
 DDeennggaann  aappaakkaahh  
SSiisswwaa  AAnnddaa  
CCEERRDDAASS??  

    PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

AAdakah anda memiliki siswa ang bisa menciptakan seni visual yang indah ?, 

Apakah ada yang mahir dibidang o h raga yang mampu membuat gerakan – gerakan 

fisik yang mengagumkan dan penu  keberanian ?, Adakah diantaranya yang mampu 

memainkan alat musik dengan indah sehingga yang mendengarkannya merasa tersentuh 

perasaannya ?, Adakah juga yang m asa tergetar akan tantangan ketelitian matematis ?, 

Adakah siswa lain yang gemar me ulis ? Atau mungkin dari beberapa siswa mampu 

menjadi pemimpin yang alami de gan menawarkan model peran yang positif dan 

pembimbing yang dipercayai oleh teman sekelasnya. Dan ada juga yang memiliki 

wawasan personal yang menusuk tentang siapa mereka dan apa k gunaan mereka, sambil mengejar tujuan kehidupan 

yang utama. Diantara karakter siswa – siswa yang disebutkan d atas, siapa yang paling cerdas ? Pertanyaan ini 

tidak akan terjawab karena masing – masing menampilkan co toh siswa yang telah berkembang kecerdasannya 

dalam bentuk yang berbeda – beda. Tiap siswa itu unik dan masin  – masing secara individual menawarkan kontribusi 

yang berharga bagi kebudayaan manusia. 

 

TTeeoorrii  KKeecceerrddaassaann  MMaajjeemmuukk  ((MMuullttiippllee  IInntteelllliiggeenncceess))  eerruuppaakkaann  VVaalliiddaassii  TTeerrttiinnggggii  DDaarrii  GGaaggaassaann  
BBaahhwwaa  PPeerrbbeeddaaaann  IInnddiivviidduu ddaallaahh  PPeennttiinngg  
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 DDeesskkrriippssii  
KKeecceerrddaassaann  

MMaannuussiiaa  

DR. Howard Gardner, seorang Professor Pendidikan di Havard University, 

telah mendobrak tradisi umum tentang teori kecerdasan. Setiap kecerdasan 

mestinya memiliki cirri perkembangan dan dapat diamati dalam populasi tertentu. 

Pada diri setiap manusia memiliki 7 (tujuh) Jenis Kecerdasan yang berbeda – beda 

dan menggunakannya dengan cara – cara yang sangat personal. Pembatasan pada 

program pendidikan yang berfokus pada kecerdasan linguistic dan matematis 

dalam jumlah yang lebih besar, telah meminimalisir arti penting bentuk – bentuk 

pengetahuan lainnya.  Dengan demikian, siswa/mahasiswa yang gagal untuk 

menunjukkan kecerdasan “Akademik Tradisional”, mendapat penghargaan yang rendah dan potensi mereka tetap tak 

terwujudkan, yang pada akhirnya hilang di sekolah dan masyarakat pada umumnya. 

Penelitian Gardner telah menguak rumpun kecerdasan manusia yang lebih luas serta menghasilkan definisi 

tentang konsep kecerdasan yang sungguh pragmatis dan menyegarkan. Gardner tidak memandang kecerdasan 

manusia berdasarkan skor  tes standar semata dan menjelaskan KECERDASAN sebagai : 

1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, 

2. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan – persoalan baru untuk diselesaikan, 

3. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam 

budaya seseorang. 

 



Dalam bukunya Frames of Mind (1983), Gardner menampilkan Theory of Multiple Intelligences yang memperkuat 

perspektif tentang Kognisi manusia. Kecerdasan merupakan alat untuk belajar, menyelesaikan masalah, dan 

menciptakan semua hal yang bisa digunakan manusia. Adapun 7 (tujuh) Kecerdasan menurut Gardner adalah : 

1. Linguistic Intelligence (Kecerdasan Linguistik) 

Adalah kemampuan berpikir dalam bentuk kata – kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan 

menghargai makna yang kompleks. 

Contoh : pengarang, penyair, jurnalis, pembicara, penyiar berita, presenter, MC, penulis novel, dll. 

2. Logical – Mathematical Intelligence (Kecerdasan Logika – Matematika) 

Merupakan kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan mempertimbangkan proporsi dan hipotesis, serta 

menyelesaikan operasi – operasi matematis.  

Contoh : ilmuwan, ahli matematika, akuntan, insinyur, programmer computer. 

3. Spatial Intelligence (Kecerdasan Spasial) 

Merupakan kapasitas untuk berpikir dalam 3 dimensi. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk dapat 

merasakan bayangan eksternal dan internal, melukiskan kembali, merubah, memodifikasi, menghasilkan dan 

menguraikan informasi grafik, mengemudikan diri sendiri dan obyek melalui ruangan. 

Contoh : Pilot, pelaut, pemahat, pelukis, arsitek. 

4. Bodily – Kinesthetic intelligence (Kecerdasan Kinestetik-Tubuh) 

Memungkinkan seseorang untuk menggerakkan objek dan keterampilan – keterampilan fisik yang halus. 



Contoh : atlet olah raga, penari, ahli bedah, seniman dalam keterampilan teknik. 

5. Musical Intelligence (Kecerdasan Musik) 

Jelas kelihatan pada orang – orang yang memiliki sensitivitas pda pola titi nada, melody, ritme, dan nada.  

Contoh : Komposer, konduktor, musisi, kritikus, penyanyi, pembuat alat musik. 

6. Interpersonal Intelligence (Kecerdasan Interpersonal) 

Merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. 

Hal ini akan dapat jelas terlihat pada pekerja social, guru, politisi, artis, public relations dll. 

7. Intrapersonal Intelligence (Kecerdasan Intrapersonal) 

Merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuan 

tersebut dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. 

Contoh : Ahli ilmu agama, psikolog, ahli filsafat. 

 

 Menurut Gardner, ketujuh macam kecerdasan tersebut (Multiple Intelligences) dapat dikonseptualisasikan ke 

dalam 3 (tiga) kategori besar, yaitu : 

1. Kecerdasan yang berkaitan dengan Objek 

Kapasitas keceerdasan ini dikontrol dan dibentuk objek – objek yang ada dalam kehidupan seseorang. Yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah : 

 Kecerdasan Spatial 



 Kecerdasan Logika – Matematika 

 Kecerdasan Kinestetik – Tubuh. 

2. Kecerdasan yang bebas dari Objek,  

Kapasitas kecerdasan ini tidak dipengaruhi oleh dunia fisik, tetapi tergantung pada system bahasa dan system 

musik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah : 

 Kecerdasan Verbal-Linguistik 

 Kecerdasan Musik. 

3. Kecerdasan yang berkaitan dengan Manusia 

Yang termasuk dalam kelomok ini adalah Kecerdasan Interpersonal dan Kecerdasan Intrapersonal, yang 

menunjukkan rangkaian Counterbalance yang kuat. 

 

Setiap kecerdasan mempunyai urutan perkembangan sendiri, tumbuh dan menjelma pada waktu yang berbeda dalam 

suatu kehidupan. Jika individu mempunyai peluang untuk belajar melalui kelebihannya, maka akan muncul 

perubahan – perubahan kognitif, emosional, social bahkan perubahan fisik yang positif dan menakjubkan. Tidak semua 

orang akan jadi artis, musisi, arsitek dan penulis yang terkenal, namun setiap kehidupan manusia akan diperkaya 

melalui perkembangan bermacam kecerdasan di tingkat yang paling memungkinkan. 

 

 



Linguistic Intelligence (Kecerdasan Linguistik) 

 

Kecerdasan linguistic, yang disebut oleh sebagian pendidik dan penulis sebagai kecerdasan verbal, berbeda dari 

kecerdasan – kecerdasan lainnya karena setiap orang yang mampu bertutur kata dapat dikatakan memliki keceerdsan 

itu dalam level tertentu. 

 

 

(………………………….. t0 be Continued………….!!!!!!!!!! ) 

 


