BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Peran
pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai,
terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus selalu
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional (Nurhadi dkk.,
2004:1). Dalam konteks pembaruan pendidikan, ada tiga isu utama yang perlu
disoroti, yaitu pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan
efektivitas metode pembelajaran. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk
meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Secara mikro, harus ditemukan strategi atau
pendekatan pembelajaran yang efektif di kelas yang lebih dapat memberdayakan
potensi siswa. Ketiga hal itulah yang saat ini menjadi fokus pembaruan pendidikan
di Indonesia.
Berkenaan dengan penerapan atau pemilihan strategi pembelajaran, sebagai
seorang guru, pertanyaan-pertanyaan berikut ini kiranya menarik untuk disimak (1)
apakah Anda mengenal dengan baik siswa Anda? (2) Apakah di kelas Anda ada
siswa yang bisa menciptakan seni visual yang indah? (3) Adakah yang mahir di
bidang olahraga? (4) Adakah yang mampu memainkan alat musik yang dapat
menyentuh perasaan? (5) Apakah Anda tergetar dengan ketelitian matematis siswa
Anda? (6) Adakah di kelas Anda siswa yang paling cerdas dan siswa yang sangat
tidak cerdas? (7) Adakah siswa Anda yang suka membaca cerita, menulis puisi, dan
mengembangkan bakat mereka dalam menulis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut
memang sulit untuk terjawab karena setiap siswa memiliki keunikan, dan
kecerdasan mereka berkembang dalam bentuk yang berbeda-beda. Setiap siswa
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memang unik dan secara individual menawarkan kontribusi yang berharga bagi
kebudayaan manusia (Campbell, Campbell, dan Dickinson, 2006:1). Sebagai
seorang guru, kita diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai tentang siswa di
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kelas kita. Dengan demikian, tugas seorang gurulah mengarahkan siswa ke arah
perkembangan yang optimal.
Gardner (1983) sebagai pencetus Theory of Multiple Intelligences
menyatakan bahwa kecerdasan adalah bahasa-bahasa yang dibicarakan oleh semua
orang dan sebagian dipengaruhi oleh kebudayaan tempat seseorang dilahirkan.
Kecerdasan merupakan alat untuk belajar, menyelesaikan masalah, dan menciptakan
semua hal yang bisa digunakan manusia. Gardner (dalam Campbell, Campbell, dan
Dickinson, 2006:2-3) mendeskripsikan tujuh kecerdasan manusia, yaitu: (1)
kecerdasan linguistik (linguistic Intelligences), (2) kecerdasan logika-matematika
(logical-mathematical intelegence), (3) kecerdasan spasial (spatial Intelligences),
(4) kecerdasan kinestetik-tubuh (bodly-kinesthetic Intelligences), (5) kecerdasan
musik (musical Intelligences), (6) kecerdasan interpersonal (interpersonal
Intelligences), dan (7) kecerdasan intrapersonal (intrapersonal Intelligences).
Pemahaman seorang guru terhadap ketujuh jenis kecerdasan ini sangatlah
penting. Dengan pemahaman ini guru memiliki pengetahuan yang memadai tentang
karakteristik siswanya. Lebih lanjut tentunya guru akan dapat memperlakukan
siswanya sebagaimana seharusnya. Guru akan dapat lebih mengarahkan setiap siswa
sesuai dengan bakat kecerdasan yang dimilikinya. Seorang siswa yang lemah dalam
bidang matematika umpamanya, tidak akan selalu berarti bahwa siswa yang
bersangkutan juga lemah dalam bidang-bidang yang lain. Di sinilah pentingnya
seorang guru mengenal setiap siswanya dengan baik sehingga dapat memberikan
layanan pendidikan secara optimal.
Pengalaman Bruce Campbell berikut ini dapat dijadikan teladan oleh para
guru dalam pembelajaran. Bruce Campbell telah menerapkan teori Gardner pada
Sekolah Dasar tingkat III/IV/V, dan kelas berbagai usia selama enam tahun. Model
pembelajaran ini melibatkan tujuh pusat pembelajaran, masing-masing melibatkan
salah satu kecerdasan. Para siswa menghabiskan sekitar dua pertiga hari sekolah
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mereka. Di pagi hari dimulai dengan ceramah singkat dan diskusi tentang tema kelas
yang baru. Para siswa dibagi menjadi tujuh kelompok untuk memulai kegiatan
mereka, dengan menghabiskan sekitar 25 menit untuk setiap bidang kegiatannya.
Hari yang ketiga yang terakhir, mereka mengerjakan proyek mandiri atas pilihan
mereka dan membagi pekerjaan mereka dengan teman sekelas.
Sekali lagi, penerapan ide-ide Gardner terhadap siswa-siswa Bruce tidak
hanya menghasilkan skor tes yang lebih tinggi, tetapi juga peningkatan area yang
lain di dalam kehidupan anak-anak. Selama setahun, Bruce melaksanakan proyek
penelitian (Action Research Project) dan bebagai upaya model kurikuler ini telah
didokumentasikan: para siswa menemukan area kekuatan mereka yang berbeda dan
dapat menerapkan bermacam kecerdasan dalam kegiatan kelas. Permasalahan
perilaku menjadi berkurang, konsep diri menjadi meningkat, keterampilan bekerja
sama dan kepemimpinan menjadi berkembang, dan yang terpenting kecintaan anakanak untuk belajar menjadi bertambah.
Pengalaman Bruce tersebut akan diupayakan diterapkan dalam penelitian ini
dalam bentuk action research berkolaborasi dengan guru kelas IVb SDN 3 Cibodas,
tempat penelitian ini akan dilaksanakan. Penerapan strategi pembelajaran multiple
Intelligences ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran bahasa
Indonesia aspek keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IVb
SDN 3 Cibodas. Selain itu, dari hasil penelitian ini diharapkan juga dapat terdata
siswa-siswa yang memiliki bakat kecerdasan linguistik yang selanjutnya dapat
dibina dan diarahkan agar siswa yang bersangkutan dapat mengembangkan
bakatnya atau kecerdasannya secara maksimal. Dengan demikian, pembelajaran
yang berlangsung setiap hari di kelas bukanlah sebuah rutinitas, melainkan sebuah
tempat yang memberikan makna tersendiri bagi masa depan peserta didik.
Di SDN 3 Cibodas kesulitan siswa khususnya kelas IVb dalam menulis terlihat
ketika siswa diminta untuk menulis sebuah deskripsi sederhana, mendeskripsikan
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suatu benda ataupun ketika menulis puisi, mereka sering mengeluh dan terlihat
bingung dengan apa yang ingin mereka tulis.
Kebosanan, kejenuhan, serta kebingungan siswa dalam hal menulis yang
mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa dalam pembelajaran menulis dapat
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a.

Kurangnya minat siswa terhadap kegiatan menulis.

b. Kurangnya motivasi siswa, baik dari dalam diri mereka maupun dari
lingkungan belajar.
c.

Pengembangan strategi pembelajaran yang kurang membangkitkan daya
imajinasi siswa dan kreativitas siswa dalam berbahasa maupun bersastra.

d. Media yang digunakan dalam pembelajaran yang kurang sesuai sehingga siswa
kurang bersemangat dalam belajar.
Secara umum, masalah yang terjadi pada siswa kelas IVb SDN 3 Cibodas
adalah kurangnya keterampilan siswa dalam menulis deskripsi. Hal itu dapat
diketahui dari hasil tes pada mata pelajaran Bahasa Indonesia aspek menulis pada
tanggal 15 Februari 2014 yang dilakukan bersama guru kelas, dengan tujuan
pembelajaran meningkatkan keterampilan menulis deskripsi yang dilaksanakan
pada siswa kelas IVb SDN 3 Cibodas, yang dirasakan masih kurang. Dari tes
tersebut diperoleh hasil tulisan siswa belum sempurna, karena penggunaan katanya
belum tepat dan kalimatnya cenderung diulang-ulang sehingga tidak mudah untuk
dipahami. Perolehan nilai rata-rata kelas yang seharusnya mencapai nilai di atas
nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas IVb SDN 3 Cibodas pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia aspek menulis, yakni 65 dan pada kenyataannya hanya
mencapai angka >60, sehingga hanya 27% siswa yang memenuhi Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) bahasa Indonesia dalam aspek menulis untuk kelas
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IVb Semester 2 SDN 3 Cibodas. Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan
di atas, maka guru harus mengambil tindakan, yakni dengan mencari dan
menggunakan suatu pendekatan atau model pembelajaran yang efektif, inovatif,
dan berpotensi memperbaiki pembelajaran menulis, sehingga meningkatkan minat,
motivasi, dan sikap siswa terhadap pembelajaran menulis yang berakibat pada
meningkatnya prestasi belajar siswa. Untuk itulah guru (peneliti) merancang suatu
bentuk pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui strategi
pembelajaran berbasis Multiple Intelligence untuk meningkatkan keterampilan
menulis, khususnya menulis karangan deskripsi.

Terdapat berbagai macam alternatif strategi pembelajaran yang dapat
diterapkan oleh guru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Strategi-strategi yang dimaksud antara lain: active learning, cooperative learning,
problem solving, direct instruction, small group work, problem based instruction,
discovery, dan yang dapat dipandang sebagai salah satu strategi pembelajaran
mutakhir adalah strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh Gardner, yaitu multiple
Intelligences. Strategi pembelajaran yang disebut terakhir inilah yang akan
diterapkan dalam penelitian ini khususnya untuk meningkatkan kemampuan
berbahasa, aspek menulis, pada siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Cibodas.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan
berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan “Pembelajaran Menulis Karangan
Deskripsi Berbasis Multiple Intelligence pada Siswa Kelas IVb SDN 3 Cibodas
Kabupaten Bandung Barat”.

B. Rumusan Masalah
Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
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1) Bagaimanakah

pelaksanaan

pembelajaran

menulis

berbasis

multiple

Intelligences pada siswa kelas IVb SD Negeri 3 Cibodas?
2) Bagaimanakah peningkatan keterampilan pembelajaran menulis karangan
deskripsi dengan berbasis multiple Intelligences pada siswa kelas IVb SD
Negeri 3 Cibodas?

C. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1) Menerapkan strategi multiple Intelligences dalam pembelajaran menulis
karangan deskripsi pada siswa kelas IVb SD Negeri 3 Cibodas.
2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan pembelajaran menulis dengan
penerapan strategi multiple Intelligences pada siswa kelas IVb SD Negeri 3
Cibodas.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi sebagai berikut:
1) Bagi Guru
a. Guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui
suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi dikelasnya.
Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru,
karena Ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya melalui
proses pembelajaran yang dikelolanya.
b. Guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional,
karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki
pembelajaran yang dikelolanya. Dalam hal ini, guru tidak lagi hanya
sebagai seorang praktisi yang sudah merasa puas terhadap apa yang

No. Daftar : 185/S/PGSD-Reg/8/Agustus/2014
Nugraha Agustiawan, 2014
Pembelajaran menulis karangan deskripsi berbasis multiple intelligence pada siswa kelas IVB di
SDN 3 Cibodas Kabupaten Bandung Barat
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
7

8

dikerjakan selama ini, namun juga sebagai peneliti dibidangnya yang
selalu ingin melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran yang inovatif
dan kreatif.
c. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan sendiri. Guru tidak hanya menjadi penerima
hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri berperan sebagai
perancang dan pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat
menghasilkan teori-teori dan praktik-praktik pembelajaran.
d. Guru akan merasa lebih percaya diri. Guru yang selalu merefleksi diri,
melakukan evaluasi diri, dan menganalisis kinerjanya sendiri di dalam
kelas, tentu saja akan selalu menemukan kekuatan, kelemahan, dan
tantangan pembelajaran dan pendidikan masa depan, dan mengembangkan
alternatif pemecahan masalah / kelemahan yang ada pada dirinya dalam
pembelajaran. Guru yang demikian adalah guru yang memiliki
kepercayaan diri yang kuat.

2) Bagi Siswa,
a. Peningkatan atau perbaikan kinerja siswa di sekolah
b. Peningkatan atau perbaikan masalah-masalah pendidikan anak di sekolah
c. Peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan kurikulum dan
pengembangan kompetensi siswa di sekolah
d. Memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan,
kenyamanan, kesenangan dalam diri siswa untuk mengikuti proses
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pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil belajar siswa pun dapat
meningkat
e. Memberikan bekal kecakapan berfikir ilmiah melalui keterlibatan siswa
dalam kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru

3) Bagi Peneliti,
a. Untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan siswa dalam menulis
karangan deskripsi dengan menggunakan pendekatan Multiple Intelligence.
b. Memberikan wawasan, masukan dan pengalaman yang dapat dijadikan
bekal dalam menghadapi tugas di lapangan.

4) Bagi Sekolah dan Instani Pendidikan yang lainnya,
a. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan
pembelajaran di sekolah.
b. Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi
masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan luar kelas.
c. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan.
d. Menumbuh-kembangkan budaya ilmiah di lingkungan sekolah, untuk
proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan/pembelajaran secara
berkelanjutan.
e. Memberikan nilai tambah (value added) yang positif bagi sekolah
f. Menjadi alat evaluator dari program dan kebijakan pengelolaan sekolah
yang sudah berjalan
E. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan teori pembelajaran dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada
latar belakang penelitian sebelumnya, peneliti dapat menyusun hipotesis tindakan
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bahwa keterampilan menulis karangan deskripsi siswa dapat meningkat dengan
menggunakan strategi pembelajaran Multiple Intelligence.

F. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi salah pengertian atau penafsiran terhadap judul penelitian di
atas, maka ada beberapa batasan istilah yang penting untuk didefinisikan secara
operasional.
1. Menulis Karangan Deskripsi
Menulis Karangan Deskripsi adalah keterampilan seseorang untuk
mengungkapkan

ide,

pengetahuan,

perasaan

secara

rasional

dengan

menggunakan bahasa tulis dalam menggambarkan atau menyajikan suatu objek
sedemikian rupa secara detail kepada pembaca atau pendengar sehingga
pendengar atau pembaca seolah-olah melihat, merasakan, mendengar, mencicipi,
mencium langsung objek yang digambarkan oleh penulis melalui tulisannya itu.
2. Multiple Intelligence
Multiple Intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan jamak adalah
berbagai keterampilan dan bakat yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan
berbagai persoalan dalam pembelajaran (Fleetham, 2006). Gardner menemukan
tujuh macam kecerdasan jamak,yakni (1) kecerdasan verbal-linguistik,(2) logismatematis, (3) visual-pasial, (4) berirama-musik, (5) jasmaniah-kinestetik, (6)
inter-personal, dan (7) intrapersonal,
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