya; (b) kultur sekolah ditinjau dari sisi manifestasi
(tampilannya). Dengan demikian, terdapat dua aliran dalam definisi
kultur sekolah, yaitu; aliran behavioral dan aliran idealisonal. Aliran
behavioral memandang bahwa kultur sebagai a total way of life.
Sedangkan aliran idealisonal melihat kultur sebagai sesuatu yang
abstrak yang bersifat ideasional (gagasan, pemikiran) yang berbentuk
sistem pengetahuan, spirit, belief, meaning, ethos, value, the capability

Buku Model Kultur Sekolah MI; Tim PNB PGSD UNM, 2017

13

of mind yang berfungsi dalam membentuk pola perilaku yang khas
sebuah komunitas.
Idealnya setiap sekolah memiliki nilai-nilai budaya tertentu.
Misalnya nilai-nilai disiplin diri, tanggung jawab, kebersamaan, dan
keterbukaan. Nilai tersebut mewarnai pembuatan struktur organisasi
sekolah, penyusunan deskripsi tugas, sistem dan prosedur kerja
sekolah, kebijakan dan aturan-aturan sekolah, tata tertib sekolah,
acara-acara ritual sekolah, dan kegiatan seremonial sekolah. Nilai-nilai
itu secara keseluruhan akan membentuk kualitas kehidupan fisiologis
dan psikologis sekolah.
2.

Pentinya Kultur Sekolah Bagi Kemajuan Belajar Siswa
Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh
kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, berprilaku,
bersikap, nilai yang tercermin baik dalam bentuk fisik maupun
abstrak. Kultur secara alamiah dapat diwariskan dari satu generasi
kepada generasi berikutnya. Salah satu upaya untuk mewariskan
kultur antar generasi yang terstruktur dan terukur, maka sekolah
sebagai lembaga pendidikan formal didesain untuk memperlancar
transmisi kultural tersebut.
Kultur sekolah sangat penting dan mempengaruhi pola
kehidupan warga sekolah. Kultur sekolah yang baik akan tercermin
dalam cara berpikir, berperilaku, dan nilai kearifan dalam kehidupan
warga sekolah secara nyata maupun abstrak. Namun, perhatian
terhadap kultur sekolah masih belum dianggap sebagai faktor
berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.
Kultur sekolah belum menjadi prioritas bagi peningkatan mutu
pendidikan di tanah air. Meskipun pengembangan kultur sekolah
tersirat dalam berbagai program sekolah, namun belum nampak
keberpihakan pada upaya pengembangan ragam kecerdasan siswa.
Misalnya, program manajemen mutu berbasis sekolah belum
mencerminkan kultur sekolah yang berpihak pada pola pikir, perilaku,
dan kenyamanan siswa dalam belajar di sekolah. Demikian pula,
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sekolah unggul yang hanya menerima siswa yang memiliki kecerdasan
tunggal bahkan menjadi bias dengan kultur sekolah kapitalisme
tersembunyi. Program sekolah unggul belum mencerminkan kultur
sekolah yang mengakomodasi ragam kecerdaasan siswa.
Cara berpikir kepala sekolah dan guru yang cenderung
mempertahankan paradigma lama tentang kecerdasan siswa
misalnya, merupakan contoh sebuah kultur sekolah yang tidak
dinamis. Penataan ruang kelas yang tidak memiliki nilai-nilai estetik,
nilai-nilai kecerdasan, juga merupakan kultur yang tidak kondusif
dalam proses belajar siswa. Akibatnya, siswa tidak nyaman, tidak
betah tinggal duduk berjam-jam di ruang kelas, siswa tidak punya
selera belajar dan merasa seperti dalam kurungan.
Apabila kondisi seperti ini dibiarkan secara terus-menerus,
maka dikhawatirkan akan berdampak pada hasil belajar yang
berujung pada rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Bahkan,
jika ditelaah lebih jauh dari dampak perkembangan teknologi
komunikasi, dapat dikatakan bahwa media sosial teknologi
komunikasi telah merebut hasrat belajar siswa di ruang kelas. Media
sosial telah mengalihkan perhatian siswa dalam belajar mata
pelajaran tertentu. Oleh karena itu, sekolah dan ruang kelas sebagai
tempat belajar siswa harus lebih menarik daripada media sosial.
Sekolah bukan lembaga untuk mengekang anak agar menjadi
pribadi yang tertib dan cerdas, melainkan sekolah ibarat taman
belajar. Konsep “taman belajar” Ki Hadjar Dewantara mengandung
makna bahwa sekolah itu sebaiknya merupakan tempat indah dan
nyaman untuk belajar. Belajar dengan rasa nyaman tanpa tekanan
batin membuat pembelajaran yang jauh lebih bermakna.
Siswa perlu diberikan kebebasan untuk mengembangkan
pengetahuan yang dimiliki, bebas untuk berpikir kreatif dan
menemukan hal-hal baru, tapi tetap ada sosok seorang pendidik yang
peduli dan bertanggung jawab yang senantiasa memberikan teladan,
menumbuhkembangkan minat, bakat dan ragam kecerdasan peserta
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didik, serta mampu mendorong peserta didik berkembang menurut
kodratnya.
Sejalan dengan itu, dalam Permendikbud No 23 Tahun 2015
tentang penumbuhan budi pekerti pasal 2 ayat (1) dan (4) berbunyi
bahwa; penumbuhan budi pekerti bertujuan untuk; (1) menjadikan
sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru
dan tenaga kependidikan; (4) menumbuhkembangkan lingkungan dan
budaya belajar yang serasi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga.
Artinya bahwa budi pekerti (karakter) atau perangai siswa dapat
ditumbuhkan melalui kultur sekolah sebagai taman yang
menyenangkan bagi guru dan siswa. Demikian pula, tidak ada orang
tua, masyarakat yang menginginkan anaknya malas belajar dan bodoh
di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kultur sekolah yang sesuai
dengan harapan orang tua dan masyarakat di lingkungan sekolah.
Kultur sekolah yang didesain sedemikian rupa untuk memberi
stimulus pada ragam kecerdasan yang dimiliki siswa.
Seiring dengan perkembangan teori multiple intelligence dalam
ranah pendidikan, telah banyak praktisi pendidikan mengaplikasikan
teori ini di ruang kelas dan memberikan hasil-hasil yang cukup
beragam.
B.

Konsep Multiple Intelligences (MI)
Teori Howard Gardner tentang multiple intelligences
memanfaatkan aspek kognitif dan perkembangan psikologi,
antropologi, dan sosiologi untuk menjelaskan kecerdasan manusia.
Meskipun konsep ini telah dipelajari bertahun-tahun sebelumnya,
teori ini baru diperkenalkan pada tahun 1983, dalam buku Gardner,
Frames of Mind. Gardner melakukan penelitian terhadap otak manusia
dan mewawancara para korban stroke, prodigies, dan individu dengan
autisme. Berdasarkan penelitian itu, Gardner menyusun delapan
kriteria untuk mengidentifikasi tujuh, kemudian menambahkan
kedelapan dan mempertimbangkan 1 menjadi 9 kecerdasan secara
terpisah). Multiple intelligences yang dimaksudkan, yaitu; (1)
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kecerdasan linguistik-verbal, (2) kecerdasan logis-matematik,
kecerdasan naturalistik, (4) kecerdasan kinestetik-jasmaniah,
kecerdasan irama-musik, (6) kecerdasan interpersonal,
kecerdasan intrapersonal, (8) kecerdasan visual-spasial,
kecerdasan eksistensial.

(3)
(5)
(7)
(9)

1.

Kecerdasan linguistic-verbal
Kecerdasan linguistic-verbal atau dikenal dengan istilah pintar
kata adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa baik lisan
maupun tulisan secara tepat dan akurat. Menggunakan kata
merupakan cara utama untuk berfikir dan menyelesaikan masalah
bagi orang yang memiliki kecerdasan ini. Mereka cenderung
mempunyai keterampilan reseptif (input) auditori dan produktif
(output) verbal yang sangat baik. Mereka menggunakan kata
membujuk, mengajak, membantah, menghibur, atau membelajarkan
orang lain. Mereka juga termasuk penulis, pembicara, atau menjadi
keduanya dengan baik.
Pekerjaan yang sangat disukai oleh mereka yang memiliki
kecerdasan linguistic-verbal, yaitu; Guru, Pendongeng, Pembawa
acara, Wartawan, Penulis, pengarang, Kepala sekolah, Pelawak,
Pembawa berita di radio atu televisi, Editor surat kabar, dan Penyair.
Karakteristik yang melekat pada orang yang memiliki kecerdasan
linguistic-verbal dapat digambarkan sebagai berikut.
a) Senang membaca semua bentuk bacaan
b) Senang mencoret-coret dan menulis ketika mendengar atau
berbicara
c) Sering mengontak teman-teman melalui surat, email, atau
mailinglist (atau coretan-coretan kecil di atas secarik kertas bagi
anak-anak).
d) Selalu memaparkan idea tau pendapat-pendapatnya di hadapan
orang lain.
e) Sering menulis jurnal (catatan pengalaman).
f) Senang teka-teki atau kata-kata silang.
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g) Sering menulis hanya sekadar mencari kesenangan (mampu
menulis lebih baik dari anak-ank lain usianya)
h) Menyukai permainan dengan kata serperti permainan kata,
anagram, dan sebagainya.
i) Suka pada pelajaran bahasa termasuk bahasa daerah dan
bahasa-bahasa asing.
j) Senang bergabung pada acara-acara debat, dialog, atau
berbicara di hadapan public.
Dalam bidang bahasa, peserta didik yang memiliki kecerdasan
linguistic-verbal lebih menonjol dari peserta didik yang lainnya dan
senang bekerja dengan menggunakan:
a) Majalah, buku-buku komik, buku-buku teks, dan buku-buku
lainnya;
b) Kertas, pulpen, pensil, pensil warna;
c) Computer dan printer.
2.

Kecerdasan Jasmaniah-Kinestetik
Kecerdasan jasmaniah-kinestetik atau disebut juga “cerdas
jasmaniah” adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh bagian
tubuh untuk menyelesaikan masalah atau membuat sesuatu. Orang
yang memiliki kecerdasaan ini biasa memproses informasi melalui
perasaan yang dirasakan melalui aspek badaniah atau jasmaniah.
Mereka sangat hebat dalam menggerakkan otot-otot besar dan kecil
dan senang melakukan aktivitas fisik dan berbagai jenis olahraga.
Orang yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan kinestetik
cenderung mempunyai perasaan dan kesadaran mendalam tentang
gerakan-gerakan fisik. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik
melalui bahasa tubuh dan sikap dalam bentuk fisik lainnya. Mereka
juga mampu melakukan tugas dengan baik setelah melihat orang lain
melakukannya terlebih dahulu, kemudian meniru dan mengikuti
tindakannya. Namun, orang yang memiliki kecerdasan ini sering
merasakan tidak tenang ketika duduk dalam waktu yang relatif lama
dan bahkan merasa bosan ketika sesuatu yang dipelajari atau
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disampaikan tanpai disertai dengan tindakan yang bersifat
demonstrative.
Gardner (1999) mencatat bahwa kecerdasan jasmaniahkinestetik tidak banyak dikembangkan dalam hubungannya dalam
budaya. Diluar olahraga, belum terlalu dihargai dan berdayakan,
terutama sebagai bentuk ekspresi dalam berbagai aktivitas. Pada
anak-anak, kecerdasan jasmaniah-kinestetik belum seluruhnya
dikembangkan dalam berbagai aspek. Aktivitas anak hanya dilakukan
secara ilmiah, seperti dalam melakukan eksplorasi, ekspresi, dan
komunikasi. Nampaknya kecerdasan ini hanya terinteraksi secara
alamiah (bukan by design) dan dapat diakses dengan baik oleh anakanak. Sedangkan, guru cenderung tidak berfikir dan bahkan terkesan
kurang keterampilan dalam mendemostrasikan segala sesuatu yang
berhubungan dengan apa yang sesungguhnya diajarkan dalam ruang
kelas. Oleh karena itu, mengintegrasikan aktivitas pembelajaran
berbasis jasmaniah-kinestetik dalam pembelajaran merupakan
kebutuhan yang penting dalam mengembangkan kreativitas anak.
Keberhasilan dalam mengembangkan kecerdasan jasmaniahkinestetik dapat berimbas pada tumbuh dan berkembangnya minat
dan bakat anak untuk menjadi tenaga-tenaga terampil dan
professional terutama dalam mengembangkan tugas dan karier, yaitu;
actor/artis, penari, pelatih, guru dansa, ahli bahasa tubuh, interpreter
bahasa isyarat, atlet professional, ahli terapi fisik , guru pendidikan
fisika, pemain pantomime, pengukir, ahli bedah.
Walaupun telah dijelaskan pada gambaran umum tentang
kecerdasan jasmaniah-kinestetik di atas, namun secara spesifik ciri
atau karasteriktik orang yang memiliki kecerdasan ini dapat
dijabarkan sebagai berikut.
a) Senang membuat sesuatu dengan menggunakan tangan secara
langsung.
b) Mereka bosan dan tidak tahan untuk duduk di suatu tempat
dalam waktu yang agak lama.
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c) Melibatkan diri pada berbagai aktivitas diluar rumah termasuk
dalam melakukan berbagai jenis olahraga.
d) Sangat menyukai jenis komunikasi nonverbal, seperti
komunikasi dengan bahasa-bahasa isyarat.
e) Sangat sependapat dengan pernyataan “didalam tubuh yang
sehat terdapat jiwa yang sehat” dan merasa bahwa membuat
tubuh tetap berada dalam kondisi yang fit merupakan hal yang
penting untuk membangun pikiran yang jernih.
f) Selalu mengisi waktu luang dengan melakukan aktivitas seni
berekspresi dan karya seni rupa lainnya.
g) Senang memperlihatkan ekspresi melalui berdansa atau
gerakan tubuh.
h) Ketika bekerja, sangat senang melakukannya dengan
menggunakan alat-alat yang dibutuhkan .
i) Memperlihatkan dan mengikuti gaya hidup yang sangat aktif
atau dengan kesibukan-kesibukan.
j) Ketika mempelajari, selalu menyertakan aktivitas yang bersifat
demonstrative atau senang belajar dengan strategi learning by
doing.
3.

Kecerdasan Interpersonal
Kecerdasan interpersonal berbeda dengan kecerdasan
intelektual. Sering terjadi, orang cerdas secara intelektual
keterampilan komunikasi interpersonal yang rendah. Kecerdasan
social, komunikasi verbal dan nonverbal, dan mampu menyesuaikan
gaya komunikasi secara tepat. Orang yang memiliki kecerdasan
interpersonal yang tinggi dapat melakukan negosiasi hubungan
dengan keterampilan dan kemahiran karena orang mengerti
kebutuhan tentang empati, kasih sayang, pemahaman, ketegasan, dan
ekspresi dari kebutuhan dan keinginan. Orang seperti ini mengetahui
bagaimana pentingnya berkolaborasi dengan orang lain, memimpin
ketika diperlukan, bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki
keterampilan komunikasi yang berbeda-beda.
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Kecerdasan interpersonal berhubungan dengan konsep
interaksi dengan orang lain disekitarnya. Interaksi yang dimaksudkan
tidak hanya sekedar berhubungan biasa saja berdiskusi membagi suka
dan duka, melainkan juga memahami pikiran, perasaan, dan
kemampuan memberi impati dan respons. Biasanya orang yang
memiliki kecerdasan interpersonal yang dominan cenderung berada
pada kelompok ekstrovet dan sangat sensitive terhadap suasana hati
dan perasaan orang lain. Mereka memiliki kemampuan untuk bekerja
sama dan bekerja sesama tim dengan baik. Oleh karena itu, mereka
sangat fleksibel bekerja dalam suatu kelompok karena mampu
memahami watak dan karakter orang lain dengan mudah.
Adapun jenis pekerjaan yang sesuai dengan mereka yang
memiliki kecerdasan interpersonal, yaitu; pemimpin politik (pimpinan
partai politik), guru, perawat (bidan), pelayan (bar, restoran, dll), sales
man (sales girl), pimpinan agama (pimpinan organisasi keagaman),
kepala sekolah, pembawa acara talk show di tv atau radio, psikolog,
penasehat (counselor), aktivis, peneliti ilmu sosial, negosiator ulung,
diplomat, ilmuwan sosial, dan konsultan manajemen.
Secara umum, kecerdasan interpersonal dapat diamati dengan
kesukaan yang terwujud dalam perilaku seseorang. Orang yang
mempunyai kecerdasan interpersonal yang kuat cenderung mampu
beradaptasi dan bersama-sama dengan orang lain. Disamping itu,
orang tersebut dapat memimpin dengan baik ketika ditunjuk menjadi
seorang pimpinan. Juga mampu memahami pandangan orang lain
ketika hendak bernegosiasi, membujuk, dan memdapat informasi.
Pendeknya orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang kuat
sangat senang berinteraksi dengan orang lain dan memiliki banyak
teman. Secara khusus, karakteristik orang yang memiliki kecerdasan
interpersonal adalah:
a) Belajar dengan sangat baik ketika dalam situasi yang
membangun interaksi antara yang satu dengan yang lain,
b) Semakin banyak berhubungan dengan orang lain, semakin
merasa bahagia,
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c) Sangat produktif dalam berkembang dengan pesat ketika belajar
sebara kooperatif dan kolaboratif,
d) Ketika menggunakan interaksi menggunakan jaringan sosial,
sangat senang dilakukan melalui cahatting dan teleconference,
e) Merasa senang berpartisipasi dalam organisasi-organisasi
sosial, keagamaan, dan politik,
f) Sangat senang mengikuti acara talk show ditv dan diradio,
g) Ketika bermain atau berolahraga, sangat pandai bermain secara
tim (double atau kelompok) dari pada main sendirian (single),
h) Selalu merasa bosan dan tidak bergairah, ketika bekerja
sendirian.
i) Selalu melibatkan diri dalam club-club ekstrakulikuler,
j) Sangat peduli dan penuh perhatian pada masalah-masalah isu
sosial
4.

Kecerdasan Logis-Matematis
Istilah cerdas angka termasuk kemampuan ilmiah (scientific)
yang sering disebut dengan berfikir kritis. Orang yang memiliki
kecerdasan ini cenderung melakukan sesuatu dengan data untuk
melihat pola-pola dan hubungan (smith, 2008). Selain itu mereka juga
sangat menyukai angka-angka dan dapat menginterprestasi data serta
menganalisis pola-pola absrak dengan mudah. Berfikir induktif,
deduktif, dan rasional merupakan ciri yang melekat pada orang yang
memiliki kecerdasan logis-matematic. Oleh karena itu, orang yang
kuat dalam kecerdasan ini sangat senang berhitung, bertanya, dan
melakukan eksperimen.
Karier-karier yang sesuai dengan orang yang memiliki
kecerdasan logis-matematis sehingga dapat berkembang dengan baik
dan memiliki kelebihan dari orang lain yang memiliki jenis kecerdasan
lain adalah: guru matematika, akuntan publik, ahli statistik, dokter,
insinyur, arsitek, guru pendidikan khusus, ahli matematika, ilmuwan,
peneliti medis, programer komputer, dan ahli konstruksi
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Kecerdasan logis-matematis dapat dipahami lebih rinci melalui
beberapa karakteristik sebagai berikut.
1) Senang menyimpan sesuatu dengan rapi dan teratur.
2) Merasa tertolong dengan semua arahan yang dilakukan secara
bertahap.
3) Ketika menyelesaikan masalah, semuanya dilakukan dengan
mudah.
4) Selalu merasa kecewa atau frustasi ketika bersama orang yang
tidak teratur atau acak-acakan.
5) Dapat mengkalkulasi walaupun hanya dikepala.
6) Teka-teki yang melibatkan alasan rasional sangat disenangi.
7) Tidak berhenti mengerjakan latihan sampai semua pernyataan
dapat dijawab.
8) Bekerja dengan struktur dengan teratur dapat meraih sukses.
9) Jika menggunakan computer senang bekerja malaui program
spreadSheet dan database.
10) Tidak merasa puas jika sesuatu yang akan dilakukan atau
dipelajari tidak memberikan makna dalam kehidupan.
Kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dilakukan oleh orang
yang memiliki kecerdasan logis-matematis adalah membaca dan
menguasai jadwal bus kota. Orang tersebut tidak hanya mampu
mengetahui jalur-jalur bus, tetapi juga mampu menjelaskan dan
memberikan petunjuk kepada orang lain yang kesulitan mencari
kendaraan atau angkutan umum yang digunakan untuk arah tertentu.
Selain itu, dalam mengisi waktu luangnya, orang yang cerdas
secara logis-matematis sering bermain catur, mengisi teka-teki yang
melibatkan alasan rasional, dan mengatur buku-buku cek keluarga.
Jangan mengira bahwa kecerdasan logis-matematis itu hanya pandai
dalam berhitung angka-angka seperti dalam pelajaran metematika
dan akutansi, tetapi lebih dari itu, cerdas logis-matematis mencakup
juga kemampuan untuk menghubungkan sesuatu secara logika tanpa
angka-angka.

Buku Model Kultur Sekolah MI; Tim PNB PGSD UNM, 2017

23

5.

Kecerdasan Irama-musik
Kecerdasan musical-berirama adalah kapasitas untuk berfikir
tentang musik, seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan
bahkan menipulasi pola-pola musik. Orang yang memiliki kecerdasan
musik dianggap memiliki apresiasi yang kuat terhadap musik, dengan
mudah mengingat lagu-lagu dan melodi, mempunyai pemahaman
tentang warna nada dan komposisi, dapat membedakan antara pola
nada dan pada umumnya senang terbenam dalam musik. Kemampuan
melakukan instrumen datang dengan alamiah pada diri orang yang
memiliki kecerdasan musik.
Sering tidak sadar bahwa anak-anak yang cenderung
menghabiskan banyak waktu untuk belajar atau memainkan alat
musik dianggap sebagai aktivitas yang tidak memiliki manfaat yang
berarti pada anak, bahkan banyak orang tua yang menganggap anak
tersebut tidak memahami keberadaannya sebagai siswa atau peserta
didik karena sering mengabaikan pelajaran sekolah yang jauh lebih
penting dari sekadar memainkan alat-alat musik. Anggapan tersebut
tidak hanya menghalangi perkembangan kecerdasan musik yang
dimiliki anak, tetapi juga memaksa anak untuk menekuni bidang lain
yang sebenarnya tidak relevan dengan bakat, telenta, dan minatnya.
Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran yang mengakomodasi
terbentuknya kecerdasan musikal berirama merupakan tuntutan yang
mendesak untuk dilakukan oleh guru dan para pendidik lainnya dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan dalam
mengembangkan kecerdasan ini dapat memberikan konstribusi
kepada peserta didik dalam mengejar karier dan jenis-jenis pekerjaan
yang sesuai dengan kecerdasan, bakat, talenta, dan minat sehingga
dapat mencapai kepuasan pekerjaan yang tertinggi dan percapaian
hasil yang sangat maksimal. Adapun jenis pekerjaan yang sesuai
dengan mereka yang memiliki kecerdasan musical-berirama adalah:
musisi, guru musik, composer (penyusun lagu), kareografer, pengatur
sound system, penulis lagu, insinyur dalam bunyi, pemimpin
orchestra, kritikus music, dan pemandu suara (nada)
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Sebenarnya karakteristik orang yang memiliki kecerdasan
musical-berirama sangat jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari,
baik diamati melalui kecenderungan mereka terhadap musik yang
jauh lebih menonjol jika dibanding dengan orang lain umumnya,
maupun dilihat dari segi kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh
mereka ketika bermain dan menyanyikan lagu-lagu. Namun, untuk
lebih jelas dan terarah tentang ciri dan karakteristik kecerdasan
musical-berirama dapat dijabarkan sebagai berikut.
1) Sangat tertarik untuk memainkan alat music instrument
(termasuk lebih muda belajar music dari mata pelajaran
lainnya).
2) Merasa mudah belajar dengan pola-pola dan irama music.
3) Selalu focus pada hal-hal yang berkaitan dengan suara dan
bunyi-bunyi (bahkan selalu mencari lebih jauh tentang jenisjenis music).
4) Perpindahan sambil memukul-mukul seperti meja, kursi,
tembok, dan benda-benda yang ada disekitar.
5) Intonasi dan naik turunnya tekanan suara pada saat membaca
puisi sangat menggugah perasaan.
6) Sangat mudah menghafal dan mengingat ketika objek yang
dihapal atau dibaca dan dimasukkan didalam irama music.
7) Mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi ketika mendengar
suatu radio dan televisi.
8) Sangat senang menikmati semua jenis music dan lagu.
9) Merasa bahwa irama music jauh lebih menarik dari melakukan
atau bermain sesuatu.
10) Dapat mengingat lagu sekaligus liriknya lebih mudah jika
dibanding dengan mengingat segala informasi lain yang bersifat
nonmusical.
6.

Kecerdasan Naturalistik
Menurut Cervin (2011) bahwa kecerdasan naturalis adalah
kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dan mengklafikasi
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pola-pola alam (nature). Sementara, Armstrong (2009: 7) memberi
batasan tentang keerdasan naturalistic sebagai ekspetise in the
recognition and classification of the numerous species-the flora and
fauna-of an individual’s environment. Artinya, kecerdasan naturalistic
merupakan keahlian dalam mengenal dan mengklasifikasi berbagai
spesies termasuk flora dan fauna dalam suatu lingkungan.
Orang yang memiliki kecerdasan naturalistic yang kuat
mempunyai ketertarikan pada dunia luas atau dunia binatang, dan
ketertarikan ini mulai muncul sejak dini. Mereka menyukai subjek,
cerita-cerita, dan pertunjukan pada hubungan dengan binatang dan
fenomena alam. Bahkan, mereka menunjukkan minat yang luar biasa
pada mata pelajaran seperti biologi, ilmu hewan (zoology), ilmu
tumbuh-tumbuhan (botany), ilmu tanah (geology), ilmu cuaca
(meteorology), ilmu falak (astronomi), dan paleontology.
Kecerdasan naturalistic disebut juga cerdas alam (nature smart)
karena sangat peka terhadap perubahan dalam lingkungan, sekalipun
perubahan tersebut terjadi dalam hitungan menit dan sangat
perlahan, yang bagi orang lain pada umumnya sama sekali hal ini
terjadi karena tingkat persepsi yang dimiliki orang yang cerdas alam
jauh lebih tinggi dari kebanyakan yang lainnya. Kekuatan perasaan
yang berhubungan dengan alam dapat memberi pemahaman
tersendiri dalam mengamati persamaan, perbedaan, dan perubahan
pada alam jauh lebih cepat dari orang lain pada umumnya. Oleh
karena itu, orang yang cerdas pada alam sangat mudah untuk
mengkategorikan dan catalog dalam sesuatu. Sering kita lihat adanya
kecenderungan bagi anak tertentu untuk mengumpulkan,
mengklasifikasi, atau membaca sesuatu yang berasal dari alam seperti
batuan, fosil, kupu-kupu, bulu, kerang, dan berbagai jenis binatang
lainnya. Anak tersebut dapat diduga memiliki kecerdasan naturalistik
yang tinggi.
Pengembangan kecerdasan naturalistik dapat melahirkan
peserta didik yang menekuni karier sebagai: guru ilmu pengetahuan
alam, ahli ekologi, ahli atau pengawas pengairan, ahli ilmu
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perbintangan, polisi hutan, pelaut, pemancing yang handal, pemimpin
pramuka, ahli lingkungan, ahli biologi kelautan, ahli pertanian,
nahkoda kapal pelayaran, guru biologi, dan navigator
Secara umum, karakteristik kecerdasan naturalistik dapat
dipahami dari deskripsi seperti telah diberikan sebelumnya. Namun,
secara khusus kecerdasan ini dapat diidentifikasi melalui aktifitas
sebagai berikut.
1) Berbicara banyak tentang binatang, tumbuh-tumbuhan dan
alam benda.
2) Senang berdarmawisata ke alam, kebun binatang, dimuseum.
3) Memiliki kepekaan pada alam (seperti hujan, badai, petir,
gunung, tanah, dan semacamnya).
4) Senang menyiram bunga atau memelihara tumbuh-tumbuhan
dan binatang.
5) Suka melihat kandang binatang, burung, atau aquarium.
6) Senang ketika belajar tentang ekologi, alam binatang, dan
tumbuh-tumbuhan.
7) Berbicara banyak tentang hak-hak binatang, dan cara kerja
planet bumi.
8) Senang melakukan proyek pelajaran yang berbasis alam
(mengamati burung-burung, kupu-kupu, serangga lainnya,
tumbuh-tumbuhan dan memelihara binatang).
9) Suka membawa binatang kecil, bunga, daun-daunan kemudian
membagi pengalaman dengan guru dan teman-teman lain.
10) Mengerjakan dengan baik topik-topik yang melibatkan system
kehidupan binatang dan cara kerja alam, dan bahkan manusia.
7.

Kecerdasan Visual-spasial
Kecerdasan visual-spasial atau disebut juga dengan kecerdasan
visual adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan
bentuk termasuk kemampuan untuk mengintepretasi dimensi ruang
yang tidak dapat dilihat. Orang yang memiliki kecerdasan visual
cenderung berfikir dengan gambar dan sangat baik ketika belajar
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melalui prestasi visual seperti film, gambar, video, dan demostrasi
yang menggunakan alat peraga. Mereka juga sangat menyukai
aktivitas
menggambar,
mengecat,
mengukir
dan
biasa
mengungkapkan diri mereka melalui aktivitas seni mereka. Mereka
juga sangat baik untuk membaca peta, diagram, dan menyelesaikan
teka-teki jigsaw. Sering kali, orang yang memiliki kacerdasan ini
cenderung berimajinasi, melamun, dan berfikir secara kedalam.
Kecerdasan spasial sebagian besar tergantung pada kemampuan
untuk menggambar bentuk dan ruang dari suatu objek, merupakan
kemampuan memikirkan bentuk. Dengan melakukan hal ini
memungkinkan seseorang untuk mengetahui di mana dia berada dan
dan kemampuan untuk memotret dunia. Kecerdasan ini sangat
membantu pekerjaan sebagai navigator atau seorang pelaut dengan
menggunakan
kompas
untuk menavigasi
lautan
dengan
memperhitungkan keadaan bintang-bintang dan matahari.
Kecerdasan ini berada pada belahan otak kanan, dan jika terjadi
masalah pada bagian ini menyebabkan adanya gangguan pada
kemampuan untuk mengenal seseorang. Walaupun masih melihat
orang karena tidak terhalang oleh suatu benda, tetapi lokasi orang
secara pasti terlihat sangat kaburmengingat adanya rintangan
kemampuan ruang yang dimilikinya.
Kecerdasan visual-spasial biasanya bersama-sama dalam
hubungannya dengan pandangan, meskipun kemampuan spasial dan
ketajaman visual sangat berbeda-beda. Misalnya, orang buta masih
dapat mengintefikasi bentuk, meskipun tidak memiliki kemampuan
untuk melihat. Walaupun ada hubungan antara kecerdasan visual dan
spasial, tetapi komponen-komponen tersebut berbeda dari setiap
kecerdasan seseorang.
Karier-karier yang sesuai dengan orang yang memiliki
kecerdasan visual-spasial, antara lain seperti: arsitek, pemahat,
penjahit wanita, ilustrator buku, tukang kayu, guru vokasional,
perancang busana, seniman, penghias, ahli kecantikan, kartunis, guru
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seni, perancang mobil, dan ahli mesin. Karakteristik kecedasan visualspasial dapat dijabarkan sebagai berikut.
1) Selalu menggambarkan ide-ide yang menarik.
2) Senang mengatur dan menata ruang.
3) Senang menciptakan seni dengan menggunakan media yang
bermacam-macam.
4) Menggunakan graphic organizer sangat membantu dalam
belajar dan mengingat sesuatu.
5) Merasa puas ketika mampu memperlihatkan kemampuan seni.
6) Merasa menggunakan spreadsheet ketika membuat grafik,
diagram, dan table.
7) Menyukai teka-teki tiga dimensi.
8) Music video memberikan motifasi dan inspirasi dalam belajar
dan bekerja.
9) Dapatmengingat kembali berbagai peristiwa melalui gambargambar.
10) Sangat mahir membaca peta dan denah.
8.

Kecerdasan Intrapersonal
Pada umumnya orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal
biasanya memilih untuk bekerja sendiri dalam menyelesaikan proyekproyek, meskipun kadang-kadang memerlukan perhatian ekstra. Anak
autis mempunyai kemiripan perilaku dengan anak yang memiliki
kecerdasan intrapersonal dalam hal kecerdasan kegemaran untuk
selalu menyendiri dan kesulitan dalam bersosialisasi. Namun, tidak
berarti bahwa semua anak yang sulit bersosialisasi termasuk golongan
anak autis, memerlukan diagnosis lebih lanjut untuk mengindetifikasi
apakah betul-betul autis atau hanya sekadar memiliki kesulitan
belajar.
Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal bukan hanya
cenderung untuk selalu mnyendiri dan tidak mau bergaul dengan yang
lain, tetapi juga berhubungan dengan kemampuannya untuk
merefleksi diri. Individu dengan kecerdasan intrapersonal dapat
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menghabiskan waktu dalam kehidupan sehari-hari untuk merefleksi
diri memikirkan tujuan dan keberadaan diri mereka, bahkan lebih dari
itu, mereka terobsesi untuk berada di atas hal-hal yang dipikirkannya.
Jika memiliki tujuan tertentu yang harus dilakukan, diluar, disekolah,
tempat kerja atau kegiatan lain maka mereka mungkin tidak akan
pernah meninggalkan rumah mereka selama beberapa waktu tertentu.
Pendeknya, kecerdasan intrapersonal merujuk pada kemampuan
individu untuk mengenal dan menerima kelebihan dan kelemahan
yang ada pada dirinya. Artinya orang yang cerdas intrapersonal
berarti orang yang menyadari keberadaan dirinya secara mendalam
termasuk perasaan, ide-ide, dan tujuan hidupnya (Connell, 2005).
Tidak ada cara yang benar atau salah untuk jadi seorang yang
dominan dalam kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan lainnya.
Setiap individu mampu memanfaatkan semua jenis kecerdasan setiap
saat, meskipun menurut teori Gardner, kita semua mendukung satu
jenis kecerdasan di atas yang lain. Jika kita intrapersonal maka sulit
bagi kita untuk duduk di pojok dan diam sementara yang lain hanya
menonton bersenang-senang. Jika kita intrapersonal, mungkin
diperlukan beberapa waktu untuk mendorong diri kita dalam
bersosialisasi dan mungkin sangat tidak nyaman pada awalnya.
Setiap orang mampu memanfaatkan berbagai jenis kecerdasan.
Ada saat-saat ketika orang yang dengan kecerdasan intrapersonal
merasa seperti memiliki kecerdasan untuk berjabat tangan dengan
orang asing. Ada saat ketika seorang yang dominan kecerdasan
intrapersonal merasa seperti hanya sendirian dan merenungkan
kehidupan. Tidak peduli apapun jenis kecerdasan yang disukai,
manusia akan selalu mampu memanfaatkan setiap kecerdasan itu.
Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas yang baru bagi guru
untuk menciptakan situasi pembelajaran dimana berbagai jenis
kecerdasan peserta didik dapat dikembangkan, bukan hanya secara
tunggal memiliki kecerdasan tertentu, melainkan juga hanya jenis
kecerdasan lainnya, walaupun harus diakui pula bahwa terdapat satu
atau lebih kecerdasan yang lebih menonjol pada diri peserta didik.
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Dengan demikian, upaya pengembangan peserta didik dengan
mengintegrasikaan aktivitas pembelajaran berbasis intrapersonal
melahirkan generasi yang menekuni bidang-bidang pekerjaan, yaitu;
ahli teologi, penulis, penemu, psikolog, ahli terapi, motifator (pemberi
motivasi), filsuf, imam, pendeta, intrepreneur (penggagas usaha),
guru, peneliti, penyair, artis, musisi
Tidak jarang terjadi, kita menemukan orang yang lebih
cenderung menutup diri dari orang lain. Bahkan sering kita
menuduhnya sebagai orang yang egois, sombong, terlalu
individualistic dan introvert. Tuduhan tersebut bukannya taanpa
alasan atau mengada-ada, tetapi merupakan integral dari sekian
banyak kelemahan yang dimiliki oleh mereka yang dominan
kecerdasan intapersonal.
Namun, disisi lain mereka juga mempunyai kepribadian yang
tangguh khususnya dalam menata kehidupannya, sangat bertanggung
jawab terhadap berbagai tindakan dan perasaan, memiliki intuisi yang
tajam dan sifat bijak yang sangat bagus. Dalam hubungannya,
intrapersonal, mengintrospeksi dan mengontrol diri dengan cepat
sehingga tidak membawa dampak kerusakan dalam kehidupan. Untuk
memahami karakteristik kecerdasan intrapersonal lebih konfrehensif,
berikut penjabarannya.
1) Menyadari dengan baik tentang hal-hal yang terkait dengan
keyakinan atau moralitas.
2) Belajar dengan sangat baik ketika guru mengajarkan dengan
sangat baik.
3) Ketika guru memasukkan meteri yang berhubungan dengan
sesuatu yang besifat emosional.
4) Sangat mencintai keadilan baik dalam persoalan sepele maupun
persoalan lainnya.
5) Sikap dan perilaku, memengaruhi gaya dan metode belajar.
6) Sangat peka terhadap isu-isu yang berhubungan dengan
keadilan sosial (social justice).
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7) Bekerja sendirian jauh lebih produktif daripada bekerja dalam
suatu kelompok atau tim.
8) Selalu ingin tahu tujuan yang hendak dicapai sebelum untuk
memutuskan suatu pekerjaan.
9) Ketika meyakini sesuatu yang dapat membawa kebaikan bagi
kehidupan, seluruh daya dan upaya dan tercurah untuk
mengejar sesuatu itu.
10) Senang berfikir dan berbicara tentang penyebab seseorang
dapat menolong orang lain.
11) Membuka diri atau bersedia melakukan protes atu
menandatangani untuk memperbaiki segala keliruan.
Orang yang memiliki kekuatan intrapersonal terintegrasi sifatsifat positif seperti teguh pendirian, jujur pada diri sendiri,
introspektif, adil, berfikir panjang, kreatif, futuristic, disiplin, regilius,
dan hati-hati. Namun, sifat-sifat tersebut keluar dari koridor yang
sebenarnya dapat menyebabkan perilaku-perilaku yang negatif
seperti egois, mementingkan diri sendiri, terlalu protektif, curang
pada orang lain, tidak rasional, berlebih-lebihan (over acting), kaku
atau tidak fleksibel, lamban memberikan respons pada lingkungannya,
dan sebagainya. Oleh karena itu, factor pendidikan sangat
menentukan adanya perbaikan dari berbagai kelemahan tersebut.
9.

Kecerdasan Eksitensialis-Spritual
Banyak pandangan yang melihat betapa pentingnya kecerdasan
yang kesembilan, kecerdasan eksistensial (cerdas bertanya, cerdas
kosmik, cerdas secara spiritual, atau cerdas metafisika) dalam
kehidupan. Kemungkinan adanya kecerdasan yang kesembilan ini
telah disinggung oleh Gardner dalam berbagai kajian. Dia mengatakan
kecerdasan eksistensial kemungkinan terejawantahkan dalam pribadi
seseorang yang berada dalam suatu keprihatinan dengan mengajukan
pernyataan-pernyataan fundamental tentang eksistensi (keberadaan)
atau pernyataan tentang kerumitan suatu eksistensi.
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Berdasarkan definisi tersebut, kecerdasan eksistensial adalah
kemampuan untuk diri dalam hubungannya dengan suatu kosmos
yang tak terbatas dan sangat kecil serta kapasitas untuk
menempatkan diri dalam hubungannya dengan fitur-fitur eksistensial
dari suatu kondisi manusia seperti makna kehidupan, arti kematian,
perjalanan akhir dari dunia fisik dan psikologis, dan pengalaman
mendalam kepada cinta orang lain atau perendaman diri dalam suatu
total dalam karya seni. Secara khusus, Gardner tidak mengusulkan
bahwa terdapat kecerdasan spiritual, religius, atau moral,
berdasarkan kebenaran dari suatu keyakinan individu, golongan,
kelompok, institusi tertentu.
Sebaliknya, Gardner menunjukkan kebenaran dari spectrum
kecerdasan manusia mungkin diarahkan untuk mengatasi pertanyaan
pokok tentang kehidupan terdapat ruang yang jelas dalam definisi
inklusif ini untuk menghadirkan agama dan spiritual (teolog pastor,
pendeta yahudi, dukun, pendeta, imam, yogi, biksu), serta peran
nonreligius atau nonspiritual (filsuf, penulis, seniman, ilmuwan, dan
orang lain yang mengajukan pernyataan-pernyataan mendalam
sebagai bagian dari pekerjaan kreatif mereka). Peran inilah oleh
sebagian pihak kecerdasan eksistensial sebagai bagian yang tak
terpisahkan dengan kecerdasan jamak. Namun, terdapat alasan yang
cukup bagi sebagian untuk mejamin kecerdasan ini dimasukkan
sebagai kecerdasan yang kesembilan dalam studi kecerdasan jamak.
Amstrong (2009: 184-185) memberikan petunjuk awal jika
kecerdasan eksistensial diterapkan dalam pembelajaran. Pertama,
perlu ditekankan bahwa kecerdasan eksistensial bukankah untuk
mempromosikan persoalan agama, spiritualitas, atau system
kepercayaan tertentu, tetapi didedikasikan untuk mengkaji berbagai
cara bagaimana manusia menjawab kekhawatiran eksistensial (baik
menyangkut persoalan agama maupun bukan agama) termasuk
keragaman cara yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kedua,
penerapan kecerdasan eksistensial masih memerlukan pertimbangan
mendalam dan hati-hati dibanding delapan jenis kecerdasan lainnya.
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Menurut Amstrong hampir tidak terlihat keuntungan khusus dalam
menerapkan kecerdasan eksistensial untuk setiap tujuan pendidikan.
Ketiga, untuk menilai kecerdasan eksistensial pada peserta didik, atau
untuk mengembangkan metode eksistensial dalam menilai topik-topik
tertentu yang dikaji, sama sekali tidak produktif atau berguna dalam
konteks pendidikan karena mereka cenderung untuk memaksa
pendidik menciptakan kriteria yang terlalu membatasi nilai pedagogis
sehingga mungkin hanya untuk mendorong munculnya kontroversi
dan kebingungan baru.
Pernyataan Diana Connell tersebut paling tidak memberi isyarat
yang jelas pada dua hal utama. Pertama, bahwa Howard Gardner
sendiri masih mendudukkan kecerdasan eksistensial sebagai
kecerdasan setengah atau belum sempurna menjadi suatu kecerdasan
dengan alasan karena belum ditemukan tempatnya yang jelas dalam
bagian otak manusia. Kedua, kecerdasan eksistensial disebut juga
kecerdasan spiritual karena focus kajiannya menyangkut pertanyaanpertanyaan besar dalam kehidupan manusia.
Tiga komponen yang menjadi kajian utama dalam kecerdasan
eksistensial. Pertama, proses pemahaman yang lebih luas dalam
konteks yang bersifat eksistensial. Kedua, percapaian kualitas
tertinggi dari keberadaan manusia karena melewati derajat seni,
filsafat, dan agama. Ketiga, penekanan pada nilai-nilai klasik tentang
keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Ketiga hal ini sejalan dengan
pandangan Gardner ketika menjelaskan kemungkinan adanya
kecerdasan spiritual yang dibagi dalam tiga komponen, yaitu; spiritual
dalam hubungannya dengan kosmik atau isu-isu eksistensial, spiritual
berhubungan dengan pencapaian keberadaan manusia, dan spiritual
yang menimbulkan pengaruh bagi orang lain. Dengan demikian,
Gardner sebenarnya memberikan isyarata bahwa antara kecerdasan
spiritual dan eksistensial memiliki bidang kajian yang sama untuk
dilihat dan dikaji lebih dalam guna mengungkap bukti-bukti autentik
yang dapat mengantarkan pada kesimpulan untuk memasukkan
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secara resmi kecerdasan spiritual atau eksistensial dalam kajian
kecerdasan jamak.
Pengembangan pembelajaran berbasis kecerdasan spiritual
perlu diintegrasikan dalam proses belajar-mengajar, dengan harapan
peserta didik dapat mengembangkan karier mereka untuk menjadi:
filsuf, pendeta, duta (utusan), penulis atau pembicara inspirasi, ahli
agama, imam, rabbi (pemimpin agama yahudi), guru sejarah dan
filsafat, dan guru agama. Secara umum, karakteristik kecerdasan
eksistensial-spiritual dapat dipahami melalui pengamatan kepada
sikap dan perilaku orang yang senang menanyakan dan mencari
jawabab atas pertanyaan yang besar seperti siapa sebenarnya diri
saya?, mengapa kita harus mati?, apa makna dari kehidupan? Dan
berbagai pertanyaan serupa. Secara khusus kecerdasan ini dapat
diidentifikasi melalui ciri-ciri sebagai berikut;
1) Menganggap sangat penting untuk mengambil peran dalam
menentukan hal-hal yang besar dari sesuatu.
2) Senang berdiskusi tentang kehidupan
3) Berkeyakinan bahwa beragam dan menjalankan ajarannya sangat
penting bagi kehidupan
4) Senang memandang hasil karya seni dan memikirkan cara
membuatnya.
5) Berzikir, bermeditasi, dan berkonsentrasi merupakan bagian
aktivitas yang tekuni
6) Senang mengunjungi tempat-tempat yang mendebarkan hati
7) Senang membaca biografi filsuf klasif modern
8) Belajar sesuatu yangbaru menjadi mudah ketika memahami nilai
yang terkandung didalamnya.
9) Selalu ingin tahu jika terdapat bentuk kehidupan lain dialam
10) Sering mendapat perspektif baru hasildari belajar sejarah dan
peradaban kuno.
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C.

Model Kultur Sekolah PAS Multiple Intelligences
Penataan lingkungan sekolah di dalam kelas maupun di luar
kelas merupakan aspek penting dalam kultur sekolah, (Chatib &
Fatimah, 2015). Menciptakan suasana yang aman, tertib dan bersahaja
yang mampu melayani ragam kecerdasan dan gaya belajar siswa.
Mendorong aktifitas siswa sedini mungkin untuk menata ruangan
dengan warna, poster, gambar untuk menstimulasi pelajar visual,
musik akan menyentuh siswa auditorial, dan aktifitas dini akan
membuat pelajar kinestetik merasa nyaman. Sama halnya dengan
mengaktifkan tiga tingkatan otak, yakni; otak pemikian, otak perasaan,
dan otak tindakan, (Meier Dave, 2004)
Model kultur sekolah PAS dengan multiple intelligences dan gaya
belajar siswa, dipetakan berikut ini;

Gambar 2.1. Model Adaptasi Kultur Sekolah, (Surahmin &
Kamaruddin, 2015)
Gambar 2.1 mengilustrasikan anak manusia menangis karena
cemas dan takut, bosan, bingung, dan ragu seperti apa masa depannya
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dikemudian hari. Anak ini cemas dan takut karena tidak bisa
memenuhi berbagai tuntutan, tekanan, dan ekspektasi semua orang
disekelilingnya. Anak ini bosan karena situasi dan lingkungan rumah
yang menoton dan tidak dinamis. Ia bosan karena lingkungan sekolah
dan ruang kelas kurang hidup, tidak ada pesan yang menstimulasi
ragam kecerdasannya dan selera belajarnya.
Anak ini bingung karena orang tua sangat sibuk dengan
pekerjaannya, hampir tidak ada waktu berkomunikasi dan
membimbingnya. Guru mengajar materi pelajaran yang tidak sesuai
dengan gaya belajarnya, kurang terhubung ke cita-citanya yang
menjadi kondisi akhir masa depannya. Guru memfasilitasi
pembelajaran tidak sesuai dengan ragam kecerdasan. Anak ini ragu
karena tidak ada orang yang memberi keyakinan bahwa ia akan
sukses dikemudian hari. Bahkan, sebagian orang dewasa hanya
memandang remeh anak kecil bahwa kamu tidak akan sukses jika
kamu bodoh di sekolah.
Anak kecil ini menghendaki perlunya Kultur sekolah yang PAS
dengan gaya belajarnya. Desain kultur sekolah yang merangsang
kemampuan analitiknya, kultur sekolah yang memaksimalkan
kemampuan interaktifnya, dan kultur sekolah yang menghadirkan
kemampuan introspektifnya.
1.

Desain Kultur Sekolah MI Domain Analitik;
Anak yang teridentifikasi memiliki kecenderungan kecerdasan
logis-matematis, yaitu; gaya belajar audio-visual. Mereka memiliki
isyarat verbal; “itu kedengarannya baik bagiku” dan “itu
kelihatannya baik bagiku”. Mereka senang belajar melalui
demonstrasi dan eksperimen, biasanya sensitive terhadap keributan,
tenang dan cukup serius mengisi teka-teki silang, rapi dan teratur,
berbicara dengan irama terpola, Mereka memiliki modalitas belajar
untuk menangkap informasi yang kuat melalui indera pendengaran
dan penglihatan. Oleh karena itu, informasi pengetahuan lebih cepat
dan lebih kuat disampaikan melalui antara lain melalui metode

Buku Model Kultur Sekolah MI; Tim PNB PGSD UNM, 2017

37

ceramah, pengamatan, discovery, problem solving, diskusi dan
presentasi, dan sebagainya.
Kultur sekolah bernuansa matematika/logis memiliki latar fisik
dengan ciri-ciri, antara lain; (1) desain koridor dan kelas yang
mengandung pesan-pesan logis berupa tulisan dan gambar rumusan
aljabar. (2) penataan halaman sekolah memiliki pesan geometris, (3)
kantin kejujuran di sekolah mengandung pesan logika aritmetika, (4)
adanya koperasi sekolah dengan tampilan tokoh-tokoh sukses dalam
dunia bisnis; (5) Perpustakaan dengan poster ilmuan dan hasil-hasil
temuannya bidang matematika, (6) Laboratorium memiliki pesan logis
matematis.
Anak yang teridentifikasi memiliki kecerungan kecerdasan
bahasa, cenderung memiliki gaya belajar visual dan sedikit
kinestetik/taktil. Mereka memiliki Isyarat verbal, “itu kelihatannya
baik bagiku”, pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca
daripada dibacakan, pengeja yang baik, lebih mengingat apa yang
dilihat daripada yang didengar, dan sebagainya. Sebagian dari mereka
memiliki isyarat verbal; “itu rasanya baik bagiku”. Mereka senang
belajar melalui sentuhan gerakan, belajar sambil mengunyah,
mendengarkan ceramah sambil menjelaskan sama temannya, berlarilari kecil, menghafal dengan cara berjalan-jalan, senang mencoretcoret dan menulis, dan sebagainya.
Mereka juga memiliki modalitas belajar untuk menangkap
informasi yang kuat melalui indera penglihatan. Oleh karena itu,
informasi pengetahuan lebih cepat dan lebih kuat disampaikan
melalui metode pengamatan, gambar visual, movie learning, slide, dan
sebagainya.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan verbal-linguistik memiliki latar fisik dengan ciri-ciri,
antara lain; (1) adaya koridor dan dinding pagar yang memberi pesan
tertulis, mading; (2) ruang kelas yang lebih hidup dan berbicara,
pengaturan tempat duduk yang dinamis; (3) pojok baca di depan
ruang kelas untuk mendorong literasi; (4) desain taman sebagai
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tempat diskusi; (5) panggung mengaktifkan kegiatan drama; (6)
mengaktifkan KIR (karya ilmiah remaja); (7) mendorong keterampilan
berbahasa dan berkomunikasi.
Anak yang teridentifikasi memiliki kecerungan kecerdasan
naturalistik, yaitu; gaya belajar visual dan auditorial. Mereka memiliki
isyarat verbal; “itu kelihatannya baik bagiku” dan “itu
kedengarannya baik bagiku”. Mereka senang belajar melalui alam,
dapat menirukan bunyi berbagai jenis binatang, lebih suka demostrasi
dan eksperimen, mengingat dengan asosiasi visual melalui jejak,
membutuhkan pandangan menyeluruh, dan sebagainya.
Mereka memiliki modalitas belajar untuk menangkap informasi
yang kuat melalui indera penglihatan dan pendengaran. Oleh karena
itu, informasi pengetahuan lebih cepat dan lebih kuat disampaikan
melalui antara lain melalui metode ceramah, diskusi, demostrasi,
eksperimen, karyawisata, action research, dan sebagainya.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya kepada
siswa untuk mengembangkan kemampuan naturalis memiliki latar
fisik dengan ciri-ciri, antara lain; (1) penataan kebun sekolah, (2)
tanaman toga, (2) studi karyawisata berupa gunung, hutan, sungai,
pantai dan laut; (3) melacak binatang dan tumbuhan; (4) mengamati
pertumbuhan dan perkembangan tanaman; dan sebagainya.
2.

Desain Kultur Sekolah MI Domain Interaktif
Anak yang teridentifikasi memiliki kecerungan kecerdasan
musik, yaitu; gaya belajar auditorial. Mereka memiliki isyarat verbal;
“itu kedengarannya baik bagiku” dan “itu kelihatannya baik
bagiku”. Mereka senang belajar melalui bunyi-bunyi yang merdu,
dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama dan warna
suara, lebih suka musik daripada seni rupa, belajar dengan
mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang
dilihat, dan sebagainya. Mereka memiliki modalitas belajar untuk
menangkap informasi yang kuat melalui indera pendengaran. Oleh
karena itu, informasi pengetahuan lebih cepat dan lebih kuat
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disampaikan melalui antara lain melalui metode ceramah, diskusi,
parody, konser, bernyanyi, dan sebagainya.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya kepada
siswa mengembangkan kecerdasan seni musik memiliki latar fisik
dengan ciri-ciri, antara lain; (1) adanya fasilitas bengkel seni musik
memadai; (2) tersedia jenis alat musik dalam jumlah cukup misalnya
gitar, seruling, piano, kecapi, dan sebagainya; (3) ruang kelas yang
memiliki sound system untuk tujuan informasi maupun alunan musik
yang bertujuan membangun selera belajar melalui aktifasi gelombang
otak “alfa” (otak rileks belajar); (4) adanya gambar not balok, gambar
tangga nada.
Mendiang Charles Schmid mengatakan bahwa musik merupakan
salah satu kunci utama untuk mencapai kecepatan belajar, setidaknya
lima kali lebih cepat dari sebelumnya (Dryden & Vos, 2010).
Anak yang teridentifikasi memiliki kecenderungan kecerdasan
Interpersonal, cenderung memiliki gaya belajar auditorial. Mereka
memiliki isyarat verbal; “itu kedengarannya baik bagiku”. Mereka
senang belajar melalui berdiskusi dan menjelaskan sesuatu dengan
panjang lebar, merasa kesulitan untuk menulis tapi hebat dalam
bercerita, berbicara dengan irama terpola, biasanya sebagai
pembicara fasih, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa
yang didiskusikan daripada yang dilihat, lebih suka meminta orang
lain mengatakan caranya. Mereka memiliki modalitas belajar untuk
menangkap informasi yang kuat melalui indera pendengaran. Oleh
karena itu, informasi pengetahuan lebih cepat dan lebih kuat
disampaikan melalui antara lain melalui metode ceramah, diskusi dan
presentasi, kerja kelompok, sosiodrama, dan sebagainya.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan interpersonal memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) sekolah
menyediakan tempat yang nyaman untuk berdiskusi, bercerita dan
bercanda; (2) membentuk kelompok-kelompok bermain dan belajar;
(3) membentuk tim pencari data dan fakta, (4) mengaktifkan
organisasi kesiswaan; (5) menugaskan siswa untuk berpartisipasi
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dalam kehidupan nyata misalnya menyamar menjadi pedagang sayur,
tukang becak, dan sebagainya; (6) program magang bagi siswa di
sekolah menengah atas.
Anak yang teridentifikasi memiliki kecerungan kecerdasan
Jasmaniah-Kinestetik, juga cenderung memiliki gaya belajar
kinestetik/taktil. mereka memiliki isyarat verbal; “itu rasanya baik
bagiku”. Mereka senang belajar melalui sentuhan gerakan,
menanggapi perhatian fisik, selalu berorientasi pada fisik dan banyak
bergerak, menyukai permainan yang menyibukkan, kemungkinan
tulisannya jelek, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang
besar, belajar melalui manipulasi dan praktik. Mereka memiliki
modalitas belajar untuk menangkap informasi yang kuat melalui
indera peraba (sentuhan). Oleh karena itu, informasi pengetahuan
lebih cepat dan lebih kuat disampaikan melalui antara lain melalui
metode simulasi, bermain peran, demonstrasi, dan sebagainya.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan kinestetik memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) ketersediaan
alat/bahan olahraga; (2) adanya lapangan olahraga refresentatitf
seperti atletik dan olahraga prestasi lainnya; (3) pentas senam dan
menari; (4) mengaktifkan kegiatan pramuka; (5) mengaktifkan
kegiatan PMR dan UKS. Sekolah seharusnya memiliki lokasi yang
cukup untuk mengefektifkan pengembangan kemampuan kinestetik
siswa.
3.

Desain Kultur Sekolah MI Domain Introspektif
Anak yang teridentifikasi memiliki kecerungan kecerdasan
intrapersonal, yaitu; gaya belajar auditorial dan sedikit visual. Mereka
memiliki isyarat verbal; “itu kedengarannya baik bagiku”. Mereka
senang belajar dalam suasana hening, sensitive terhadap keributan,
serius dan tekun jika bekerja atau belajar sendirian, tidak terlalu suka
belajar kelompok, berpikir mendalam tentang diri, suka mengamati
isu-isu sosial, dan sebagainya Mereka memiliki modalitas belajar
untuk menangkap informasi yang kuat melalui indera pendengaran.
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Oleh karena itu, informasi pengetahuan lebih cepat dan lebih kuat
disampaikan melalui antara lain melalui metode ceramah dan
presentasi, game siapa saya, problem solving, eksperimen, tugas
mandiri, dan sebagainya.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan intrapesrsonal memiliki ciri-ciri, antara lain; (1)
Visualisasi orang-orang sukses seperti ilmuan, seniman, pengusaha,
tokoh-tokoh sejarah, dan sebagainya; (2) menampilkan hasil karya
sastra, seni, dan karya eksakta; (3) adanya foto siswa bersangkutan
atau foto siswa yang unik; (4) poster berwarna atau spanduk pola
hidup sehat; (5) tempat cuci tangan di depan kelas; (6) tempat sampah
di depan kelas, dengan motto; “jika tidak bisa pungut sampah, maka
jangan buang sampah”
Anak yang teridentifikasi memiliki kecerungan kecerdasan
visual-spasial, yaitu; gaya belajar visual. Mereka memiliki isyarat
verbal; “itu kelihatannya baik bagiku”. Mereka senang belajar
melalui kegiatan melukis atau menggambar, perencana jangka
panjang yang baik, lebih suka seni lukis, pahat dan patung daripada
musik, lebih suka mengikuti ilustrasi dan membaca instruksi, dan
sebagainya. Mereka memiliki modalitas belajar untuk menangkap
informasi yang kuat melalui indera penglihatan. Oleh karena itu,
informasi pengetahuan lebih cepat dan lebih kuat disampaikan
melalui antara lain melalui metode mind map, tebak gambar,
membaca peta, melukis, dan sebagainya.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan visual memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) adanya fasilitas
menggambar; (2) adanya dinding tempat berkreasi anak untuk
menggambar apa saja yang mereka inginkan. Anak-anak yang suka
mencoret-coret dinding maupun meja perlu disediakan dinding atau
papan sebagai media untuk berekspresi melalui visual. (3) adanya
sketsa gambar wajah, sketsa bangunan, sketsa pergerakan benda
langit;
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Anak yang teridentifikasi memiliki kecerungan kecerdasan
eksitensial, yaitu; gaya belajar visual dan kinestetik. Mereka memiliki
isyarat verbal; “itu kelihatannya baik bagiku”, dan isyarat verbal;
“itu rasanya baik bagiku”. Mereka senang belajar dengan cara
membaca dan menulis essay, suka belajar agama, berjalan sambil
berpikir, sangat puitis dan romantis, suka berkontemplasi
(merenung), berpikir kritis dan mendalam tentang kehidupan, dan
sebagainya. Mereka memiliki modalitas belajar untuk menangkap
informasi yang kuat melalui indera penglihatan dan sentuhan. Oleh
karena itu, informasi pengetahuan lebih cepat dan lebih kuat
disampaikan melalui antara lain melalui metode ceramah dan
presentasi, diskusi, wawancara, problem solving, demonstrasi dan
eksperimen, movie learning, applied learning, dan sebagainya.
McKenzie (2005) memberikan beberapa aktivitas yang dapat diamati
untuk mengembangkan kecerdasan eksisitensial-spiritual dalam
bentuk kata kerja operasional, adalah refleksi, berkomtempolasi,
merundingkan,
mempertimbangkan,
meringkas,
mensintesis,
menghubungkan, mengikhtisarkan, mengelaborasi, mengukur,
mengkritik, mengevaluasi, dan mengeksplor, atau menyelidiki.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan eksistensial memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) adanya
pesan lisan dan tulisan pada dinding tentang hakekat kehidupan,
bencana alam; (2) menyediakan buku-buku yang bernuansa hakikat
kehidupan, hidup sesudah mati, sejarah para nabi dan rasul, dan
lainnya; (3) Adanya tempat ibadah, (4) mengadakan panggung
beramal; (5) mewajibkan siswa untuk membawa kitab suci sesuai
agama yang dianut, membacanya 3 menit sebelum memulai
pembelajaran apapun di kelas.
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BAB III
KOMPONEN-KOMPONEN MODEL KULTUR
SEKOLAH BERBASIS MULTIPLE INTELLIGENCES

A.

Karaktesristik
Karakteristik pengembangan model kultur sekolah berbasis
Multiple Inteligences (MI) yang dimaksud adalah ciri khas yang
membedakan antara model kultur sekolah MI dan model kultur
sekolah lainnya. Ciri khas model kultur sekolah MI dapat di lihat pada
dua hal, yaitu; kultur secara fisik dan kultur secara non fisik. Kultur
sekolah MI secara fisik, yaitu; desain dan penataan kultur sekolah
yang cenderung memprioritaskan sarana dan prasarana berdasarkan
kebutuhan multi kecerdasan yang dimiliki siswa. Kultur sekolah MI
secara non fisik, yaitu; berupa strategi pembelajaran berbasis MI,
pesan nilai-nilai kognitif akademik, perubahan perilaku dan tutur kata,
dan keterampilan baik lisan maupun tulisan.
Pengembangan model kultur sekolah MI mengacu pada langkahlangkah pengembangan model pada umumnya, yaitu; (1) memiliki
urutan atau langkah-langkah pengembangan yang disebut sintaks; (2)
memiliki prinsip reaksi; (3) memiliki sistem sosial; (4) memiliki
sistem pendukung; dan (5) dampak instruksional. Adapun komponenkomponen Model Kultur Sekolah MI, yaitu;
1) Sintaks (Syntax) yaitu urutan langkah pengajaran yang
menunjuk pada fase-fase/tahap-tahap yang harus dilakukan
oleh kepala sekolah dalam mendesain kultur sekolah MI, yaitu;
Fase 1: Perencanaan yang terdiri dari; analisis kebutuhan, dan
membuat dokumen perencanaan; Fase 2: Pengorganisasian,
yang terdiri dari; pemetaan siswa sesuai ragam kecerdasan,
mengorganisasi team pelaksana, dan mengatur penempatan
fasilitas dan jadwal pemanfaatan fasilitas., Fase 3: Pelaksanaan,
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2)

3)

4)

5)

yang terdiri dari; pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan
ragam kecerdasan, penerapan model pembelajaran MI, dan
pembiasaan nilai-nilai kultur sekolah berbasis MI Fase 4:
Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari; pemantauan
pelaksanaan, presentasi dan diskusi. dan Fase 5: tindak lanjut
dan pengembangan.
Prinsip Reaksi (Principles of Reaction) berkaitan dengan pola
kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya kepala
sekolah melihat aktifitas para guru dan siswa, termasuk
bagaimana seharusnya kepala sekolah memberikan respon
terhadap guru dan siswa. Prinsip ini memberi petunjuk
bagaimana seharusnya kepala sekolah menggunakan berbagai
kebijakan dalam pelaksanaan kultur sekolah berbasis MI
Sistem Sosial (The Social System) adalah pola hubungan kepala
sekolah, guru dengan siswa pada saat terjadinya proses
pembelajaran (situasi atau suasana dan norma yang berlaku
dalam ruang kelas maupun di luar kelas). Demikian pula, pola
hubungan yang tercipta antara pihak sekolah dan komite
sekolah untuk bersama-sama mewujudkan tujuan sekolah
dalam bingkai kultur sekolah berbasis MI
Sistem Pendukung (Support System), yaitu; segala sarana
prasarana, bahan dan alat yang diperlukan untuk menunjang
terlaksananya Model Kultur Sekolah Berbasis MI secara optimal.
Dampak Instruksional (Instructional Effect) dan Dampak
Pengiring (Nurturant Effects). Dampak instruksional adalah hasil
belajar yang dicapai atau yang berkaitan langsung dengan
materi pembelajaran, sementara dampak pengiring adalah hasil
belajar yang berupa nilai-nilai kultur sekolah berbasis MI.

B.

Langkah-Langkah Pengembangan Model Kultur Sekolah MI
Langkah-langkah atau sintaks pada pengembangan model kultur
sekolah berbasis MI merupakan urutan kegiatan yang dilakukan
kepala sekolah. Sintaks ini merupakan keseluruhan rangkaian
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kegiatan yang berisi petunjuk atau pedoman bagi kepala sekolah
dalam penerapan model kultur sekolah berbasis MI. Selanjutnya,
kelima fase dalam sintaks pengembangan model kultur sekolah
berbasis MI dapat dijelaskan sebagai berikut;
Fase 1: Perencanaan yang terdiri dari; rapat koordinasi,
pemetaan siswa, analisis kebutuhan, dan membuat dokumen
perencanaan; Fase 2: Pengorganisasian, yang terdiri dari;
mengorganisasi team pelaksana, pengelompokan siswa sesuai ragam
kecerdasan, penempatan fasilitas dan jadwal pemanfaatan fasilitas.,
Fase 3: Pelaksanaan, yang terdiri dari; pengadaan sarana prasarana
sesuai kebutuhan ragam kecerdasan, penerapan model pembelajaran
MI, dan pembiasaan nilai-nilai kultur sekolah berbasis MI Fase 4:
Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari; pemantauan pelaksanaan,
presentasi dan diskusi. dan Fase 5: tindak lanjut dan pengembangan.
FASE 1: KEGIATAN PERENCANAAN
1. Rapat Koordinasi dewan guru dan Komite Sekolah
Rapat koordinasi dewan guru dan komite sekolah bertujuan
untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan model kultur
sekolah berbasis Multiple Intelligences. Kepala sekolah harus mampu
meyakinkan guru dan komite sekolah tentang kelebihan model kultur
sekolah berbasis Multiple Intelligences. Agenda penting dalam rapat
adalah bagaimana para guru dan komite sekolah memahami
karakteristik kultur sekolah berbasis multiple intelligences dan
dampaknya terhadap kualitas belajar siswa. Perihal persiapan guru
kelas dan perihal dukungan komite sekolah dalam implementasi
kultur sekolah berbasis Multiple Intelligences.
2.

Pemetaan Siswa Berdasarkan Ragam Kecerdasan
Kepala sekolah meminta kesediaan guru kelas untuk melakukan
pemetaan siswa berdasarkan ragam kecerdasan. Siswa dipetakan
berdasarkan kecenderungan 9 (sembilan) jenis kecerdasan yang
paling menonjol, yaitu; kecerdasan logic-matematika, kecerdasan
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bahasa-linguistik, kecerdasan natural, kecerdasan irama-musik,
kecerdasan visual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal,
kecerdasan intrapersonal, kecerdasan eksistensial.
Teknik pemetaan menggunakan teknik survey atau observasi
sesuai indikator kecenderungan ragam kecerdasan siswa. Teknik
observasi menggunakan lembar observasi yang dipersiapkan
sebelumnya. Perilaku siswa yang sesuai indikator diberi tanda cek list
dan diberi skor 0 dan 1. Skor yang paling banyak, itulah
kecenderungan kecerdasan siswa yang bersangkutan.
Setelah guru kelas melakukan survey pada kelasnya masingmasing, maka kemudian dipetakan dalam 3 (tiga) kelompok domain,
yaitu; domain analitik, domain interaktif, dan domain reflektif. Ketiga
domain tersebut digunakan sebagai dasar dan teknik pembentukan
kelompok siswa pada setiap kelas.
3.

Analisis Kebutuhan Sekolah sesuai ragam kecerdasan
Setiap jenis dan domain kecerdasan memerlukan stimulus yang
berbeda-beda sesuai kecenderungan kecerdasannya. Kepala sekolah
dan guru harus mampu menganalisis masing-masing kebutuhan
sarana prasarana yang menjadi stimulus kecerdasan sangat
diperlukan pada tahapan ini. Oleh karena itu, kebutuhan jenis dan
jumlah sarana prasarana harus dianalisis dengan sebaik-baiknya agar
kebutuhan ragam kecerdasan siswa dalam belajar terpenuhi.
Jika kebutuhan ragam kecerdasan tidak terpenuhi, maka
kecenderungan kecerdasan siswa tidak berkembang secara optimal.
Selanjutnya, potensi kecerdasan siswa itu akan tereduksi oleh situasi
dan kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah. Siswa yang labil
dan kurang mampu berdaptasi dengan cepat, maka ia akan
menimbulkan perilaku yang tidak sesuai. Misalnya, memukul-mukul
meja, mencoret-coret buku, mengganggu temannya, gelisah, ngantuk,
dan sebagainya.
Demikian pula, kemampuan kepala sekolah dan guru dalam
menganalisis situasi dan kondisi terbaik dalam membangun nilai-nilai
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kultur sekolah berbasis multiple intelligences dalam bentuk kegiatan
dan pembiasaan sehari-hari di sekolah.
4.

Membuat Dokumen Perencanaan
Dokumen perencanaan yang dimaksudkan adalah dokumen
yang memuat tentang rencana pengadaan sarana prasarana yang
perlukan untuk mengoptimalkan ragam kecerdasan siswa. Demikian
pula, dokumen perencanaan sekaligus memuat kegiatan-kegiatan yang
memberikan stimulus terhadap pengembangan ragam kecerdasan
siswa, baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler.
FASE 2: KEGIATAN PENGORGANISASIAN
1. Pengelompokan siswa sesuai ragam kecerdasan
Pengelompokan siswa sesuai ragam kecerdasan bertujuan
untuk mengoptimalkan stimulus dan respon siswa dalam proses
belajar. Secara khusus, tujuan pengelompokan siswa adalah
memudahkan guru untuk memilih metode, suasana, sarana dan
prasarana belajar yang sesuai dengan kecenderungan kecerdasan
siswa yang belajar.
Sistem pengelompokan siswa ditempatkan berdasarkan hasil
pemetaan ragam kecerdasan. Kelompok A, disebut kelompok Domain
Analitik yang terdiri dari kecerdasan logic-matematik, kecerdasan
irama-musik, dan kecerdasan naturalis. Kelompok B, disebut Domain
Interaktif yang terdiri dari kecerdasan bahasa-linguistik, kecerdasan
kinestetik, dan kecerdasan interpersonal. Kelompok C, disebut Domain
Reflektif yang terdiri dari kecerdasan spasial-visual, kecerdasan
intrapersonal, dan kecerdasan eksistensial.
Pada tahapan implementasi, dimungkinkan jumlah siswa dalam
satu domain tidak seimbang, misalnya terlalu besar jumlahnya atau
bahkan terlalu kecil. Jika jumlah siswa dalam satu domain terlalu kecil
semisal 1 atau 2 orang, maka siswa tersebut dapat ditempatkan pada
kelompok domain yang skornya berada pada urutan kedua. Akan
tetapi, jika jumlah siswa dalam kelompok lebih dari 5 (lima) orang,
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maka domain kelompok tersebut dapat di bagi menjadi dua kelompok,
dan seterusnya. Intinya, bahwa dalam setiap kelas hanya ada tiga
kelompok besar sesuai domain, yaitu; analitik, interaktif, dan reflektif.
2.

Mengorganisasi tim pelaksana
Kepala sekolah dapat membentuk organisasi tim pelaksana
dalam setiap semester. Organisasi tim pelaksana pengembangan
model kultur sekolah berbasis multiple intelligences bertujuan untuk
mengotimalkan dan memfokuskan pelaksanaan pengembangan. Tim
pelaksana maksimal 5 orang yang terdiri dari unsur sekolah 3 orang
dan unsur komite sekolah 2 orang. Tim pelaksana berkewajiban
melaksanakan kegiatan pengembangan model dan membuat laporan
tertulis setiap akhir semester. Tim pelaksana berhak mendapatkan
penghargaan dan imbalan jasa yang berupa honorarium sesuai
ketentuan yang berlaku.
3.

Mengorganisasi kelas.
Desain kelas, pengaturan tempat duduk siswa, dan penempatan
fasilitas, merupakan kegiatan penting dalam model kultur sekolah
berbasis multiple intelligences. Desain kelas di buat sedemikian rupa
sehingga menggambarkan nuansa ketiga domain kecerdasan. Ruang
kelas seolah-olah hidup dan berbicara memberi pesan-pesan dan nilai
multi kecerdasan. Ruang kelas tidak boleh membisu, kosong, dan
seolah-olah hampa yang hanya menampakkan beton-beto, kaca
jendela berdebu, dan meja-kursi yang tidak dinamis.
FASE 3: KEGIATAN PELAKSANAAN
1. Pengadaan sarana prasarana dan penataan fisik sekolah
sesuai kebutuhan ragam kecerdasan
Pengadaan sarana prasarana perlu memperhatikan kualitas dan
kuantitasnya. Kesesuaian jenis dan jumlah sarana dan prasana setiap
kelas perlu diperhatikan agar dapat dimanfaatkan untuk membangun
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hasrat belajar siswa sesuai kecenderungan kecerdasannya masingmasing.
Kultur sekolah bernuansa matematika/logis memiliki latar fisik
dengan ciri-ciri, antara lain; (1) desain koridor dan kelas yang
mengandung pesan-pesan logis berupa tulisan dan gambar rumusan
aljabar. (2) penataan halaman sekolah memiliki pesan geometris, (3)
kantin kejujuran di sekolah mengandung pesan logika aritmetika, (4)
adanya koperasi sekolah dengan tampilan tokoh-tokoh sukses dalam
dunia bisnis; (5) Perpustakaan dengan poster ilmuan dan hasil-hasil
temuannya bidang matematika, (6) Laboratorium memiliki pesan logis
matematis.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan verbal linguistik memiliki latar fisik dengan ciri-ciri,
antara lain; (1) adaya koridor dan dinding pagar yang memberi pesan
tertulis, mading; (2) ruang kelas yang lebih hidup dan berbicara,
pengaturan tempat duduk yang dinamis; (3) pojok baca di depan
ruang kelas untuk mendorong literasi; (4) desain taman sebagai
tempat diskusi; (5) panggung mengaktifkan kegiatan drama; (6)
mengaktifkan KIR (karya ilmiah remaja); (7) mendorong keterampilan
berbahasa dan berkomunikasi.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya kepada
siswa untuk mengembangkan kemampuan naturalis memiliki latar
fisik dengan ciri-ciri, antara lain; (1) penataan kebun sekolah, (2)
tanaman toga, (2) studi karyawisata berupa gunung, hutan, sungai,
pantai dan laut; (3) melacak binatang dan tumbuhan; (4) mengamati
pertumbuhan dan perkembangan tanaman; dan sebagainya.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya kepada
siswa mengembangkan kecerdasan seni musik memiliki latar fisik
dengan ciri-ciri, antara lain; (1) adanya fasilitas bengkel seni musik
memadai; (2) tersedia jenis alat musik dalam jumlah cukup misalnya
gitar, seruling, piano, kecapi, dan sebagainya; (3) ruang kelas yang
memiliki sound system untuk tujuan informasi maupun alunan musik
yang bertujuan membangun selera belajar melalui aktifasi gelombang
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otak “alfa” (otak rileks belajar); (4) adanya gambar not balok, gambar
tangga nada.
Mendiang Charles Schmid mengatakan bahwa musik merupakan
salah satu kunci utama untuk mencapai kecepatan belajar, setidaknya
lima kali lebih cepat dari sebelumnya (Dryden & Vos, 2010).
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan interpersonal memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) sekolah
menyediakan tempat yang nyaman untuk berdiskusi, bercerita dan
bercanda; (2) membentuk kelompok-kelompok belajar; (3)
membentuk tim pencari data dan fakta, (4) mengaktifkan organisasi
kesiswaan; (5) menugaskan siswa untuk berpartisipasi dalam
kehidupan nyata misalnya menyamar menjadi pedagang sayur, tukang
becak, dan sebagainya; (6) program magang bagi siswa di sekolah
menengah atas.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan kinestetik memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) ketersediaan
alat/bahan olahraga; (2) adanya lapangan olahraga refresentatitf
seperti atletik dan olahraga prestasi lainnya; (3) pentas senam dan
menari; (4) mengaktifkan kegiatan pramuka; (5) mengaktifkan
kegiatan PMR dan UKS; (6) mengaktifkan kegiatan olah tubuh lainnya,
seperti; senam dan seni tari. Sekolah seharusnya memiliki lokasi yang
cukup untuk mengefektifkan pengembangan kemampuan kinestetik
siswa.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan intrapesrsonal memiliki ciri-ciri, antara lain; (1)
Visualisasi orang-orang sukses seperti ilmuan, seniman, pengusaha,
tokoh-tokoh sejarah, dan sebagainya; (2) menampilkan hasil karya
sastra, seni, dan karya eksakta; (3) adanya foto siswa bersangkutan
atau foto siswa yang unik; (4) poster berwarna atau spanduk pola
hidup sehat; (5) tempat cuci tangan di depan kelas; (6) tempat sampah
di depan kelas, dengan motto; “jika tidak bisa pungut sampah, maka
jangan buang sampah”
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Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan visual memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) adanya fasilitas
menggambar; (2) adanya dinding tempat berkreasi anak untuk
menggambar apa saja yang mereka inginkan. Anak-anak yang suka
mencoret-coret dinding maupun meja perlu disediakan dinding atau
papan sebagai media untuk berekspresi melalui visual. (3) adanya
sketsa gambar wajah, sketsa bangunan, sketsa pergerakan benda
langit;
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan eksistensial memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) adanya
pesan lisan dan tulisan pada dinding tentang hakekat kehidupan,
bencana alam; (2) menyediakan buku-buku yang bernuansa hakikat
kehidupan, hidup sesudah mati, sejarah para nabi dan rasul, dan
lainnya; (3) Adanya tempat ibadah, (4) mengadakan panggung
beramal; (5) mewajibkan siswa untuk membawa kitab suci sesuai
agama yang dianut, membacanya 3 menit sebelum memulai
pembelajaran apapun di kelas.
2.

Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Multiple
Intelligences
Guru kelas berupaya maksimal untuk menerapkan model
pembelajaran yang berpusat pada kecenderungan kecerdasan siswa.
Model pembelajaran yang melayani kebutuhan belajar para siswa,
bukan model pembelajaran keinginan guru. Semua model
pembelajaran yang ada saat ini sangat baik diterapkan pada saat dan
situasi yang cocok, pas dan tepat. Artinya bahwa jika model
pembelajaran tidak pas dengan situasi dan kondisi psikologi (mood)
belajar, maka siswa kita belum tentu belajar dengan baik. Oleh karena
itu, pertimbangan penggunaan model pembelajaran yang
dilaksanakan di kelas harus memperhatikan ragam kecerdasan.
Dengan demikian, kecenderungan kecerdasan siswa benar-benar
dapat berkembang secara optimal.
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Model pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences (Model
Pasmi)
Tabel 3.1 Sintaks Model PASmi
No
A
1

B
2

Fase
Kegiatan Guru
KEGIATAN PENDAHULUAN
Fase-1:
1. Guru
mengucapkan
Orientasi Model
salam, menyapa siswa,
PASmi
doa
bersama
dan
absensi
a. Pengantar,
2. Guru
mengaktifkan
b. Apersepsi alfa
zona alfa melalui salah
c. Strategi MI
satu kegiatan; yaitu ;
ice breaking, fun story,
musik, dan brain gym
3. Guru
melakukan
pemanasan, yaitu; guru
meminta
siswa
mengulang materi yang
sebelumnya
dengan
game pertanyaan, atau
lainnya
4. Guru melakukan Pre
teach (penjelasan awal)
petunjuk
strategi
multiple intelligences
5. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran,
kegunaan dan manfaat
pembelajaran

Kegiatan Siswa
1. Siswa
menjawab
salam dan sapaan
guru, serta berdoa
bersama
2. Siswa
memperhatikan,
menikmati
secara
serius dan relaks
aktifitas gelombang
alfa.
3. Siswa
menjawab
pertanyaan
guru
tentang
materi
sebelumnya
4. Siswa
memperhatikan
penjelasan tentang
strategi
pembelajaran MI
5. Siswa
memperhatikan
tujuan,
kegunaan
dan
manfaat
pembelajaran

KEGIATAN INTI
Fase-2: Konsep, 1. Guru
menyajikan 1. Siswa
Kelompok, dan
konsep yang menjadi
memperhatikan
Aktifitas belajar
pokok permasalahan
penjelasan
guru
MI
2. Guru
mengorganisir
tentang
materi
a. Konsep
kelompok
sesuai
pembelajaran
b. Kelompok
dengan
domain 2. Siswa
membentuk
c. Aktifitas
kecerdasan
kelompok
sesuai
belajar MI
3. Guru
membagikan
dengan
domain
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No

3

54

Fase

Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
buku,
LKS,
dan
kecedasannya
alat/bahan pada siswa 3. Siswa
menerima
sesuai
domain
buku,
LKS
dan
kecerdasan
alat/bahan
sesuai
4. Guru
memberikan
dengan
domain
penjelasan
singkat
kecedasannya
metode
belajar 4. Siswa
kelompok
sesuai
memperhatikan
domain kecerdasan
penjelasan
singkat
metode
belajar
5. Guru
membimbing
kelompok
sesuai
setiap
kelompok
domain
dan
dengan metode sesuai
keterampilan generik
domain kecerdasan
sains
yang
dikembangkan
6. Guru mendorong siswa 5. Siswa
untuk
menggunakan
memperhatikan
potensi
kecerdasan
membimbing setiap
dalam
memecahkan
kelompok
dengan
masalah
metode
sesuai
domain
dan
7. Guru mendorong siswa
keterampilan generik
untuk finalisasi laporan
sains
untuk
hasil
karya
memecahkan
latihan/tugas
masalah
presentasi
6. Siswa menggunakan
keterampilan generik
sains
dalam
memecahkan
masalah
7. Siswa
menulis
laporan hasil karya
latihan/tugas
presentasi
Fase-3:
1. Guru
membuat 1. Siswa menerima atau
Negosiasi
dan
kesepakatan
dan
menolak
Presentasi
komitmen
dengan
kesepakatan tentang
a. Kesepakatan
siswa
tata
cara
tatacara presentasi,
b. Cerita hikmah
presentasi,
tanya
Tanya jawab dan
dan doa
jawab, dan denda.
denda
c. Presentasi
2. Siswa
menikmati
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No

4

C
5

Fase
d. Diskusi

Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
2. Guru
melakukan
potongan cerita lucu
aktifitas
penggalan
yang
mengandung
cerita lucu atau hikmat,
hikmah dan doa
gambar menakjubkan, 3. Siswa
secara
dan lainnya
bergiliran
tampil
3. Guru mempersilahkan
presentasi
sesuai
siswa tampil presntasi
kesepakatan
dengan
cara
membacakan di depan 4. Siswa
berdiskusi
temannya
antar kelompok dan
4. Guru
memimpin
kelas
diskusi kelompok dan
diskusi kelas
Fase-4:
1. Guru
memantapkan 1. Siswa
Generalisasi
pemahaman
siswa
memperhatikan
terhadap
konseppenjelasan guru dan
a. Pemantapan
konsep atau materi
mencatat
konsepKonsep
pembelajaran.
konsep atau materi
b. Kesimpulan
pelajaran
sesuai tujuan 2. Guru bersama siswa 2. Siswa
mengambil
instruksional
membuat kesimpulan
kesimpulan
dan
berdasarkan
tujuan
mencatat
pokokinstruksional.
pokok materi sesuai
tujuan instruksional
KEGIATAN PENUTUP
Fase-5:
1. Guru
melakukan 1. Siswa
Evaluasi
&
evaluasi
hasil
memperhatikan
Pengembangan
pembelajaran dalam
pertanyaan guru dan
pertanyaanberusaha
a. Evaluasi
pertanyaan
singkat,
menjawabnya.
b. Pengembangan
atau dalam bentuk 2. Siswa
c. Berdoa
kuis
memperhatikan
bersama
2. Guru
memberikan
penjelasan
latihan/tugas materi
penjelasan
pembelajaran untuk
latihan/tugas untuk
pengembangan
pengembangan
3. Guru meminta siswa 3. Siswa
berdoa
untuk berdoa bersama
bersama
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PENDAHULUAN
Kegiatan pendahluan meliputi; (1) Pengantar, (2) Apersepsi
pilihan, (3) Startegi Multiple Intelligences, dan (4) Tujuan Intruksional.
Tujuan utama dalam kegiatan pendahuluan ini adalah meraih
perhatian siswa secara sungguh-sungguh belajar dengan relaks
menggunakan potensi kecerdasannya, sekaligus memberikan
informasi awal tentang strategi dan tujuan pembelajaran sesuai
dengan gaya belajarnya masing-masing.
a) Pengantar
Pada kegiatan pengantar yang dilakukan guru, yaitu;
memberi salam, menyapa siswa, dan mengecek kehadiran serta
berdoa. Kegiatan memberi salam kepada siswa. Kegiatan
menyapa siswa sangat penting untuk mencairkan suasana
dengan kata-kata apa kabar, sedang belajar apa, dan sebagainya.
Kemudian mengecek kehadiran siswa satu persatu atau melalui
ketua kelas. Selanjutnya, siswa membaca doa bersama yang
dilakukan dalam hati penuh konsentrasi.
b) Apersepsi Alfa
Kegiatan pendahuluan ditekankan pada dua aspek penting,
yaitu; apersepsi alfa dan strategi multiple intelligences. Kedua
aspek tersebut merupakan ciri khas pembeda Model PASmi
dengan model pembelajaran lainnya. Kegiatan yang harus
dilakukan guru pada apersepsi, terdiri dari 3 indikator pilihan,
yaitu; (1) mengaktifkan gelombang alfa melalui ice breaking, fun
story, musik, dan senam otak (brain gym), (2) pemanasan
(warmer) dan (3) penggalan cerita yang sesuai dengan materi
ajar (scene setting).
Banyak guru yang beranggapan bahwa apersepsi hanya akan
berpengaruh kecil terhadap proses belajar mengajar. Anggapan
ini membuat banyak guru tidak melakukan apersepsi dengan
baik dan benar. Padahal tidak demikian adanya, apersepsi
sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, selain
kemampuan paedagogis seorang guru. Sebab menurut (Munif,
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2014 ; 81); ‘hak mengajar itu ada ditangan siswa bukan di
tangan guru’. Jika siswa rela memberikan hak mengajar itu
kepada guru, maka tentunya siswa akan menerima guru
tersebut dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, hak
mengajar harus direbut oleh guru dari tangan siswa dengan cara
melakukan apersepsi yang benar dan berkualitas.
Pentingnya apersepsi dalam pembelajaran dapat dijelaskan
bahwa dalam interaksi antara guru dengan siswa terjadi proses
yang sangat dinamis dan kompleks yang sulit dijelaskan secara
sederhana. Inilah salah satu alasan banyak proses belajar yang
berujung pada kegagalan belajar siswa. Apersepsi didasarkan
pada teori dan asumsi sebagaimana diungkap dalam teori
Herbatisme, yaitu ; (1) manusia itu adalah mahluk pebelajar ;
(2) sifat dasar manusia untuk memerintah dirinya sendiri ; (3)
manusia bereaksi terhadap instruksi yang berasal dari
lingkungannya jika dibekali dengan dorongan (stimulus) khusus
yang disebut apersepsi.
Jadi, Apersepsi pada Model PASmi adalah sebuah stimulus
khusus yang diberikan guru pada awal pembelajaran, baik pada
pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Pada tahap
apersepsi kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru berturut-turut,
yaitu; Aktifkan zona Alfa, warmer, dan scene setting.
Guru mengaktifkan zona alfa; zona alfa yang dimaksud
adalah mengaktifkan gelombang otak dalam kondisi alfa.
Kondisi alfa merupakan kondisi paling cemerlang proses kreatif
otak seseorang. Kondisi ini dikatakan sebagai kondisi paling
baik untuk belajar sebab neuron (sel saraf) sedang berada
dalam suatu harmoni (keseimbangan) yaitu kondisi relaksasi
seseorang. Cara mengaktifkannya, yaitu ; ice breaking, fun story,
musik, dan brain gym.
Guru melakukan Warmer atau pemanasan, yaitu; guru
meminta siswa mengulang materi yang sebelumnya diajarkan,
biasanya warmer paling baik dilakukan pada pertemuan kedua
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sebuah materi pelajaran. Warmer pada apersepsi ini dapat
berupa games pertanyaan yang bertujuan untuk mengulang
kembali materi pelajaran sebelumnya, dan penilaian diri yaitu
siswa diminta untuk menuliskan kembali pada form yang
disediakan untuk menuliskan kembali sampai dimana
pemahaman terhadap materi sebelumnya, apa saja yang belum
dipahami, dan bagaimana cara memahaminya.
Guru melakukan Scene setting merupakan aktifitas yang
paling dekat dengan strategi pembelajaran. Scene setting adalah
aktifitas yang dilakukan guru atau siswa yang bertujuan untuk
membangun konsep awal pembelajaran. Scene setting berfungsi
sebagai pembangun konsep pembelajaran yang akan diberikan,
pemberian pengalaman belajar sebelum masuk materi inti,
sebagai pereduksi instruksi, sebagai pembangkit minat dan
penasaran siswa. Sumber-sumber ide Scene setting dapat
berupa; isu keselamatan hidup seseorang, kegunaan dan
manfaat pembelajaran, sebab akibat, penyampaian informasi
atau berita, cerita imajinatif, pertanyaan-pertanyaan, dan
pemutaran potongan film. Kemudian pola Scene setting dapat
dilakukan dengan bercerita, visualisasi, simulasi, pantomim, dan
mendatangkan tokoh.
c) Startegi Multiple Intelligences
Kegiatan penjelasan awal (Pre teach) tentang strategi
multiple intelligences sangat penting dilakukan untuk
menjelaskan alur sistem pembelajaran secara runtut dan
sistematis sesuai strategi pembelajaran multiple intelligences
yang di pilih. Guru melakukan Pre teach dengan tujuan untuk
memberikan penjelasanan awal sebelum kegiatan inti
pembelajaran, jika tidak dilakukan Pre teach biasanya aktifitas
pembelajaran menjadi terganggu. Kegiatan Pre teach dapat
berupa penjelasan awal tentang langkah-langkah pembelajaran,
seperti; cara penggunaan alat dan bahan, alur diskusi, prosedur
yang harus dilakukan siswa dalam metode tertentu. Pre teach
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tidak harus selalu ada dalam setiap kali pertemuan karena
sangat tergantung pada kebutuhan yang berkaitan dengan
materi dan strategi pembelajaran yang dipilih.
Pada akhir kegiatan pendahuluan ditutup dengan
menampilkan dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kegiatan
menampilkan tujuan pembelajaran dengan cara slide power
point, chart, atau dituliskan dipapan tulis. Siswa harus
mengetahui kemampuan yang akan diperoleh setelah proses
pembelajaran selesai. Siswa mengetahui manfaat belajar dalam
aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika tujuan
pembelajaran tidak disampaikan pada siswa, maka proses
pembelajaran tidak terarah sehingga kemajuan belajar siswa
sulit untuk diukur.
KEGIATAN INTI
1. Fase 2: Konsep, Kelompok dan Aktifitas Belajar Multiple
Intelligences (MI)
Aktifitas kegiatan inti yang dilakukan guru, terdiri dari; Konsep
dan Kelompok, dan Aktifitas Belajar Kelompok. Penyajian konsep
dapat dilakukan dengan menuliskan topik dan menjelaskan garis
besarnya saja dalam bentuk peta konsep. Kemudian, memastikan
kelompok siswa sudah tertata berdasarkan domain kecerdasannya
masing-masing.
Pada kegiatan penataan kelompok ini juga sekaligus pembagian
buku dan LKS serta peralatan/bahan yang diperlukan dalam proses
belajar kelompok. Langkah-langkah pembagian kelompok, yaitu; (1)
menggunakan hasil identifikasi nilai indikator kecerdaasan
berdasarkan hasil tes indikator multiple intelligences, (2) membagi
kelompok menjadi tiga domain kecerdasan, yaitu; domain interaktif,
domain analitik, dan domain introspektif, (3) jika jumlah siswa terlalu
besar, maka dalam tiap domain dapat dibentuk menjadi 2 atau lebih
kelompok, (4) tempatkan kelompok domain interaktif berada di
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tengah, dan domain analitik serta introspektif berada disayap kiri atau
kanan untuk kenyamanan belajar kelompok.
Selanjutnya, kegiatan aktifitas belajar kelompok meliputi; (1)
guru memberikan petunjuk singkat tentang strategi MI dalam belajar
kelompok, (2) menetapkan strategi MI untuk tiap domain kecerdasan
sesuai dengan gaya belajarnya. Metode belajar yang digunakan oleh
domain interaktif, tidak sama dengan domain analitik, demikian juga
domain introspektif, (3) melakukan bimbingan belajar kepada setiap
kelompok secara bergiliran, dan (4) finalisasi laporan tugas
presentasi.
2.

Fase 3: Negosiasi dan Presentasi
Pada fase 3 negosiasi ini dimaksudkan untuk membuat
kesepakatan bersama siswa siapa kelompok yang tampil lebih awal,
dan seterusnya. Guru juga menjelaskan prosedur presentasi dan
tertibnya sesi tanya jawab. Jika ada siswa yang tidak konsisten, maka
akan didenda dengan aktifitas seperti menyanyi atau berpuisi.
Sebaliknya, jika siswa bertanya diberi penghargaan Bintang 1 dan
siswa menjawab pertanyaan diberi penghargaan Bintang 2. Kegiatan
negosiasi ini meliputi; (1) penggalan cerita (scane setting), (2)
kegiatan presentasi hasil karya tugas/latihan, dan (3) diskusi dan
tanya jawab. Guru kembali melakukan salah satu fungsi scene setting
sebagai penyegaran untuk kembali ke kondisi gelombang alfa. Scene
setting diperlukan untuk mempertahankan minat dan motivasi siswa.
Pada akhir scene setting dilakukan berdoa bersama untuk mendapat
energi baru dalam belajar. Dengan pola tertentu, guru meminta siswa
untuk melakukan aktifitas scane setting sesuai materi pelajaran yang
akan di presentasikan sesaat kemudian.
Konsep kecerdasan dalam penelitian ini dua hal penting yakni
kemampuan siswa memecahkan masalah, dan menghasilkan produk
hasil karya yang bernilai budaya. Siswa yang cerdas adalah siswa yang
mampu memecahkan masalah dan mampu menunjukkan produk hasil
karya. Tahap ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa siswa sudah
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tahu, paham, dan mampu mengaplikasikan materi yang diberikan oleh
guru dalam bentuk hasil karya nyata berupa tulisan, laporan hasil
diskusi, bentuk benda, gambar, video, dan hasil karya lainnya. Guru
dan siswa dapat melakukan refleksi, review tentang apa dan
bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh siswa sehingga guru
dapat langsung memberikan umpan balik atas kesalahan dan
kekeliruan yang terjadi.
Teknik pelaksanaan presentasi, guru meminta salah satu wakil
kelompok untuk membacakan atau mempersentasikan hasil karyanya
di depan kelas. Kemudian kelompok lain memberi tanggapan berupa
kritikan disertai alasan-alasan, saran dan pikiran banding. Pada saat
presentasi dilaksanakan, maka guru melakukan evaluasi dan refleksi
terhadap penguasaan siswa pada materi yang disajikan. Ketika
presentasi selesai, guru memberikan kesempatan kepada kelompok
lainnya untuk memberi tanggapan berupa pertanyaan, saran, dan
pikiran banding yang terkait materi yang disajikan. Guru juga kadangkadang mengajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman/
penguasaan penyaji dan dapat ditanggapi oleh kelompok lain. Hasil
pemecahan masalah yang belum diselesaikan secara bersama dengan
siswa, kemudian dijadikan sebagai latihan mandiri.
Siswa kelas rendah di sekolah dasar, tentunya fase ini pada
awalnya memerlukan strategi khusus dan kesabaran bagi guru.
Strategi melatih dan membiasakan siswa kelas rendah untuk
berkomunikasi secara verbal dan berpikir kritis memang tidak mudah.
Akan tetapi, melalui kegiatan membacakan hasil kerja kelompok,
mendengarkan teman yang membaca, dan melihat bagaimana orang
berkomunikasi verbal merupakan strategi yang cukup efektif dalam
melatih siswa berkomunikasi verbal dan berpikir kritis. Jika strategi
ini dilakukan secara berulang dan berulang, maka pada akhirnya siswa
akan terbiasa berkomunikasi secara verbal dan berpikir kritis.
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3.

Fase 4: Generalisasi
Kegiatan generalisasi maksudnya adalah memantapkan
pemahaman materi atau konsep pembelajaran secara utuh dan
menyeluruh. Memberi penekanan pada konsep-konsep tertentu yang
terkait dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam kehidupan
sehari-hari. Kegiatan generalisasi terdiri dari dua langkah pokok,
yaitu; pemantapan pemahaman konsep, dan bersama-sama siswa
mengambil kesimpulan berdasarkan tujuan instruksional.
KEGIATAN PENUTUP
1. Fase 5: Evaluasi dan Pengembangan KGS
Pada fase 5 kegiatan penutup terdiri dari kegiatan evaluasi dan
rencana tindak lanjut pembelajaran. Guru melakukan evaluasi hasil
pembelajaran dalam pertanyaan-pertanyaan singkat, atau dalam
bentuk kuis dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana siswa telah
memahami materi pembelajaran. Setelah guru memperoleh informasi
tentang tingkat pemahaman siswa, maka selanjutnya guru
memberikan latihan atau tugas untuk pengembangan pengetahuan,
sikap dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.
2.

Pengembangan nilai-nilai kultur sekolah berbasis MI
Nilai-nilai kultur sekolah yang perlu di kembangkan mengacu
pada domain kecerdasan, yaitu; domain analitik, domain interaktif,
dan domain reflektif. Domain analisis, misalnya; membiasakan
berpikir kritis dan analitis, sikap teliti, disiplin, menyimpan barang
secara teratur, membaca dengan tertib, berbicara dengan santun,
menulis dengan baik, berani tampil berpuisi, menceritakan suatu
peristiwa melalui tulisan, mencintai hewan dan tumbuhan, tidak
semena-mena, terhadap mahluk lain, belajar dari alam, bersyukur.
Domain interaktif, misalnya; nilai kerjasama yang harmonis, sikap
telaten, kerja sama, empati, simpati, setia kawan, mental juara, kerja
keras, semangat pantang menyerah. Domain Introspektif, misalnya;
rendah hati, intropeksi diri, berpikir positif, berempati, berimajinasi,
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berkolaborasi, sikap kreatif, mencipta, baca tulis quran, biasakan
shalat berjamaah, tata cara ibadah, membiasakan zakat infak, dan
sedekah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka indkator-indikator
kultur sekolah berbasis multiple intelligences dapat dipetakan pada
tabel 3.1 sebagai berikut;
Tabel 3.1 Indikator Kultur Sekolah Berbasis Multiple Intelligences
No

Kultur MI

1

Matematika

2

Bahasa

Indikator Kultur Sekolah MI
Fisik
1. Desain
koridor dan
ruang kelas
2. halaman
sekolah
3. kantin
kejujuran
4. koperasi
sekolah
5. Perpustakaa
n
6. Laboratoriu
m
1. Ruang kelas
2. pojok baca
3. desain taman
4. panggung
5. pengaturan
tempat
duduk

Non Fisik
1. Membiasakan
berpikir kritis
dan analitis
2. Sikap Teliti
3. Disiplin
4. Menyimpan
barang secara
Teratur

1. membaca
dengan tertib
2. berbicara
dengan santun
3. menulis
dengan baik
4. berani tampil
berpuisi
5. menceritakan
suatu
peristiwa
melalui tulisan
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Sasaran
Perubahan
Perilaku
1. Mengoptimalk
an kecerdasan
matematik
2. Meningkatkan
keterampilan
matematik
3. Meningkatkan
sikap kritis
dan analitis

1. Mengoptimalk
an kecerdasan
Bahasa
2. Meningkatkan
keterampilan
Bahasa
3. Meningkatkan
sikap kritis
dan analitis
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No

Indikator Kultur Sekolah MI

Kultur MI

3

Naturalis

4

Seni musik

5

Interpersonal

6

Kinestetik
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Sasaran
Perubahan
Fisik
Non Fisik
Perilaku
1. kebun
1. mencintai
1. Mengoptimalk
sekolah
hewan dan
an kecerdasan
2. tanaman
tumbuhan
Naturalis
toga
2. tidak semena- 2. Meningkatkan
3. gambar
mena terhadap
keterampilan
gunung,
mahluk lain
natural
pantai, hutan 3. belajar dari
3. Meningkatkan
alam
sikap kritis
4. bersyukur
dan analitis
1. bengkel
1. nilai
1. Mengoptimalk
seni musik
kerjasama
an kecerdasan
2. alat musik
yang harmonis
musik
3. sound
2. sikap telaten
2. Meningkatkan
system
keterampilan
4. gambar not
alat musik
balok
3. Meningkatkan
sikap
interaktif
1. Tempat
1. Kerja sama
1. Mengoptimalk
bermain
2. empati
an kecerdasan
2. Tempat
3. simpati
interpersonal
diskusi
4. setia kawan
2. Meningkatkan
3. Perpustakaan
keterampilan
4. Gambar
interpersonal
pedagang
3. Meningkatkan
sayur
sikap simpati
5. Gambar
dan empati
orator
ternama
1. alat/bahan
olahraga
2. lapangan
3. Tenda
pramuka

1. Mental juara
2. Kerja keras
3. Semangat
pantang
menyerah

1. Mengoptimalk
an kecerdasan
kinestetik
2. Meningkatkan
keterampilan
olah tubuh
3. Meningkatkan
sikap
kelembutan
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Indikator Kultur Sekolah MI

No

Kultur MI

7

Intrapersonal

1. Gambar foto
org sukses
2. Mading
3. Foto Siswa
unik
4. Spanduk
5. Tempat cuci
tangan

8

Visual

1. Media
gambar
2. Sketsa benda
langit
3. Dinding
tempat
mencoretcoret

9

Eksistensial

1. Mushallah
2. Buku
tentang
hakekat
kehidupan
3. Buku
karikatur
4. Kitab Al
Quran dan
Hadits bagi
siswa
muslim

Fisik

Sasaran
Perubahan
Non Fisik
Perilaku
1. Rendah hati
1. Mengoptimalk
2. Intropeksi diri
an kecerdasan
3. Berpikir
intrapersonal
positif
2. Meningkatkan
4. berempati
keterampilan
intrapersonal
3. Meningkatkan
sikap
menghargai
orang lain
1. berimajinasi
1. Mengoptimalk
2. berkolaborasi
an kecerdasan
3. sikap kreatif
visual
mencipta
2. Meningkatkan
keterampilan
menggambar
3. Meningkatkan
sikap teliti
1. Baca tulis
quran
2. Biasakan
shalat
berjamaah
3. Tata cara
ibadah
4. Membiasakan
Zakat infak,
dan sedekah
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1. Mengoptimalk
an kecerdasan
eksistensial
2. Meningkatkan
keterampilan
berdakwah
3. Meningkatkan
sikap tawadhu
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FASE 4: KEGIATAN MONITORING & EVALUASI
1. Pemantauan pelaksanaan
Kegiatan pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh sejumlah informasi penting dalam pelaksanaan kultur
sekolah berbasis multiple intelligences. Kegiatan ini penting dilakukan
untuk mengdentifikasi sejumlah kekurangan dan kelebihan
pelaksanaan model kultur sekolah. Kelebihan dan kekurangan di catat
dan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi pengembangan model.
2.

Presentasi Hasil Pengembangan
Kepala sekolah memperesentasikan kemajuan pelaksanaan
model sekaligus hambatan yang ditemui pada saat implementasi
model kultur sekolah berbasis multiple intelligences. Teknik
pelaksanaan presentasi hasil pengembangan didesain dalam bentuk
workshop dengan menggunakan dana sekolah. Presentasi hasil
pengembangan dapat melibatkan guru dan komite sekolah, UPTD
Pendididkan dan pengawas, serta melibatkan akademisi yang
memiliki keahlian dalam pengembangan model.
3.

Evaluasi dan Diskusi
Kegiatan evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengukur
tingkat keberhasilan pengembangan model kultur sekolah berbasis
multiple intelligences. Teknik evaluasi dilaksanakan dengan
menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya
berdasarkan indikator pengembangan model kultur sekolah berbasis
multiple intelligences. Hasil observasi yang telah dipaparkan pada sesi
presentasi, kemudian didiskusikan dengan peserta workshop. Pada
saat diskusi diperlukan notulen, agar hasil diskusi dapat terakomodir
dengan baik untuk ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya.
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FASE 5: KEGIATAN TINDAK LANJUT & PENGEMBANGAN
1. Melaksanakan tindak lanjut
Kegiatan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
dilaksanakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembangan
model kultur sekolah berbasis MI. Kegiatan tindak lanjut merupakan
tolok ukur konsistensi manajemen sekolah dan tim dalam
membangun kultur sekolah berbasis MI. Kegiatan tindak lanjut dapat
dilaksanakan dalam bentuk pengulangan setiap tahapan untuk
penyempurnaan pengembangan. Tindak lanjut sarana prasarana dan
penataan sekolah, kegiatan proses belajar mengajar, maupun kegiatan
non fisik lainnya.
2.

Pengembangan
Kegiatan
pengembangan
yang
dimaksudkan
adalah
pengembangan terhadap kultur fisik dan non fisik. Kultur fisik dan
non fisik pada tahap implementasi biasanya berbeda dengan apa yang
telah dipikirkan. Pada tahap ini, perlu dilakukan pengembangan dalam
bentuk penambahan sarana prasarana fisik maupun kegiatan non fisik
yang dianggap sangat penting, urgen, dan memperkuat
kecenderungan kecerdasan siswa tertentu.
Misalnya, siswa yang bernama “mutia” memiliki kecenderungan
kecerdasan pada “Irama-Musik” tetapi ia lebih senang memainkan alat
musik tradisional “kecapi”. Sementara, pada sarana prasarana fisik
tidak tersedia alat musik “kecapi”, maka dalam kasus ini perlu
diadakan alat musik kecapi untuk mengoptimalkan kecerdasan siswa
bernama mutiara.
Selain itu, siswa bernama “Farras” memiliki kecenderungan
kecerdasan eksistensial yang senang berpidato. Sementara, pada
kegiatan non fisik tidak tercantum kegiatan pidato. Pada kasus ini, tim
pelaksana perlu menambahkan kegiatan pidato secara kontinu.
Kegiatan pengembangan sangat penting dilakukan untuk
memaksimalkan potensi kecerdasan siswa yang bersifat dinamis.
Potensi kecerdasan siswa bersifat dinamis sesuai dengan
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pengembangan pengetahuan dan pengalaman belajar siswa. Makin
bertambah pengetahuan dan pengalaman belajar siswa, maka potensi
kecerdasannya makin luas dan kuat. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa: jika kegiatan pengembangan ini tidak dilakukan, maka
pengembangan kultur sekolah berbasis MI tidak ada bedanya dengan
kultur sekolah lainnya.
C.

Prinsip Reaksi Model Kultur Sekolah MI
Prinsip reaksi model kultur sekolah MI berkaitan dengan pola
kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya kepala sekolah
menerapkan fungsi manajemen di sekolah sehingga semua
stakeholder sekolah bereaksi positif terhadap pengembangan model
kultur sekolah berbasis MI. Prinsip ini memberi petunjuk bahwa
Kepala Sekolah menggunakan kebijakan yang semestinya pada
pengembangan model kultur sekolah berbasis MI. Kebijakan yang
berorientasi pada pada implementasi karakteristik model kultur
sekolah berbasis MI seperti kebijakan tentang pengembangan sarana
prasarana, kebijakan tentang proses belajar mengajar yang
menggunakan model pembelajaran berbasis MI, dan kebijakan tentang
pengembangan nilai-nilai kultur sekolah berbasis MI.
Sebagai perwujudan dari perilaku kepala sekolah terhadap tim
pelaksana,
guru, dan komite sekolah dalam melaksanakan
pengembangan. Kepala Sekolah memberikan arahan dan petunjuk
kepada tim pelaksana dan guru sesuai petunjuk pengembangan model.
Apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana melakukannya, apa
hasilnya, dan apa kendala yang dihadapi oleh tim pengembang dan
guru di sekolah.
Tim pengembang memberikan respon atas kebijakan kepala
sekolah dalam bentuk aksi yang implementatif bersama guru untuk
merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, monitoring dan
evaluasi, serta tindak lanjut kegiatan. Demikian pula, Guru dan siswa
memberikan respon atas kebijakan kepala sekolah dalam bentuk
apresiasi simultan terhadap implementasi model kultur sekolah
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berbasis MI. Respon guru misalnya, guru mengarahkan siswa untuk
menata ruang kelas yang seolah-olah hidup dan memberi pesan yang
dapat memotivasi siswa sesuai ragam kecerdasan yang dimilikinya.
Selain itu, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar
sesuai dengan potensi kecerdasan yang dimiliki.
Guru perlu untuk meyakinkan siswanya bahwa; “mereka adalah
pebelajar yang cerdas sesuai potensi kecerdasan yang dimilikinya”.
Guru tidak diperkenankan menganggap siswanya bodoh dan nakal.
Pandanglah siswa sebagai anugerah dan karya terbaik Maha Pencipta,
lihatlah siswa kita sebagai titian Ilahi yang perlu diberi pengetahuan
tentang dirinya sendiri dan sosialnya, alam dan penciptanya. Siswa
bodoh dan nakal itu hanyalah keterbatasan kemampuan manusia
untuk menjustifikasi kemampuan seseorang yang diukur dari nilainilai yang sempit dan terbatas. Jika, kita melihat siswa sebagai subjek
belajar, maka ternyata siswa belum menemukan model pembelajaran
yang cocok dengan gaya belajarnya. Oleh karena itu, untuk
mendapatkan reaksi atau penerimaan yang baik dari siswa, maka guru
perlu menemukan model pembelajaran yang cocok dengan gaya
belajar siswa.
Prinsip reaksi dalam pembelajaran siswa sangat penting.
Kemampuan guru dalam meraih perhatian siswa sangat diperlukan,
sehingga siswa tersebut dapat belajar dengan nyaman dalam
mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip reaksi dalam proses
pembelajaran yang dilakukan guru dapat dilakukan dengan baik,
apabila guru menyadari bahwa: “Hak mengajar yang sesungguhnya
berada ditangan siswa bukan di tangan guru, tugas guru adalah
merebut hak mengajar itu di tangan siswa”. Bagaimana
melakukannya?. Jadilah guru yang mampu menjadi fasilitator
pebelajar sejati. Guru yang membuat siswa memiliki selera belajar
tinggi. Jika semangat belajar siswa sudah bergelora atau selera belajar
siswa sudah baik, berarti siswa telah memberikan hak mengajar pada
guru. Sebaliknya, apabila siswa belum memiliki selera belajar
sebaiknya guru jangan melanjutkan materi pelajaran. Bahkan, guru
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perlu berhenti sejenak untuk introspeksi, berdoa, dan merubah
strategi untuk bisa merebut kembali hak mengajar dari tangan siswa.
D.

Sistem Sosial Model Kultur Sekolah MI
Sistem sosial yang dimaksudkan dalam model kultur sekolah
berbasis MI adalah hubungan sosial antara sesama warga sekolah dan
masyarakat. Sistem sosial model kultur sekolah berbasis MI bertujuan
untuk memperat hubungan sosial, kebersamaan semua stakeholder
sekolah dalam mengembangkan sekolah. Sistem sosial model kultur
sekolah berbasis MI dapat dilihat pada beberapa tahapan, yaitu;
perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi,
serta tindak lanjut. sebagai berikut;
Sistem sosial dalam perencanaan membangun kultur sekolah
berbasis MI sangat penting. Kepala Sekolah harus melibatkan semua
stake holder sekolah untuk sama-sama membuat perencanaan sesuai
dengan karakteristik model. Perencanaan yang hanya dilakukan oleh
pihak sekolah saja tidak akan optimal, karena dalam analisis
kebutuhan belajar siswa perlu melibatkan orang tua dan komite
sekolah. Orang tua dan komite sekolah dapat melihat secara
menyeluruh tentang kebutuhan belajar siswa. Sedangkan pihak
sekolah hanya melihat dari satu aspek saja, yaitu; domain taksonomi
kecerdasan. Oleh karena itu, hubungan sosial sekolah dan komite
sekolah perlu dijaga dengan baik sehingga terjalin komunikasi yang
baik antara sekolah dan masyarakat setempat.
Sistem sosial dalam tahapan pengorganisasian bertujuan untuk
membangun kebersamaan antara sesama tim pengembangan model
kultur sekolah berbasis MI. Sistem sosial ini akan terlihat dalam
distribusi tugas masing-masing tim yang menjunjung tinggi
kebersamaan. Demikian pula, dalam organisasi kelas atau penataan
kelas perlu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara tim
pengembang dan wali kelas.
Sistem sosial dalam pelaksanaan model kultur sekolah berbasis
MI bertujuan untuk mengefektifkan dan efisiensi pelaksanaan model.
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Prinsip kebersamaan dalam visi dan misi untuk mencapai tujuan
pengembangan model perlu dijaga dengan baik antara sesama guru,
orang tua dan komite sekolah. Sebagai contoh, semua guru harus
memandang bahwa semua siswa adalah “cerdas”, maka tidak lagi guru
yang menganggap siswa “bodoh”. Jika masih ada guru yang
memandang siswanya “bodoh”, maka sistem sosial dalam kultur
sekolah berbasis MI belum optimal.
Sistem sosial pada tahapan monitoring dan evaluasi bertujuan
untuk mengetahui dan mengukur secara obyektif tingkat keberhasilan
pelaksanaan model kultur sekolah berbasis MI. Hubungan sosial
antara tim monitoring dan evaluasi dengan responden yang diteliti
harus terjaga dengan baik, sehingga seolah-olah responden tidak
merasa dinilai. Dengan demikian, data hasil monitoring dan evaluasi
bersifat asli dan alami. Sebaliknya, data hasil monitoring dan evaluasi
akan bias ketika responden merasa bahwa mereka dinilai sehingga
bisa jadi responden menutupi kekurangan yang terjadi selama
pelaksanaan model.
Sistem sosial pada tahapan tindak lanjut bertujuan untuk
membangun kebersamaan dan kerjasama yang baik semua stake
holder menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi. Sistem sosial
pada tahapan ini, dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik
antara tim pengembang, guru wali kelas, orang tua siswa dan komite
sekolah. Komunikasi dengan baik tentang perbaikan dan strategi
pengembangan kultur sekolah berbasis MI baik secara fisik maupun
non fisik.
E.

Sistem Pendukung Model Kultur Sekolah MI
Sistem pendukung (support system) yaitu; perangkat keras dan
perangkat lunak yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya
pengembangan model kultur sekolah berbasis MI. Model kultur
sekolah berbasis MI dapat terlaksana secara praktis, efektif, dan
menarik apabila perangkat pendukung tersedia. Perangkat keras
berupa sarana prasarana fisik yang meliputi; ruang kepala sekolah,
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ketersediaan ruangan pertemuan yang representatif dan nyaman,
ruang kelas, taman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, ruang
komite sekolah, ruang perpustakaan, ketersediaan buku paket dan
buku sumber, sarana prasarana pembelajaran, media pembelajaran,
peralatan olahraga dan seni, mushallah, taman baca, koridor antar
ruang yang tertata apik dan rapi, ruang UKS, ruang komite sekolah, wc
dan kamar mandi yang hygenis. Perangkat lunak berupa lembar
observasi, lembar kuisioner, pedoman wawancara, dan dokumentasi
yang digunakan untuk pengumpulan data tentang kevalidan,
kepraktisan, dan keefektifan model kultur sekolah berbasis MI. Selain
itu, petunjuk pelaksanaan model dan buku model pembelajaran
berbasis multiple intelligences.
F.

Dampak Instruksional dan Pengiring Model Kultur Sekolah
MI
1. Dampak Instruksional Model Kultur Sekolah MI
Pengembangan model kultur sekolah berbasis MI bertujuan
untuk menggerakkan warga sekolah melakukan penataan sekolah dan
menyediakan sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan
kebutuhan siswa untuk pengembangan ragam kecerdasan (multiple
intelligences). Pengembangan model kultur sekolah berbasis MI
diharapkan berdampak pada peningkatan potensi ragam kecerdasan
siswa sehingga berkembang secara optimal.
2.

Dampak Pengiring Model Kultur Sekolah MI
Dampak pengiring model kultur sekolah MI dapat diamati dari
perubahan sikap dan perilaku guru dalam mengajar maupun di luar
kelas. Dampak pengiring yang diharapkan muncul pada
pengembangan model ini; yaitu, guru dapat mengurangi bahkan
menghilangkan kebiasaan negatif seperti; menjustifikasi siswa “bodoh
dan pintar”. Pada sisi lain, siswa dapat membangun kebiasaankebiasaan positif berupa sikap percaya diri, berani mengambil inisiatif
dan kreatif.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat digambarkan
komponen-komponen model kultur sekolah berbasis MI sebagaimana
skema 3.1 berikut ini;

SINTAKS
(5 FASE)

SISTEM
SOSIAL

KOMPONEN
MODEL
KULTUR SEKOLAH
MI

SISTEM
PENDUKUNG

PRINSIP
REAKSI

DAMPAK
INSTRUKSIONAL/
PENGIRING

Skema 3.1: Komponen-Komponen Model Kultur Sekolah MI
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BAB IV
PETUNJUK PELAKSANAAN
MODEL KULTUR SEKOLAH
BERBASIS MULTIPLE INTELLIGENCES

Beberapa pertimbangan yang menjadi inspirasi dalam
melakukan pengembangan model Kultur Sekolah berbasis multiple
intelligences, yaitu;
Pertama, perkembangan teori-teori dalam psikologi pendidikan
dan pembelajaran, khususnya teori tentang neurologi yang
menghasilkan teori kecerdasan majemuk dan penerapannya dalam
bidang pendidikan; penerapan teori kecerdasan yang makin lama,
semakin terasakan manfaatnya dalam pembelajaran memungkinkan
potensi berpikir siswa dapat berkembang secara optimal berdasarkan
tipe kecerdasannya.
Kedua, kebutuhan siswa sebagai pebelajar dan kebutuhan guru
sebagai fasilitator pembelajaran berbeda dengan kebutuhankebutuhan pada dekade sebelumnya; kebutuhan siswa dan guru
terhadap pengetahuan jauh lebih kompleks.
Ketiga, kultur belajar siswa tempo dulu tidak sama dengan
kultur belajar siswa pada zaman sekarang; aktifitas belajar siswa
tempo dulu masih terfokus karena aktifitas sehari-hari masih terbatas
pada kegiatan rumahan, bantu orang tua, bermain dengan temanteman tetangganya. Sedangkan aktifitas belajar siswa sekarang kurang
terfokus karena aktifitas sehari-harinya makin kompleks, seperti
menonton TV, main game HP, balapan motor, bermain dengan temanteman di kampung atau di kota lain, dan aktifitas lainnya yang turut
mempengaruhi kegiatan belajar.
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Keempat, sumber-sumber informasi dan media pembelajaran
saat ini jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Hal ini
memungkinkan guru memiliki informasi yang jauh lebih kompleks
dibanding pada dekade sebelumnya yang memiliki keterbatasan
sumber informasi pengetahuan. Demikian pula dengan siswa,
banyaknya informasi dan mudahnya informasi yang diperoleh siswa
saat memungkinkan cara berpikir siswa memperoleh rangsanganrangsangan yang memadai sehingga kematangan dalam berpikir jauh
lebih maju.
Pelaksanaan model kultur sekolah berbasis MI dapat dibagi
dalam tiga tahapan, yaitu; (a) tahapan persiapan, (b) tahapan
pelaksanaan, dan (c) tahap penutup.
A.

Tahap Persiapan Model Kultur Sekolah MI.
Desain persiapan yang perlu dilakukan oleh pengembang, yaitu;
(a) menyiapkan instrumen model kultur sekolah yang diperlukan, (b)
pelatihan kepala sekolah, (c) analisis tugas dan fungsi kepala sekolah,
(d) analisis dan kajian 9 aspek manajerial kepala sekolah, (e) sistem
penilaian dan indikator keberhasilan
1.

Menyiapkan instrumen model kultur sekolah
Intrumen-instrumen
yang
perlu
disiapkan
dalam
pengembangan model kultur sekolah, harus sudah melalui proses
validasi baik secara teoritis maupun secara empiris. Instrumen
lapangan yang disiapkan, yaitu; lembar observasi keterlaksanaan
model, lembar observasi kemampuan kepala sekolah, lembar
observasi aktifitas guru, lembar observasi aktifitas siswa, kuisioner
respon guru, kuisioner respon siswa, dan kuisioner respon komite
sekolah. Instrumen tersebut digandakan sesuai dengan jumlah
pengamat dan pertemuan yang dilaksanakan.
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2.

Pelatihan kepala sekolah model
Kepala sekolah sebagai model yang akan menyelenggarakan
kultur sekolah berbasis multiple intelligences perlu mendapat
pelatihan secara khusus agar memahami model kultur sekolah yang
akan dikembangkan. Kepala sekolah harus memahami tahapantahapan penting yang perlu dilakukan pada saat pengembangan model
kultur sekolah berbasis multiple intelligences.
3.

Analisis tugas dan fungsi kepala sekolah
Kepala sekolah selaku top manajer di sekolah tentu telah
memahami tupoksinya sebabai kepala sekolah. Analisis tugas dan
fungsi yang dimaksudkan dalam tahapan perencanaan ini bertujuan
untuk menganalisis bagian-bagian penting yang berkaitan dengan
pengembangan model kultur sekolah berbasis multiple intelligences.
4.

Analisis dan kajian 9 aspek manajerial kepala sekolah
Sembilan aspek manajerial yang menjadi bagian tugas kepala
sekolah perlu dianalisis dan dikaji untuk mendapatkan gambaran
menyeluruh terhadap aspek-aspek manajerial yang memerlukan
perhatian secara khusus dalam pengembangan sekolah berbasis
multiple intelligences.
5.

Sistim Penilaian dan Indikator Keberhasilan
Sistem penilaian dan indikator keberhasilan model kultur
sekolah berbasis multiple intelligences bertujuan untuk melakukan
evaluasi keberhasilan pengembangan model. Sistem penilaian
menggunakan tahapan penilaian, yaitu; validitas, kepraktisan,
keefektifan, dan kemenarikan model yang dikembangkan melalui
istrumen yang telah disiapkan. Demikian pula, indikator keberhasilan
model menggunakan indikator kepraktisan dan keefektifan model
dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
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B.

Tahap Pelaksanaan Model Kultur Sekolah Berbasis MI
Pelaksanaan Model Kultur Sekolah MI dibagi atas lima fase,
yaitu: Fase 1: Perencanaan yang terdiri dari; rapat koordinasi,
pemetaan siswa, analisis kebutuhan, dan membuat dokumen
perencanaan; Fase 2: Pengorganisasian, yang terdiri dari;
mengorganisasi team pelaksana, pengelompokan siswa sesuai ragam
kecerdasan, penempatan fasilitas dan jadwal pemanfaatan fasilitas,
Fase 3: Pelaksanaan, yang terdiri dari; pengadaan sarana prasarana
sesuai kebutuhan ragam kecerdasan, penerapan model pembelajaran
MI, dan pembiasaan nilai-nilai kultur sekolah berbasis MI Fase 4:
Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari; pemantauan pelaksanaan,
presentasi dan diskusi. dan Fase 5: tindak lanjut dan pengembangan.
FASE 1: KEGIATAN PERENCANAAN
1. Rapat Koordinasi dewan guru dan Komite Sekolah
Rapat koordinasi dewan guru dan komite sekolah bertujuan
untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan model kultur
sekolah berbasis Multiple Intelligences. Kepala sekolah harus mampu
meyakinkan guru dan komite sekolah tentang kelebihan model kultur
sekolah berbasis Multiple Intelligences. Agenda penting dalam rapat
adalah bagaimana para guru dan komite sekolah memahami
karakteristik kultur sekolah berbasis multiple intelligences dan
dampaknya terhadap kualitas belajar siswa. Perihal persiapan guru
kelas dan perihal dukungan komite sekolah dalam implementasi
kultur sekolah berbasis Multiple Intelligences.
2.

Pemetaan Siswa Berdasarkan Ragam Kecerdasan
Kepala sekolah meminta kesediaan guru kelas untuk melakukan
pemetaan siswa berdasarkan ragam kecerdasan. Siswa dipetakan
berdasarkan kecenderungan 9 (sembilan) jenis kecerdasan yang
paling menonjol, yaitu; kecerdasan logic-matematika, kecerdasan
bahasa-linguistik, kecerdasan natural, kecerdasan irama-musik,
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kecerdasan visual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal,
kecerdasan intrapersonal, kecerdasan eksistensial.
Teknik pemetaan menggunakan teknik survey atau observasi
sesuai indikator kecenderungan ragam kecerdasan siswa. Teknik
observasi menggunakan lembar observasi yang dipersiapkan
sebelumnya. Perilaku siswa yang sesuai indikator diberi tanda cek list
dan diberi skor 0 dan 1. Skor yang paling banyak, itulah
kecenderungan kecerdasan siswa yang bersangkutan.
Setelah guru kelas melakukan survey pada kelasnya masingmasing, maka kemudian dipetakan dalam 3 (tiga) kelompok domain,
yaitu; domain analitik, domain interaktif, dan domain reflektif. Ketiga
domain tersebut digunakan sebagai dasar dan teknik pembentukan
kelompok siswa pada setiap kelas.
3.

Analisis Kebutuhan Sekolah sesuai ragam kecerdasan
Setiap jenis dan domain kecerdasan memerlukan stimulus yang
berbeda-beda sesuai kecenderungan kecerdasannya. Kepala sekolah
dan guru harus mampu menganalisis masing-masing kebutuhan
sarana prasarana yang menjadi stimulus kecerdasan sangat
diperlukan pada tahapan ini. Oleh karena itu, kebutuhan jenis dan
jumlah sarana prasarana harus dianalisis dengan sebaik-baiknya agar
kebutuhan ragam kecerdasan siswa dalam belajar terpenuhi.
Jika kebutuhan ragam kecerdasan tidak terpenuhi, maka
kecenderungan kecerdasan siswa tidak berkembang secara optimal.
Selanjutnya, potensi kecerdasan siswa itu akan tereduksi oleh situasi
dan kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah. Siswa yang labil
dan kurang mampu berdaptasi dengan cepat, maka ia akan
menimbulkan perilaku yang tidak sesuai. Misalnya, memukul-mukul
meja, mencoret-coret buku, mengganggu temannya, gelisah, ngantuk,
dan sebagainya.
Demikian pula, kemampuan kepala sekolah dan guru dalam
menganalisis situasi dan kondisi terbaik dalam membangun nilai-nilai
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kultur sekolah berbasis multiple intelligences dalam bentuk kegiatan
dan pembiasaan sehari-hari di sekolah.
4.

Membuat Dokumen Perencanaan
Dokumen perencanaan yang dimaksudkan adalah dokumen
yang memuat tentang rencana pengadaan sarana prasarana yang
perlukan untuk mengoptimalkan ragam kecerdasan siswa. Demikian
pula, dokumen perencanaan sekaligus memuat kegiatan-kegiatan yang
memberikan stimulus terhadap pengembangan ragam kecerdasan
siswa, baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler.
FASE 2: KEGIATAN PENGORGANISASIAN
1. Pengelompokan siswa sesuai ragam kecerdasan
Pengelompokan siswa sesuai ragam kecerdasan bertujuan
untuk mengoptimalkan stimulus dan respon siswa dalam proses
belajar. Secara khusus, tujuan pengelompokan siswa adalah
memudahkan guru untuk memilih metode, suasana, sarana dan
prasarana belajar yang sesuai dengan kecenderungan kecerdasan
siswa yang belajar.
Sistem pengelompokan siswa ditempatkan berdasarkan hasil
pemetaan ragam kecerdasan. Kelompok A, disebut kelompok Domain
Analitik yang terdiri dari kecerdasan logic-matematik, kecerdasan
irama-musik, dan kecerdasan naturalis. Kelompok B, disebut Domain
Interaktif yang terdiri dari kecerdasan bahasa-linguistik, kecerdasan
kinestetik, dan kecerdasan interpersonal. Kelompok C, disebut Domain
Reflektif yang terdiri dari kecerdasan spasial-visual, kecerdasan
intrapersonal, dan kecerdasan eksistensial.
Pada tahapan implementasi, dimungkinkan jumlah siswa dalam
satu domain tidak seimbang, misalnya terlalu besar jumlahnya atau
bahkan terlalu kecil. Jika jumlah siswa dalam satu domain terlalu kecil
semisal 1 atau 2 orang, maka siswa tersebut dapat ditempatkan pada
kelompok domain yang skornya berada pada urutan kedua. Akan
tetapi, jika jumlah siswa dalam kelompok lebih dari 5 (lima) orang,
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maka domain kelompok tersebut dapat di bagi menjadi dua kelompok,
dan seterusnya. Intinya, bahwa dalam setiap kelas hanya ada tiga
kelompok besar sesuai domain, yaitu; analitik, interaktif, dan reflektif.
2.

Mengorganisasi tim pelaksana
Kepala sekolah dapat membentuk organisasi tim pelaksana
dalam setiap semester. Organisasi tim pelaksana pengembangan
model kultur sekolah berbasis multiple intelligences bertujuan untuk
mengotimalkan dan memfokuskan pelaksanaan pengembangan. Tim
pelaksana maksimal 5 orang yang terdiri dari unsur sekolah 3 orang
dan unsur komite sekolah 2 orang. Tim pelaksana berkewajiban
melaksanakan kegiatan pengembangan model dan membuat laporan
tertulis setiap akhir semester. Tim pelaksana berhak mendapatkan
penghargaan dan imbalan jasa yang berupa honorarium sesuai
ketentuan yang berlaku.
3.

Mengorganisasi kelas.
Desain kelas, pengaturan tempat duduk siswa, dan penempatan
fasilitas, merupakan kegiatan penting dalam model kultur sekolah
berbasis multiple intelligences. Desain kelas di buat sedemikian rupa
sehingga menggambarkan nuansa ketiga domain kecerdasan. Ruang
kelas seolah-olah hidup dan berbicara memberi pesan-pesan dan nilai
multi kecerdasan. Ruang kelas tidak boleh membisu, kosong, dan
seolah-olah hampa yang hanya menampakkan beton-beto, kaca
jendela berdebu, dan meja-kursi yang tidak dinamis.
FASE 3: KEGIATAN PELAKSANAAN
1. Pengadaan sarana prasarana dan penataan fisik sekolah
sesuai kebutuhan ragam kecerdasan
Pengadaan sarana prasarana perlu memperhatikan kualitas dan
kuantitasnya. Kesesuaian jenis dan jumlah sarana dan prasana setiap
kelas perlu diperhatikan agar dapat dimanfaatkan untuk membangun
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hasrat belajar siswa sesuai kecenderungan kecerdasannya masingmasing.
Kultur sekolah bernuansa matematika/logis memiliki latar fisik
dengan ciri-ciri, antara lain; (1) desain koridor dan kelas yang
mengandung pesan-pesan logis berupa tulisan dan gambar rumusan
aljabar. (2) penataan halaman sekolah memiliki pesan geometris, (3)
kantin kejujuran di sekolah mengandung pesan logika aritmetika, (4)
adanya koperasi sekolah dengan tampilan tokoh-tokoh sukses dalam
dunia bisnis; (5) Perpustakaan dengan poster ilmuan dan hasil-hasil
temuannya bidang matematika, (6) Laboratorium memiliki pesan logis
matematis.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan verbal linguistik memiliki latar fisik dengan ciri-ciri,
antara lain; (1) adaya koridor dan dinding pagar yang memberi pesan
tertulis, mading; (2) ruang kelas yang lebih hidup dan berbicara,
pengaturan tempat duduk yang dinamis; (3) pojok baca di depan
ruang kelas untuk mendorong literasi; (4) desain taman sebagai
tempat diskusi; (5) panggung mengaktifkan kegiatan drama; (6)
mengaktifkan KIR (karya ilmiah remaja); (7) mendorong keterampilan
berbahasa dan berkomunikasi.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya kepada
siswa untuk mengembangkan kemampuan naturalis memiliki latar
fisik dengan ciri-ciri, antara lain; (1) penataan kebun sekolah, (2)
tanaman toga, (2) studi karyawisata berupa gunung, hutan, sungai,
pantai dan laut; (3) melacak binatang dan tumbuhan; (4) mengamati
pertumbuhan dan perkembangan tanaman; dan sebagainya.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya kepada
siswa mengembangkan kecerdasan seni musik memiliki latar fisik
dengan ciri-ciri, antara lain; (1) adanya fasilitas bengkel seni musik
memadai; (2) tersedia jenis alat musik dalam jumlah cukup misalnya
gitar, seruling, piano, kecapi, dan sebagainya; (3) ruang kelas yang
memiliki sound system untuk tujuan informasi maupun alunan musik
yang bertujuan membangun selera belajar melalui aktifasi gelombang
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otak “alfa” (otak rileks belajar); (4) adanya gambar not balok, gambar
tangga nada.
Mendiang Charles Schmid mengatakan bahwa musik merupakan
salah satu kunci utama untuk mencapai kecepatan belajar, setidaknya
lima kali lebih cepat dari sebelumnya (Dryden & Vos, 2010).
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan interpersonal memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) sekolah
menyediakan tempat yang nyaman untuk berdiskusi, bercerita dan
bercanda; (2) membentuk kelompok-kelompok belajar; (3)
membentuk tim pencari data dan fakta, (4) mengaktifkan organisasi
kesiswaan; (5) menugaskan siswa untuk berpartisipasi dalam
kehidupan nyata misalnya menyamar menjadi pedagang sayur, tukang
becak, dan sebagainya; (6) program magang bagi siswa di sekolah
menengah atas.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan kinestetik memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) ketersediaan
alat/bahan olahraga; (2) adanya lapangan olahraga refresentatitf
seperti atletik dan olahraga prestasi lainnya; (3) pentas senam dan
menari; (4) mengaktifkan kegiatan pramuka; (5) mengaktifkan
kegiatan PMR dan UKS; (6) mengaktifkan kegiatan olah tubuh lainnya,
seperti; senam dan seni tari. Sekolah seharusnya memiliki lokasi yang
cukup untuk mengefektifkan pengembangan kemampuan kinestetik
siswa.
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan intrapesrsonal memiliki ciri-ciri, antara lain; (1)
Visualisasi orang-orang sukses seperti ilmuan, seniman, pengusaha,
tokoh-tokoh sejarah, dan sebagainya; (2) menampilkan hasil karya
sastra, seni, dan karya eksakta; (3) adanya foto siswa bersangkutan
atau foto siswa yang unik; (4) poster berwarna atau spanduk pola
hidup sehat; (5) tempat cuci tangan di depan kelas; (6) tempat sampah
di depan kelas, dengan motto; “jika tidak bisa pungut sampah, maka
jangan buang sampah”
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Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan visual memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) adanya fasilitas
menggambar; (2) adanya dinding tempat berkreasi anak untuk
menggambar apa saja yang mereka inginkan. Anak-anak yang suka
mencoret-coret dinding maupun meja perlu disediakan dinding atau
papan sebagai media untuk berekspresi melalui visual. (3) adanya
sketsa gambar wajah, sketsa bangunan, sketsa pergerakan benda
langit;
Kultur sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya terhadap
kemampuan eksistensial memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) adanya
pesan lisan dan tulisan pada dinding tentang hakekat kehidupan,
bencana alam; (2) menyediakan buku-buku yang bernuansa hakikat
kehidupan, hidup sesudah mati, sejarah para nabi dan rasul, dan
lainnya; (3) Adanya tempat ibadah, (4) mengadakan panggung
beramal; (5) mewajibkan siswa untuk membawa kitab suci sesuai
agama yang dianut, membacanya 3 menit sebelum memulai
pembelajaran apapun di kelas.
2.

Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Multiple
Intelligences
Guru kelas berupaya maksimal untuk menerapkan model
pembelajaran yang berpusat pada kecenderungan kecerdasan siswa.
Model pembelajaran yang melayani kebutuhan belajar para siswa,
bukan model pembelajaran keinginan guru. Semua model
pembelajaran yang ada saat ini sangat baik diterapkan pada saat dan
situasi yang cocok, pas dan tepat. Artinya bahwa jika model
pembelajaran tidak pas dengan situasi dan kondisi psikologi (mood)
belajar, maka siswa kita belum tentu belajar dengan baik. Oleh karena
itu, pertimbangan penggunaan model pembelajaran yang
dilaksanakan di kelas harus memperhatikan ragam kecerdasan.
Dengan demikian, kecenderungan kecerdasan siswa benar-benar
dapat berkembang secara optimal.
Model pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences (Model Pasmi)
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Tabel 3.1 Sintaks Model PASmi
No
A
1

B
2

84

Fase
Kegiatan Guru
KEGIATAN PENDAHULUAN
Fase-1:
1. Guru
mengucapkan
Orientasi Model
salam, menyapa siswa,
PASmi
doa
bersama
dan
a. Pengantar,
absensi
b. Apersepsi alfa 2. Guru
mengaktifkan
c. Strategi MI
zona alfa melalui salah
satu kegiatan; yaitu ;
ice breaking, fun story,
musik, dan brain gym
3. Guru
melakukan
pemanasan,
yaitu;
guru meminta siswa
mengulang
materi
yang
sebelumnya
dengan
game
pertanyaan,
atau
lainnya
4. Guru melakukan Pre
teach
(penjelasan
awal)
petunjuk
strategi
multiple
intelligences
5. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran,
kegunaan dan manfaat
pembelajaran
KEGIATAN INTI
Fase-2: Konsep, 1. Guru
menyajikan
Kelompok, dan
konsep yang menjadi
Aktifitas belajar
pokok permasalahan
MI
2. Guru
mengorganisir
a. Konsep
kelompok
sesuai
b. Kelompok
dengan
domain
c. Aktifitas
kecerdasan
belajar MI
3. Guru
membagikan
buku,
LKS,
dan
alat/bahan pada siswa
sesuai
domain

Kegiatan Siswa
1. Siswa
menjawab
salam dan sapaan
guru, serta berdoa
bersama
2. Siswa
memperhatikan,
menikmati
secara
serius dan relaks
aktifitas gelombang
alfa.
3. Siswa
menjawab
pertanyaan
guru
tentang
materi
sebelumnya
4. Siswa
memperhatikan
penjelasan tentang
strategi
pembelajaran MI
5. Siswa
memperhatikan
tujuan,
kegunaan
dan
manfaat
pembelajaran

1. Siswa
memperhatikan
penjelasan
guru
tentang
materi
pembelajaran
2. Siswa membentuk
kelompok
sesuai
dengan
domain
kecedasannya
3. Siswa
menerima
buku,
LKS
dan
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No

Fase
4.

5.

6.

7.

3

Fase-3:
1.
Negosiasi
dan
Presentasi
a. Kesepakatan
b. Cerita hikmah
dan doa
c. Presentasi
2.
d. Diskusi

Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
kecerdasan
alat/bahan
sesuai
Guru
memberikan
dengan
domain
penjelasan
singkat
kecedasannya
metode
belajar 4. Siswa
kelompok
sesuai
memperhatikan
domain kecerdasan
penjelasan singkat
Guru
membimbing
metode
belajar
setiap
kelompok
kelompok
sesuai
dengan metode sesuai
domain
dan
domain kecerdasan
keterampilan
Guru mendorong siswa
generik sains yang
untuk menggunakan
dikembangkan
potensi
kecerdasan 5. Siswa
dalam
memecahkan
memperhatikan
masalah
membimbing setiap
Guru mendorong siswa
kelompok
dengan
untuk
finalisasi
metode
sesuai
laporan hasil karya
domain
dan
latihan/tugas
keterampilan
presentasi
generik sains untuk
memecahkan
masalah
6. Siswa menggunakan
keterampilan
generik sains dalam
memecahkan
masalah
7. Siswa
menulis
laporan hasil karya
latihan/tugas
presentasi
Guru
membuat 1. Siswa
menerima
kesepakatan
dan
atau
menolak
komitmen
dengan
kesepakatan tentang
siswa
tata
cara
tatacara presentasi,
presentasi,
tanya
Tanya jawab dan
jawab, dan denda.
denda
Guru
melakukan 2. Siswa
menikmati
aktifitas
penggalan
potongan cerita lucu
cerita
lucu
atau
yang mengandung
hikmat,
gambar
hikmah dan doa
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No

Fase
3.

4.
4

Fase-4:
Generalisasi

1.

a. Pemantapan
Konsep
b. Kesimpulan
2.
sesuai tujuan
instruksional

Kegiatan Guru
menakjubkan,
dan
lainnya
Guru mempersilahkan
siswa tampil presntasi
dengan
cara
membacakan di depan
temannya
Guru
memimpin
diskusi kelompok dan
diskusi kelas
Guru
memantapkan
pemahaman
siswa
terhadap
konsepkonsep atau materi
pembelajaran.
Guru bersama siswa
membuat kesimpulan
berdasarkan
tujuan
instruksional.

Kegiatan Siswa
3. Siswa
secara
bergiliran
tampil
presentasi
sesuai
kesepakatan
4. Siswa
berdiskusi
antar kelompok dan
kelas

1. Siswa
memperhatikan
penjelasan guru dan
mencatat
konsepkonsep atau materi
pelajaran
2. Siswa
mengambil
kesimpulan
dan
mencatat
pokokpokok materi sesuai
tujuan instruksional

C
5

KEGIATAN PENUTUP
Fase-5:
1. Guru
melakukan 1. Siswa
Evaluasi
&
evaluasi
hasil
memperhatikan
Pengembangan
pembelajaran dalam
pertanyaan guru dan
pertanyaanberusaha
a. Evaluasi
pertanyaan
singkat,
menjawabnya.
b. Pengembangan
atau dalam bentuk 2. Siswa
c. Berdoa
kuis
memperhatikan
bersama
2. Guru
memberikan
penjelasan
latihan/tugas materi
penjelasan
pembelajaran untuk
latihan/tugas untuk
pengembangan
pengembangan
3. Guru meminta siswa 3. Siswa
berdoa
untuk berdoa bersama
bersama
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PENDAHULUAN
Fase 1: Orientasi Model PASmi
Kegiatan pendahluan meliputi; (1) Pengantar, (2) Apersepsi
pilihan, (3) Startegi Multiple Intelligences, dan (4) Tujuan Intruksional.
Tujuan utama dalam kegiatan pendahuluan ini adalah meraih
perhatian siswa secara sungguh-sungguh belajar dengan relaks
menggunakan potensi kecerdasannya, sekaligus memberikan
informasi awal tentang strategi dan tujuan pembelajaran sesuai
dengan gaya belajarnya masing-masing.
a) Pengantar
Pada kegiatan pengantar yang dilakukan guru, yaitu; memberi
salam, menyapa siswa, dan mengecek kehadiran serta berdoa.
Kegiatan memberi salam kepada siswa. Kegiatan menyapa siswa
sangat penting untuk mencairkan suasana dengan kata-kata apa
kabar, sedang belajar apa, dan sebagainya. Kemudian mengecek
kehadiran siswa satu persatu atau melalui ketua kelas. Selanjutnya,
siswa membaca doa bersama yang dilakukan dalam hati penuh
konsentrasi.
b) Apersepsi Alfa
Kegiatan pendahuluan ditekankan pada dua aspek penting,
yaitu; apersepsi alfa dan strategi multiple intelligences. Kedua aspek
tersebut merupakan ciri khas pembeda Model PASmi dengan model
pembelajaran lainnya. Kegiatan yang harus dilakukan guru pada
apersepsi, terdiri dari 3 indikator pilihan, yaitu; (1) mengaktifkan
gelombang alfa melalui ice breaking, fun story, musik, dan senam otak
(brain gym), (2) pemanasan (warmer) dan (3) penggalan cerita yang
sesuai dengan materi ajar (scene setting).
Banyak guru yang beranggapan bahwa apersepsi hanya akan
berpengaruh kecil terhadap proses belajar mengajar. Anggapan ini
membuat banyak guru tidak melakukan apersepsi dengan baik dan
benar. Padahal tidak demikian adanya, apersepsi sangat dibutuhkan
dalam proses belajar mengajar, selain kemampuan paedagogis
seorang guru. Sebab menurut (Munif, 2014 ; 81); ‘hak mengajar itu
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ada ditangan siswa bukan di tangan guru’. Jika siswa rela memberikan
hak mengajar itu kepada guru, maka tentunya siswa akan menerima
guru tersebut dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, hak
mengajar harus direbut oleh guru dari tangan siswa dengan cara
melakukan apersepsi yang benar dan berkualitas.
Pentingnya apersepsi dalam pembelajaran dapat dijelaskan
bahwa dalam interaksi antara guru dengan siswa terjadi proses yang
sangat dinamis dan kompleks yang sulit dijelaskan secara sederhana.
Inilah salah satu alasan banyak proses belajar yang berujung pada
kegagalan belajar siswa. Apersepsi didasarkan pada teori dan asumsi
sebagaimana diungkap dalam teori Herbatisme, yaitu ; (1) manusia itu
adalah mahluk pebelajar ; (2) sifat dasar manusia untuk memerintah
dirinya sendiri ; (3) manusia bereaksi terhadap instruksi yang berasal
dari lingkungannya jika dibekali dengan dorongan (stimulus) khusus
yang disebut apersepsi.
Jadi, Apersepsi pada Model PASmi adalah sebuah stimulus
khusus yang diberikan guru pada awal pembelajaran, baik pada
pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Pada tahap apersepsi
kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru berturut-turut, yaitu; Aktifkan
zona Alfa, warmer, dan scene setting.
Guru mengaktifkan zona alfa; zona alfa yang dimaksud adalah
mengaktifkan gelombang otak dalam kondisi alfa. Kondisi alfa
merupakan kondisi paling cemerlang proses kreatif otak seseorang.
Kondisi ini dikatakan sebagai kondisi paling baik untuk belajar sebab
neuron (sel saraf) sedang berada dalam suatu harmoni
(keseimbangan)
yaitu
kondisi
relaksasi
seseorang.
Cara
mengaktifkannya, yaitu ; ice breaking, fun story, musik, dan brain gym.
Guru melakukan Warmer atau pemanasan, yaitu; guru meminta
siswa mengulang materi yang sebelumnya diajarkan, biasanya warmer
paling baik dilakukan pada pertemuan kedua sebuah materi pelajaran.
Warmer pada apersepsi ini dapat berupa games pertanyaan yang
bertujuan untuk mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya,
dan penilaian diri yaitu siswa diminta untuk menuliskan kembali pada
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form yang disediakan untuk menuliskan kembali sampai dimana
pemahaman terhadap materi sebelumnya, apa saja yang belum
dipahami, dan bagaimana cara memahaminya.
Guru melakukan Scene setting merupakan aktifitas yang paling
dekat dengan strategi pembelajaran. Scene setting adalah aktifitas
yang dilakukan guru atau siswa yang bertujuan untuk membangun
konsep awal pembelajaran. Scene setting berfungsi sebagai
pembangun konsep pembelajaran yang akan diberikan, pemberian
pengalaman belajar sebelum masuk materi inti, sebagai pereduksi
instruksi, sebagai pembangkit minat dan penasaran siswa. Sumbersumber ide Scene setting dapat berupa; isu keselamatan hidup
seseorang, kegunaan dan manfaat pembelajaran, sebab akibat,
penyampaian informasi atau berita, cerita imajinatif, pertanyaanpertanyaan, dan pemutaran potongan film. Kemudian pola Scene
setting dapat dilakukan dengan bercerita, visualisasi, simulasi,
pantomim, dan mendatangkan tokoh.
c)

Startegi Multiple Intelligences
Kegiatan penjelasan awal (Pre teach) tentang strategi multiple
intelligences sangat penting dilakukan untuk menjelaskan alur sistem
pembelajaran secara runtut dan sistematis sesuai strategi
pembelajaran multiple intelligences yang di pilih. Guru melakukan Pre
teach dengan tujuan untuk memberikan penjelasanan awal sebelum
kegiatan inti pembelajaran, jika tidak dilakukan Pre teach biasanya
aktifitas pembelajaran menjadi terganggu. Kegiatan Pre teach dapat
berupa penjelasan awal tentang langkah-langkah pembelajaran,
seperti; cara penggunaan alat dan bahan, alur diskusi, prosedur yang
harus dilakukan siswa dalam metode tertentu. Pre teach tidak harus
selalu ada dalam setiap kali pertemuan karena sangat tergantung pada
kebutuhan yang berkaitan dengan materi dan strategi pembelajaran
yang dipilih.
Pada akhir kegiatan pendahuluan ditutup dengan menampilkan
dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kegiatan menampilkan tujuan
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pembelajaran dengan cara slide power point, chart, atau dituliskan
dipapan tulis. Siswa harus mengetahui kemampuan yang akan
diperoleh setelah proses pembelajaran selesai. Siswa mengetahui
manfaat belajar dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika
tujuan pembelajaran tidak disampaikan pada siswa, maka proses
pembelajaran tidak terarah sehingga kemajuan belajar siswa sulit
untuk diukur.
KEGIATAN INTI
Fase 2: Konsep, Kelompok dan Aktifitas Belajar Multiple
Intelligences (MI)
Aktifitas kegiatan inti yang dilakukan guru, terdiri dari; Konsep
dan Kelompok, dan Aktifitas Belajar Kelompok. Penyajian konsep
dapat dilakukan dengan menuliskan topik dan menjelaskan garis
besarnya saja dalam bentuk peta konsep. Kemudian, memastikan
kelompok siswa sudah tertata berdasarkan domain kecerdasannya
masing-masing.
Pada kegiatan penataan kelompok ini juga sekaligus pembagian
buku dan LKS serta peralatan/bahan yang diperlukan dalam proses
belajar kelompok. Langkah-langkah pembagian kelompok, yaitu; (1)
menggunakan hasil identifikasi nilai indikator kecerdaasan
berdasarkan hasil tes indikator multiple intelligences, (2) membagi
kelompok menjadi tiga domain kecerdasan, yaitu; domain interaktif,
domain analitik, dan domain introspektif, (3) jika jumlah siswa terlalu
besar, maka dalam tiap domain dapat dibentuk menjadi 2 atau lebih
kelompok, (4) tempatkan kelompok domain interaktif berada di
tengah, dan domain analitik serta introspektif berada disayap kiri atau
kanan untuk kenyamanan belajar kelompok.
Selanjutnya, kegiatan aktifitas belajar kelompok meliputi; (1)
guru memberikan petunjuk singkat tentang strategi MI dalam belajar
kelompok, (2) menetapkan strategi MI untuk tiap domain kecerdasan
sesuai dengan gaya belajarnya. Metode belajar yang digunakan oleh
domain interaktif, tidak sama dengan domain analitik, demikian juga
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domain introspektif, (3) melakukan bimbingan belajar kepada setiap
kelompok secara bergiliran, dan (4) finalisasi laporan tugas
presentasi.
Fase 3: Negosiasi dan Presentasi
Pada fase 3 negosiasi ini dimaksudkan untuk membuat
kesepakatan bersama siswa siapa kelompok yang tampil lebih awal,
dan seterusnya. Guru juga menjelaskan prosedur presentasi dan
tertibnya sesi tanya jawab. Jika ada siswa yang tidak konsisten, maka
akan didenda dengan aktifitas seperti menyanyi atau berpuisi.
Sebaliknya, jika siswa bertanya diberi penghargaan Bintang 1 dan
siswa menjawab pertanyaan diberi penghargaan Bintang 2. Kegiatan
negosiasi ini meliputi; (1) penggalan cerita (scane setting), (2)
kegiatan presentasi hasil karya tugas/latihan, dan (3) diskusi dan
tanya jawab. Guru kembali melakukan salah satu fungsi scene setting
sebagai penyegaran untuk kembali ke kondisi gelombang alfa. Scene
setting diperlukan untuk mempertahankan minat dan motivasi siswa.
Pada akhir scene setting dilakukan berdoa bersama untuk mendapat
energi baru dalam belajar. Dengan pola tertentu, guru meminta siswa
untuk melakukan aktifitas scane setting sesuai materi pelajaran yang
akan di presentasikan sesaat kemudian.
Konsep kecerdasan dalam penelitian ini memuat dua hal
penting, yakni: kemampuan siswa memecahkan masalah dan
menghasilkan produk karya yang bernilai budaya. Siswa yang cerdas
adalah siswa yang mampu memecahkan masalah dan mampu
menunjukkan produk hasil karya. Tahap ini dilakukan untuk
menunjukkan bahwa siswa sudah tahu, paham, dan mampu
mengaplikasikan materi yang diberikan oleh guru dalam bentuk hasil
karya nyata berupa tulisan, laporan hasil diskusi, bentuk benda,
gambar, video, dan hasil karya lainnya. Guru dan siswa dapat
melakukan refleksi, review tentang apa dan bagaimana materi
tersebut dapat dipahami oleh siswa sehingga guru dapat langsung
memberikan umpan balik atas kesalahan dan kekeliruan yang terjadi.
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Teknik pelaksanaan presentasi, guru meminta salah satu wakil
kelompok untuk membacakan atau mempersentasikan hasil karyanya
di depan kelas. Kemudian kelompok lain memberi tanggapan berupa
kritikan disertai alasan-alasan, saran dan pikiran banding. Pada saat
presentasi dilaksanakan, maka guru melakukan evaluasi dan refleksi
terhadap penguasaan siswa pada materi yang disajikan. Ketika
presentasi selesai, guru memberikan kesempatan kepada kelompok
lainnya untuk memberi tanggapan berupa pertanyaan, saran, dan
pikiran banding yang terkait materi yang disajikan. Guru juga kadangkadang mengajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman/
penguasaan penyaji dan dapat ditanggapi oleh kelompok lain. Hasil
pemecahan masalah yang belum diselesaikan secara bersama dengan
siswa, kemudian dijadikan sebagai latihan mandiri.
Siswa kelas rendah di sekolah dasar, tentunya fase ini pada
awalnya memerlukan strategi khusus dan kesabaran bagi guru.
Strategi melatih dan membiasakan siswa kelas rendah untuk
berkomunikasi secara verbal dan berpikir kritis memang tidak mudah.
Akan tetapi, melalui kegiatan membacakan hasil kerja kelompok,
mendengarkan teman yang membaca, dan melihat bagaimana orang
berkomunikasi verbal merupakan strategi yang cukup efektif dalam
melatih siswa berkomunikasi verbal dan berpikir kritis. Jika strategi
ini dilakukan secara berulang dan berulang, maka pada akhirnya siswa
akan terbiasa berkomunikasi secara verbal dan berpikir kritis.
Fase 4: Generalisasi
Kegiatan generalisasi maksudnya adalah memantapkan
pemahaman materi atau konsep pembelajaran secara utuh dan
menyeluruh. Memberi penekanan pada konsep-konsep tertentu yang
terkait dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam kehidupan
sehari-hari. Kegiatan generalisasi terdiri dari dua langkah pokok,
yaitu; pemantapan pemahaman konsep, dan bersama-sama siswa
mengambil kesimpulan berdasarkan tujuan instruksional.
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KEGIATAN PENUTUP
Fase 5: Evaluasi dan Pengembangan
Pada fase 5 kegiatan penutup terdiri dari kegiatan evaluasi dan
rencana tindak lanjut pembelajaran. Guru melakukan evaluasi hasil
pembelajaran dalam pertanyaan-pertanyaan singkat, atau dalam
bentuk kuis dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana siswa telah
memahami materi pembelajaran. Setelah guru memperoleh informasi
tentang tingkat pemahaman siswa, maka selanjutnya guru
memberikan latihan atau tugas untuk pengembangan pengetahuan,
sikap dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai-nilai kultur sekolah yang perlu di kembangkan mengacu
pada domain kecerdasan, yaitu; domain analitik, domain interaktif,
dan domain reflektif. Domain analisis, misalnya; membiasakan
berpikir kritis dan analitis, sikap teliti, disiplin, menyimpan barang
secara teratur, membaca dengan tertib, berbicara dengan santun,
menulis dengan baik, berani tampil berpuisi, menceritakan suatu
peristiwa melalui tulisan, mencintai hewan dan tumbuhan, tidak
semena-mena, terhadap mahluk lain, belajar dari alam, bersyukur.
Domain interaktif, misalnya; nilai kerjasama yang harmonis, sikap
telaten, kerja sama, empati, simpati, setia kawan, mental juara, kerja
keras, semangat pantang menyerah. Domain Introspektif, misalnya;
rendah hati, intropeksi diri, berpikir positif, berempati, berimajinasi,
berkolaborasi, sikap kreatif, mencipta, baca tulis quran, biasakan
shalat berjamaah, tata cara ibadah, membiasakan zakat infak, dan
sedekah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka indkator-indikator
kultur sekolah berbasis multiple intelligences dapat dipetakan pada
tabel 3.1 sebagai berikut;
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Tabel 3.1 Indikator Kultur Sekolah Berbasis Multiple Intelligences
No

Indikator Kultur Sekolah MI

Kultur MI

Fisik

Non Fisik

1

Matematika

1. Desain koridor
dan ruang kelas
2. halaman sekolah
3. kantin kejujuran
4. koperasi sekolah
5. Perpustakaan
6. Laboratorium

1. Membiasakan
berpikir kritis
dan analitis
2. Sikap Teliti
3. Disiplin
4. Menyimpan
barang secara
Teratur

2

Bahasa

1. Ruang kelas
2. pojok baca
3. desain taman
4. panggung
5. pengaturan
tempat duduk

3

Naturalis

4. kebun sekolah
5. tanaman toga
6. gambar gunung,
pantai, hutan

4

Seni musik

1. bengkel seni
musik
2. alat musik
3. sound system
4. gambar not
balok

1. membaca
dengan tertib
2. berbicara
dengan santun
3. menulis dengan
baik
4. berani tampil
berpuisi
5. menceritakan
suatu peristiwa
melalui tulisan
5. mencintai
hewan dan
tumbuhan
6. tidak semenamena terhadap
mahluk lain
7. belajar dari
alam
8. bersyukur
1. nilai kerjasama
yang harmonis
2. sikap telaten

5

Interpersonal

1. Tempat bermain
2. Tempat diskusi
3. Perpustakaan
4. Gambar
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1. Kerja sama
2. empati
3. simpati
4. setia kawan

Sasaran
Perubahan
Perilaku
1. Mengoptimalka
n kecerdasan
matematik
2. Meningkatkan
keterampilan
matematik
3. Meningkatkan
sikap kritis dan
analitis
1. Mengoptimalka
n kecerdasan
Bahasa
2. Meningkatkan
keterampilan
Bahasa
3. Meningkatkan
sikap kritis dan
analitis
4. Mengoptimalka
n kecerdasan
Naturalis
5. Meningkatkan
keterampilan
natural
6. Meningkatkan
sikap kritis dan
analitis
1. Mengoptimalka
n kecerdasan
musik
2. Meningkatkan
keterampilan
alat musik
3. Meningkatkan
sikap interaktif
1. Mengoptimalka
n kecerdasan
interpersonal
2. Meningkatkan
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No

Kultur MI

Indikator Kultur Sekolah MI
Fisik

Non Fisik

pedagang sayur
5. Gambar orator
ternama
6

Kinestetik

1. alat/bahan
olahraga
2. lapangan
3. Tenda pramuka

1. Mental juara
2. Kerja keras
3. Semangat
pantang
menyerah

7

Intrapersonal

1. Gambar foto org
sukses
2. Mading
3. Foto Siswa unik
4. Spanduk
5. Tempat cuci
tangan

1.
2.
3.
4.

8

Visual

1. Media gambar
2. Sketsa benda
langit
3. Dinding tempat
mencoret-coret

1. berimajinasi
2. berkolaborasi
3. sikap kreatif
mencipta

9

Eksistensial

1. Mushallah
2. Buku tentang
hakekat
kehidupan
3. Buku karikatur
4. Kitab Al Quran
dan Hadits bagi
siswa muslim

1. Baca tulis quran
2. Biasakan shalat
berjamaah
3. Tata cara ibadah
4. Membiasakan
Zakat infak, dan
sedekah

Rendah hati
Intropeksi diri
Berpikir positif
berempati
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Sasaran
Perubahan
Perilaku
keterampilan
interpersonal
3. Meningkatkan
sikap simpati
dan empati
1. Mengoptimalka
n kecerdasan
kinestetik
2. Meningkatkan
keterampilan
olah tubuh
3. Meningkatkan
sikap
kelembutan
1. Mengoptimalka
n kecerdasan
intrapersonal
2. Meningkatkan
keterampilan
intrapersonal
3. Meningkatkan
sikap
menghargai
orang lain
1. Mengoptimalka
n kecerdasan
visual
2. Meningkatkan
keterampilan
menggambar
3. Meningkatkan
sikap teliti
1. Mengoptimalka
n kecerdasan
eksistensial
2. Meningkatkan
keterampilan
berdakwah
3. Meningkatkan
sikap tawadhu
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Fase 4: Kegiatan Monitoring & Evaluasi
1. Pemantauan pelaksanaan
Kegiatan pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh sejumlah informasi penting dalam pelaksanaan kultur
sekolah berbasis multiple intelligences. Kegiatan ini penting dilakukan
untuk mengdentifikasi sejumlah kekurangan dan kelebihan
pelaksanaan model kultur sekolah. Kelebihan dan kekurangan di catat
dan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi pengembangan model.
2.

Presentasi Hasil Pengembangan
Kepala sekolah memperesentasikan kemajuan pelaksanaan
model sekaligus hambatan yang ditemui pada saat implementasi
model kultur sekolah berbasis multiple intelligences. Teknik
pelaksanaan presentasi hasil pengembangan didesain dalam bentuk
workshop dengan menggunakan dana sekolah. Presentasi hasil
pengembangan dapat melibatkan guru dan komite sekolah, UPTD
Pendididkan dan pengawas, serta melibatkan akademisi yang
memiliki keahlian dalam pengembangan model.
3.

Evaluasi dan Diskusi
Kegiatan evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengukur
tingkat keberhasilan pengembangan model kultur sekolah berbasis
multiple intelligences. Teknik evaluasi dilaksanakan dengan
menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya
berdasarkan indikator pengembangan model kultur sekolah berbasis
multiple intelligences. Hasil observasi yang telah dipaparkan pada sesi
presentasi, kemudian didiskusikan dengan peserta workshop. Pada
saat diskusi diperlukan notulen, agar hasil diskusi dapat terakomodir
dengan baik untuk ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya.
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Fase 5: tindak lanjut dan pengembangan
1. Melaksanakan tindak lanjut
Kegiatan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
dilaksanakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembangan
model kultur sekolah berbasis MI. Kegiatan tindak lanjut merupakan
tolok ukur konsistensi manajemen sekolah dan tim dalam
membangun kultur sekolah berbasis MI. Kegiatan tindak lanjut dapat
dilaksanakan dalam bentuk pengulangan setiap tahapan untuk
penyempurnaan pengembangan. Tindak lanjut sarana prasarana dan
penataan sekolah, kegiatan proses belajar mengajar, maupun kegiatan
non fisik lainnya.
2.

Pengembangan
Kegiatan
pengembangan
yang
dimaksudkan
adalah
pengembangan terhadap kultur fisik dan non fisik. Kultur fisik dan
non fisik pada tahap implementasi biasanya berbeda dengan apa yang
telah dipikirkan. Pada tahap ini, perlu dilakukan pengembangan dalam
bentuk penambahan sarana prasarana fisik maupun kegiatan non fisik
yang dianggap sangat penting, urgen, dan memperkuat
kecenderungan kecerdasan siswa tertentu.
Misalnya, siswa yang bernama “mutia” memiliki kecenderungan
kecerdasan pada “Irama-Musik” tetapi ia lebih senang memainkan alat
musik tradisional “kecapi”. Sementara, pada sarana prasarana fisik
tidak tersedia alat musik “kecapi”, maka dalam kasus ini perlu
diadakan alat musik kecapi untuk mengoptimalkan kecerdasan siswa
bernama mutiara.
Selain itu, siswa bernama “Farras” memiliki kecenderungan
kecerdasan eksistensial yang senang berpidato. Sementara, pada
kegiatan non fisik tidak tercantum kegiatan pidato. Pada kasus ini, tim
pelaksana perlu menambahkan kegiatan pidato secara kontinu.
Kegiatan pengembangan sangat penting dilakukan untuk
memaksimalkan potensi kecerdasan siswa yang bersifat dinamis.
Potensi kecerdasan siswa bersifat dinamis sesuai dengan
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pengembangan pengetahuan dan pengalaman belajar siswa. Makin
bertambah pengetahuan dan pengalaman belajar siswa, maka potensi
kecerdasannya makin luas dan kuat. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa: jika kegiatan pengembangan ini tidak dilakukan, maka
pengembangan kultur sekolah berbasis MI tidak ada bedanya dengan
kultur sekolah lainnya.
C.

Tahap Penutup
Apa yang harus dilakukan pada tahap penutup? Kegiatan
penutup dimaksudkan untuk menghimpun kembali energi
kebersamaan melalui kegiatan syukuran dan doa bersama semua
stakeholder sekolah. Kepala sekolah melakukan kegiatan diseminasi
dan sosialisasi pengembangan model kultur sekolah berbasis MI.
Kegiatan ini dapat melibatkan sekolah lainnya, dinas pendidikan,
pengawas, orang tua siswa dan komite sekolah, dan pemerintah
setempat. Inti kegiatannya, yaitu; sosialisasi model, apresiasi tim
pengembang, apresiasi kemajuan belajar siswa, dan berdoa bersama
untuk kemajuan pendidikan di sekolah.
Selain itu, kegiatan penutup diharapkan dapat memberi
inspirasi kepada sesama sekolah lainnya, untuk mengembangkan
model kultur sekolah berbasis MI yang berpihak pada pengembangan
potensi kecerdasan siswa.
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BAB V
PERANGKAT MODEL KULTUR SEKOLAH
BERBASIS MULTIPLE INTELLIGENCES

Perangkat model yang digunakan dalam mengembangkan kultur
sekolah berbasis MI terdiri dari; perangkat keras dan perangkat lunak.
Perangkat keras berupa sarana prasarana belajar yang menunjang 9
jenis kecerdasan, meliputi; (1) ruang kelas, (2) perpustakaan, (3)
tempat ibadah, (4) UKS, (5) kantin sekolah, (6) sarana prasarana
olahraga, (7) sarana prasarana taman sekolah, (8) sarana prasarana
perkebunan sekolah, dan (9) sarana prasarana kamar mandi & WC
sekolah. Perangkat lunak yang meliputi; (1) Buku model
pengembangan, (2) instrumen pengembangan model, (3) organisasi
tim pengembang.
A.
1.

Perangkat Keras
Ruang Kepala Sekolah
Ruang Kepala Sekolah merupakan salah satu perangkat yang
sangat diperlukan dalam mengendalikan fungsi manajemen kultur
sekolah berbasis Multiple Inteligences. Ruang kepala sekolah perlu
didesain sedemikian rupa sehingga menjadi ruangan yang
memberikan rasa nyaman dalam menemukan gagasan-gagasan kreatif
dalam pengembangan kultur sekolah.

Buku Model Kultur Sekolah MI; Tim PNB PGSD UNM, 2017

99

2.

Ruang Komite Sekolah
Ruang komite sekolah merupakan sarana pendukung
pelaksanaan model kultur sekolah berbasis multiple Intelligences.
Ruang komite sekolah diperlukan sebagai tempat untuk
mendokumentasikan kegiatan komite sekolah dalam pengembangan
kultur sekolah. Ruang komite sekolah berfungsi untuk melakukan
koordinasi dengan pihak sekolah dalam melaksanakan fungsi
manajemen sekolah.
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3.

Ruang Dewan Guru
Ruangan dewan guru yang tertat dengan baik, tentunya
memberikan nuansa yang inspiratif bagi guru sebelum masuk kelas.
Model kultur sekolah berbasis multiple intelligences sangat
menekankan perlunya penataan ruang guru yang memenuhi standar
kebutuhan ragam kecerdasan. Ruang guru perlu di desain sedemikian
sesuai kebutuhan kecerdasan. Misalnya; guru olahraga mungkin
memerlukan poster-poster atlit terkenal, guru matematika mungkin
memerlukan poster-poster para ilmuan matematika. Demikian pula
guru lainnya, memerlukan poster atau pesan-pesan keilmuan, sikap,
dan keterampilan yang perlu di ajarkan kepada siswa-siswanya.
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4.

Koridor Tempat Menerima Tamu
Ruang atau koridor penerimaan tamu penting disiapkan dalam
pengembangan model kultur sekolah berbasis multiple intelligences.
Koridor ruangan bisa berfungsi
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5.

Sudut Media Pembelajaran
Sudut media pembelajaran sangat diperlukan pada setiap ruang
kelas. Pada kelas tradisional, sudut media dianggap kurang penting.
Akan tetapi, model kultur sekolah berbasis MI menganggap sudut
media pembelajaran di setiap ruang kelas sangat penting. Pada kelas
desain kultur sekolah berbasis MI memerlukan sudut media semua
mata pelajaran dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut;
a. Jika media tersimpan diperpustakaan dan atau di laboratorium,
yakin saja hampir dapat dipastikan media tersebut penuh
dengan debu alias tidak pernah digunakan bahkan disentuh
sekalipun.
b. Jika media berada disudut media pada setiap ruang kelas, paling
tidak dilihat-lihat, disapu dan dibersihkan, apalagi digunakan
setiap pergantian guru dan atau mata pelajaran tertentu.
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6.

Ruang kelas
Sarana prasarana ruang kelas sangat penting bagi
pengembangan model kultur sekolah berbasis MI. Desain ruang kelas
yang sesuai dengan kebutuhan pebelajar memerlukan perhatian yang
cukup penting. Ruang kelas seyogyanya dapat di desain sesuai
kebutuhan tiga domain kecerdasan, yaitu; domain analisis, domain
interaktif, dan domain reflektif.
Ruang kelas harus lebih dinamis, dan seolah-olah berbicara dan
memberikan pesan-pesan ilmu pengetahuan yang memenuhi tiga
domain, yaitu; pesan-pesan yang bersifat analisis, pesan yang bersifat
interaktif, pesan yang bersifat reflektif. Demikian pula, dengan
pengaturan tempat duduk di ruang kelas yang bersifat dinamis, juga
dipandang memberikan stimulus belajar yang berbeda dalam diri
siswa. Oleh karena itu, pengaturan tempat duduk siswa perlu didesain
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sedemikian rupa sehingga memenuhi ragam kecerdasan yang
kebutuhan belajar siswa.

7.

Perpustakaan
Perpustakaan merupakan jantungnya sekolah. Ruang
perpustakaan merupakan sarana dalam menemukan dan
mengembangkan informasi pengetahuan siswa. Perpustakaan yang
tidak memadai, tentu akan mempengaruhi aktifitas belajar siswa di
sekolah. Perpustakaan perlu di desain sesuai dengan kebutuhan
ragam kecerdasan siswa.
Pada jenjang sekolah dasar, Perpustakaan dapat menjadi pusat
kegiatan belajar dalam mengembangkan 9 ragam kecerdasan siswa.
Semua peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan ragam
kecerdasan siswa tersedia di perpustakaan. Oleh karena itu, sarana
perpustakaan perlu mendapat perhatian khusus terutama dalam
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hubungannya dengan pengembangan model kultur sekolah berbasis
multiple intelligences.
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8.

Tempat ibadah
Model kultur sekolah berbasis multiple inteligences, sangat
memerlukan sarana tempat ibadah dalam mengembangkan domain
kecerdasan reflektif, khususnya kecerdasan eksistensial. Ruang
tempat ibadah di sekolah merupakan sarana pembinaan akhlak yang
dipandang kondusif. Ruang tempat ibadah perlu di desain sedemikian
dan seolah-olah memberikan pesan-pesan tentang akhlak maupun
eksistensi kehidupan.

9.

UKS
Ruang UKS merupakan sarana bagi siswa untuk mengontrol
kondisi kesehatan fisik untuk mengembangkan perilaku hidup sehat.
Sisi lain dalam kultur sekolah berbasis multiple intelligences adalah
keberadaan UKS dapat memperkuat domain kecerdasan interaktif,
khususnya kecerdasan kinestetik. Program-program UKS yang
dilakukan di sekolah dipandang sangat menunjang pengembangan
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ragam kecerdasan siswa seperti P3K, budaya bersih, Dokter Kecil, dan
sebagainya.

10. Kantin sekolah
Kantin sekolah sangat penting bagi kultur sekolah berbasis
multiple intelligences. Bagaimana siswa bisa mengembangkan
kecerdasan kinestetiknya, jika kantin sekolah kurang memadai.
Perhatian kepala sekolah terhadap kantin sekolah sangat diperlukan,
karena urusan kantin adalah urusan perut, sehingga makanan yang
disediakan harus memenuhi standar kesehatan.
Pada sekolah konvensional, masih menganggap bahwa kantin
sekolah hanyalah merupakan sarana pelengkap semata. Padahal
keberadaan kantin sekolah begitu penting bagi anak untuk kesehatan
dan kekuatan fisik dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik
khususnya, dan satamina belajar pada umumnya.
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11. Sarana Olahraga
Sebagian besar siswa kita pada tingkat sekolah dasar menonjol
dalam kecerdasan kinestetiknya. Sekolah yang memiliki sarana
olahraga yang kurang memadai tidak memberikan stimulus
kecerdasan kinestetik anak secara optimal. Oleh karena itu,
ditekankan bahwa dalam kultur sekolah berbasis multiple
intelligences keberadaan sarana prasarana olahraga sangat
diperlukan.

12. Taman sekolah
Taman sekolah bagi sebagian besar orang adalah sarana yang
memiliki nilai seni dan keindahan sebuah gedung sekolah. Sisi lain
dari taman sekolah adalah taman siswa, taman belajar bagi siswa yang
memiliki kecerdasan seni dan verbal linguistik. Belajar di taman
sekolah memberikan stimulus khusus kepada siswa dan memiliki
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aspek psikologi dalam hal keluasan cara pandang, dan tentunya cara
kerja otak lebih luwes dan cerah.
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13. Perkebunan sekolah
Perkebunan sekolah yang selama ini digunakan sebagai
tanaman TOGA yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Usaha
Kesehatan Sekolah. Domain analitis, khusunya kecerdasan natural
siswa juga sangat membutuhkan sarana prasarana kebun sekolah
untuk belajar mengeksplorasi karakteristik berbagai jenis tanaman di
kebun sekolah. Oleh karena itu, keberadaan kebun sekolah dalam
pengembangan kultur sekolah berbasis multiple intelligences sangat
penting bagi pengembangan kecerdasan siswa.
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14. Kamar mandi & WC sekolah
Kamar mandi dan WC sekolah yang selama ini menjadi sarana
prasana untuk membuang kotoran, maupun sebagai tempat mandi
dan mencuci sesuatu yang kotor memiliki sisi lain dari kultur sekolah
berbasis multiple intelligences. Kamar mandi dan WC menjadi sarana
prasarana belajar bagi siswa dalam mengembangkan domain
kecerdasan reflektif. Siswa belajar untuk senantiasa mensucikan diri,
siswa belajar untuk bersih lingkungan, dan siswa belajar untuk
mencintai lingkungannya. Selain itu, siswa akan belajar untuk
menyadari diri bahwa dalam dirinya memiliki kotoran yang
senantiasa dibersihkan, disucikan setiap waktu.
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B.
1.

Perangkat Lunak
Buku model
Buku model disusun seperti buku pada umunya, yang terdiri
dari 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari uraian-uraian yang
diperlukan dalam pengembangan model, mulai dari pendahuluan,
landasan pengembangan, prosedur pengembangan, sumber daya
pengembangan model. Demikian pula, format instrumen yang
digunakan terdiri dari identitas instrumen, petunjuk pengisisan,
rubrik penskoran, butir pentaan, dan pedoman penilaian. Instrumen
diklasifikasi berdasarkan tujuan penggunaannya. Instrumen validasi
digunakan oleh validator untuk menilai semua instrumen yang
digunakan di lapangan, sedangkan instrumen lapangan digunakan
untuk melihat menilai kepraktisan, kemenarikan, dan keefektifan
sebuah model yang dikembangkan.
Hasil-hasil perancangan tentang format model dan perangkat
model dapat diuraikan pada tabel 4.3 sebagai berikut;
Tabel 4.3 Deskripsi Format Model dan Perangkat Model Kultur MI
No
1
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Model dan
Perangkat
Buku
Model

Jenis Format
Tata Urutan
Desain cover
Halaman sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Isi model:
A. Pendahuluan
B. Konsep MI dan Kultur
MI
C. Komponen Model
Kultur MI
D. Petunjuk Pelaksanaan
Model
E. Perangkat Model
Kultur MI

Tata Layout
Memiliki
layout dan
gambar
sesuai
konsep yang
disajikan

Jenis dan
Ukuran
Huruf
Roman 12
dengan
spasi 1,5
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Jenis Format
No

Model dan
Perangkat

2

Instrumen

Tata Urutan
Daftar Bacaan
Desain cover
Isi Instrumen
A. Petunjuk Pengisian
B. Butir Pernyataan
C. Pedoman dan Rubrik
Penilaian

Tata Layout
Layout
sederhana
tidak
memiliki
gambar

Jenis dan
Ukuran
Huruf
Roman 12
dengan
spasi 1,5

2. Instrumen pengembangan model
1) Menyusun Instrumen
Hasil-hasil kegiatan perancangan instrumen, yaitu; (1)
instrumen penilaian validator ahli dan praktisi, (2) instrumen
lapangan. Instrumen
penilaian validator adalah lembar
penilaian validator terhadap semua instrumen yang digunakan
dilapangan.
Instrumen validasi meliputi; (1) instrumen validasi lembar
penilaian buku model kultur sekolah berbasis MI, (2) instrumen
validasi lembar observasi keterlaksanaan kultur sekolah
berbasisi MI, (3) instrumen validasi lembar observasi
kemampuan kepala sekolah mengelola kultur sekolah MI, (4)
instrumen validasilembar penilaian aktifitas guru pada model
kultur MI, (5) instrumen validasilembar penilaian aktifitas siswa
pada model kultur sekolah MI, (6) instrumen validasilembar
kuisioner respon guru dan kepala Sekolah, dan (7) instrumen
validasilembar kuisioner respon komite sekolah.
Sedangkan instrumen lapangan, yaitu; (1) Lembar Penilaian
Buku Model Kultur Sekolah Berbasis MI oleh Validator, (2)
Lembar Observasi Keterlaksanaan Kultur Sekolah MI Kepala
Sekolah, (3) Lembar Observasi Kemampuan Kepala Sekolah
mengelola kultur sekolah MI, (4) Lembar penilaian aktifitas guru
pada model kultur MI, (5) Lembar penilaian aktifitas siswa pada
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model kultur sekolah MI, (6) Lembar Kuisioner Respon guru dan
Kepala Sekolah, dan (7) Lembar Kuisioner Respon Komite
Sekolah.
Secara rinci hasil perancangan instrumen tersebut dapat
diuraikan pada tabel 4.1 sebagai berikut;
Tabel 4.1 Instrumen Validasi dan Instrumen Penelitian Lapangan
No
A
1

2

3
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Rancangan & Pengembangan
Pengembangan
Bentuk
Kisi-Kisi
Rancangan
Instrumen Validasi
instrumen
Dikembangkan
1. Dilengkapi
validasi
sesuai teori dan
petunjuk
lembar
isi buku model
pengisiaan
penilaian
2. Butir
buku model
pernyataan
kultur
3. Pedoman
sekolah
pensekoran
berbasis MI
4. Kriteria
pengambilan
keputusan
5. Saran perbaikan
instrumen
Dikembangkan
1. Dilengkapi
validasi
dari
teori
petunjuk
lembar
keterlaksanan
pengisiaan
observasi
model
2. Butir
keterlaksana
pernyataan
an
kultur
3. Pedoman
sekolah
pensekoran
berbasisi MI
4. Kriteria
pengambilan
keputusan
5. Saran perbaikan
instrumen
Dikembangkan
1. Dilengkapi
validasi
sesuai
dengan
petunjuk
lembar
indikator
pengisiaan
observasi
kemampuan
2. Butir
kemampuan
kepala sekolah
pernyataan
kepala
3. Pedoman
sekolah
pensekoran
mengelola
4. Kriteria
kultur
pengambilan
sekolah MI
keputusan
Jenis
Instrumen

Tujuan
Perancangan
1. Mengetahui
relevansi
butir
pernyataan
dengan indikator
2. Menilai
penggunaan
bahasa
dalam
instrumen

1. Mengetahui
relevansi
butir
pernyataan
dengan indikator
2. Menilai
penggunaan
bahasa
dalam
instrumen

1. Mengetahui
relevansi
butir
pernyataan
dengan indikator
2. Menilai
penggunaan
bahasa
dalam
instrumen
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No
4

5

6

B
1

Rancangan & Pengembangan
Pengembangan
Bentuk
Kisi-Kisi
Rancangan
5. Saran perbaikan
instrumen
Dikembangkan
1. Dilengkapi
validasilemb
sesuai
dengan
petunjuk
ar penilaian indikator
pengisiaan
aktifitas guru aktifitas guru
2. Butir
pada model
pernyataan
kultur MI
3. Pedoman
pensekoran
4. Kriteria
pengambilan
keputusan
5. Saran perbaikan
instrumen
Dikembangkan
1. Dilengkapi
validasilemb
sesuai
dengan
petunjuk
ar kuisioner kisi-kisi respon
pengisiaan
respon guru guru dan kepala 2. Butir
dan kepala Sekolah
pernyataan
Sekolah
3. Pedoman
pensekoran
4. Kriteria
pengambilan
keputusan
5. Saran perbaikan
instrumen
Dikembangkan
1. Dilengkapi
validasilemb
sesuai
dengan
petunjuk
ar kuisioner kisi-kisi respon
pengisiaan
respon
komite sekolah
2. Butir
komite
pernyataan
sekolah
3. Pedoman
pensekoran
4. Kriteria
pengambilan
keputusan
5. Saran perbaikan
Instrumen Penelitian Lapangan
Lembar
Dikembangkan
1. Dilengkapi
Penilaian
sesuai
format
petunjuk
Buku Model Lembar
pengisiaan
Kultur
penilaian buku, 2. Pedoman
Sekolah
dilengkapi
pensekoran
Berbasis MI dengan kaidah 3. Butir
oleh
bahasa,
kolom
pernyataan dan
Validator
saran
/
sekor

Tujuan
Perancangan

Jenis
Instrumen

1. Mengetahui
relevansi
butir
pernyataan
dengan indikator
2. Menilai
penggunaan
bahasa
dalam
instrumen

1. Mengetahui
relevansi
butir
pernyataan
dengan indikator
2. Menilai
penggunaan
bahasa
dalam
instrumen

1. Mengetahui
relevansi
butir
pernyataan
dengan indikator
2. Menilai
penggunaan
bahasa
dalam
instrumen
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Mengetahui
validitas
reliabilitas,
keterbacaan
model

dan
buku
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No

Jenis
Instrumen

2

Lembar
Observasi
Keterlaksana
an
Kultur
Sekolah MI
Kepala
Sekolah

3

Lembar
Observasi
Kemampuan
Kepala
Sekolah
mengelola
kultur
sekolah MI
Lembar
penilaian
aktifitas guru
pada model
kultur MI

4

5

6

7
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Rancangan & Pengembangan
Pengembangan
Bentuk
Kisi-Kisi
Rancangan
komentar
Dikembangkan
1. Dilengkapi
sesuai indikator
petunjuk
sintaks
pengisiaan
kepraktisan
2. Pedoman
model
pensekoran
3. Butir
pernyataan dan
sekor
Dikembangkan
sesuai indikator
sintaks
kepraktisan
model

Dikembangkan
sesuai indikator
keefektifan
model

Lembar
penilaian
aktifitas
siswa pada
model kultur
sekolah MI

Dikembangkan
sesuai indikator
keefektifan
model

Lembar
Kuisioner
Respon guru
dan Kepala
Sekolah

Dikembangkan
sesuai indikator
kemenarikan
model

Lembar

Dikembangkan

1. Dilengkapi
petunjuk
pengisiaan
2. Pedoman
pensekoran
3. Butir
pernyataan
sekor
1. Dilengkapi
petunjuk
pengisiaan
2. Pedoman
pensekoran
3. Butir
pernyataan
sekor
1. Dilengkapi
petunjuk
pengisiaan
2. Pedoman
pensekoran
3. Butir
pernyataan
sekor
1. Dilengkapi
petunjuk
pengisiaan
2. Pedoman
pensekoran
3. Butir
pernyataan
sekor
1. Dilengkapi

Tujuan
Perancangan
Mengetahui
validitas
reliabilitas
Instrumen

Mengetahui
validitas
reliabilitas
Instrumen

dan

dan

dan
Mengetahui
validitas
reliabilitas
Instrumen

dan

dan
Mengetahui
validitas
reliabilitas
Instrumen

dan

dan
Mengetahui
validitas
reliabilitas
Instrumen

dan

dan
Mengetahui
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No

Jenis
Instrumen
Kuisioner
Respon
Komite
Sekolah

Rancangan & Pengembangan
Pengembangan
Bentuk
Kisi-Kisi
Rancangan
sesuai indikator
petunjuk
kemenarikan
pengisiaan
model
2. Pedoman
pensekoran
3. Butir
pernyataan dan
sekor

Tujuan
Perancangan
validitas
reliabilitas
Instrumen

dan

3.

Sumber daya tim pengembang
Sebelum melakukan ujicoba terbatas, maka perlu menentukan
desain ujicoba yang cocok dan sesuai tujuan penelitian sehingga
memberikan hasil penelitian yang maksimal. Banyak desain penelitian
ekperimen yang dapat dipilih sesuai kebutuhan analisis dan jenis
penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Uji coba terbatas dilakukan melalui kegiatan simulasi yang
melibatkan kepala sekolah, 1 orang guru kelas VI dan semua siswa
kelas VI berjumlah 23 orang di SD Inpres Palanro, serta 1 orang
perwakilan komite sekolah. Uji coba terbatas dengan kegiatan
simulasi ini, tentunya melibatkan pengamat yang mengamati
pelaksanaan Kultur Sekolah Berbasis Multiple Intelligences.
Pengamatan difokuskan pada penataan kultur secara fisik maupun
pengembangan kultur non fisik yang berupa pembiasaan nilai-nilai
yang mendorong peningkatan ragam kecerdasan siswa yang menjadi
subjek uji coba.
(a) Tempat dan Waktu Pelaksanaan Uji Coba Terbatas
Tempat dan waktu pelaksanaan uji coba melalui kegiatan
simulasi, yakni; SD Inpres Palanro yang dilaksanakan dalam dua
siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Siklus pertama
pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Senin, 24 Juli 2017
dan Pertemuan kedua dilaksanakan Hari Kamis, 27 Juli 2017.
Siklus Siklus kedua pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari
Senin, 31 Juli 2017 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada
Hari Kamis, 3 Agustus 2017. Uji terbatas ini dilakukan
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dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang
kepraktisan, kemenarikan, dan efektifitas model yang
dikembangkan.
Uji coba terbatas dilakukan selama 4 kali pertemuan sesuai
dengan rancangan model yang dibuat dan divalidasi
sebelumnya. Waktu pelaksanaan ujicoba terbatas dapat
diuraikan sebagaimana dalam tabel 4.7 sebagai berikut;
Tabel 4.7 Jadwal Pelaksanaan Ujicoba Terbatas
Pert.
1

Hari, Tgl,
Waktu
Senin, 24 Juli
2017
09.00-11.30

2

Kamis,
27Juli 2017
09.00-11.30

3

Senin, 31 Juli
2017
09.00-11.30

4

Kamis, 3
Agustus
2017
09.00-11.30
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Uraian Kegiatan

Alat/Bahan

Pelaksana

Pengamatan
Kultur Fisik
Pengamatan
Aktifitas Guru
Pengamatan
Aktifitas Siswa
Pengmatan
Kultur Non Fisik
Diskusi 1
Pengamatan
Kultur Fisik
Pengamatan
Aktifitas Guru
Pengamatan
Aktifitas Siswa
Pengmatan
Kultur Non Fisik
Diskusi 2
Pengamatan
Kultur Fisik
Pengamatan
Aktifitas Guru
Pengamatan
Aktifitas Siswa
Pengmatan
Kultur Non Fisik
Diskusi 3
Pengamatan
Kultur Fisik
Pengamatan
Aktifitas Guru

Lembar Observasi
Keterlaksanaan
Lembar Observasi
Aktifitas Guru
Lembar Observasi
Aktifitas Siswa

Dr.
H.
Kamaruddin
,
M.Pd
Drs. H. Abd.
Hakim, M.Pd
Dra. Hj. Fajar,
S.Pd.,M.Pd
Abdul
Waris,
S.Pd
Dr.
H.
Kamaruddin
,
M.Pd
Drs. H. Abd.
Hakim, M.Pd
Dra. Hj. Fajar,
S.Pd.,M.Pd
Abdul
Waris,
S.Pd
Dr.
H.
Kamaruddin
,
M.Pd
Drs. H. Abd.
Hakim, M.Pd
Dra. Hj. Fajar,
S.Pd.,M.Pd
Abdul
Waris,
S.Pd
Dr.
H.
Kamaruddin
,
M.Pd
Drs. H. Abd.

Lembar Observasi
Keterlaksanaan
Lembar Observasi
Aktifitas Guru
Lembar Observasi
Aktifitas Siswa

Lembar Observasi
Keterlaksanaan
Lembar Observasi
Aktifitas Guru
Lembar Observasi
Aktifitas Siswa

Lembar Observasi
Keterlaksanaan
Lembar Observasi
Aktifitas Guru
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Pert.

Hari, Tgl,
Waktu

Uraian Kegiatan

Alat/Bahan

Pelaksana

Pengamatan
Aktifitas Siswa
Pengmatan
Kultur Non Fisik
Diskusi 4

Lembar Observasi
Aktifitas Siswa

Hakim, M.Pd
Dra. Hj. Fajar,
S.Pd.,M.Pd
Abdul
Waris,
S.Pd

(b) Organisasi Pelaksanaan Uji Coba Terbatas
Pelaksanaan penelitian ini diorganisasi berdasarkan hasil
pertemuan dengan Kepala Sekolah di SD Inpres Palanro.
Berdasarkan pertemuan tersebut, maka organisasi pelaksana
penelitian diuraikan pada Tabel 4.8 berikut;
Tabel 4.8 Nama dan Tugas Pendampingan Penelitian
No

Nama Pendamping

Identitas

1

Hj. Indo Tang, S.Pd, M.M

2

Muh. Azhar Mahmud

Kepala SD Inpres
Palanro selaku
Model
Komite Sekolah

3

Dr. H.
M.Pd

Kamaruddin ,

Dosen PGSD FIP
UNM

4

Drs. H. Abd. Hakim, M.Pd

5

Dra. Hj. Fajar, S.Pd.,M.Pd

6

Abdul Waris, S.Pd

Dosen PGSD FIP
UNM
Dosen PGSD FIP
UNM
Guru Kelas VI SD
Inpres Palanro

Tugas
Kepala Sekolah Model
Pengamat
Kepala
Sekolah
Mengamati
Keterlaksanaan Model
dan
Kemampuan
Kepala Sekolah
Mengamati
Aktifitas
Guru
Mengamati
Aktifitas
Siswa
Mengamati
Aktifitas
Siswa
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