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ABSTRAK 
 

Pendidikan termasuk ke dalam salah satu kebutuhan diri, yakni kebutuhan 
paedagogies (intelek). Kebutuhan paedagogis, yaitu kebutuhan seseorang terhadap 
pendidikan, bisa dikatakan bahwa manusia adalah makhluk paedagogik yakni 
makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat didik dan dapat mendidik, 
Sebagai pengajar pendidik dituntut senantiasa mengembangkan cara mengajarnya 
yang membuat peserta didik tertarik dan berminat untuk mempelajari pelajaran yang 
diberikan.  Dengan demikian, pendidik menjadi salah satu faktor yang menentukan 
keberhasilan kegiatan pembelajaran, Pendidik juga mempunyai andil yang cukup 
besar untuk meningkatkan minat peserta didik supaya peserta didik ketika mengikuti 
pelajaran yang diampu oleh seorang pendidik. Khususnya mata pelajaran fiqih guru 
harus memperhatikan strategi yang baik untuk mengajar di dalam kelas, dan salah 
satu strategi yang biasa digunakan adalah Multiple Intellingences, dimana strategi ini 
jika diterapkan dengan baik dapat meningkatkan minat belajar siswa.  

Penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dimana dalam 
penelitian Tindakan Kelas dilakukan melalui beberapa siklus dimana tiap siklus yang 
dilakukan akan dianalisis hasil penelitan yang telah dilakukan untuk kemudian 
diadakan perbaikan pada siklus selanjutnya sampai tujuan dari penelitian yang 
direncanakan tercapai.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan penerapan strategi 
pembelajaran Multiple Intelligences dapat Meningkatkan Minat Belajar Peserta didik 
pada Mata Pelajaran Fiqh di MTs Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang 
Kabupten Lampung Selatan.  

Metode pengumpulan datanya melalui metode observasi, metode wawancara, 
angket dan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 
tentang penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences , keadaan guru, 
keadaan peserta didik, kurikulum Fiqih, dan sebagainya. Observasi merupakan suatu 
teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, 
yang di dalamnya terdapat berbagai pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan 
belajar mengajar yang dilakukan oleh guru Fiqih. Observasi ini dilaksanakan di kelas 
VIII MTs Darul Ulum Kaliasin Tanjung Bintang Kabupten Lampung Selatan. 

Observasi dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar yang 
dilakukan oleh guru Fiqih dalam menerapkan strategi Multiple Intelligences, baik 
dalam siklus I maupun siklus II dan selanjutnya sampai selesainya penelitian tindakan 
kelas yang direncanakan, adapun apa yang akan diobservasi telah dibicarakan dengan 
kolabor agar hasil yang di dapat akan lebih baik.  

Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis, dan hasil analisis 
tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences 
dapat Meningkatkan Minat Belajar Peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqh di MTs 
Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupten Lampung Selatan Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
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MOTTO 
 
 
 
 

َقاَل َرُسْو ُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : َعْن ُعْثَماِن ْبِن َعفَّاِن َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل 

) رواه البخاري(ْلُقْر آَن َوَعلََّمُه َخيْـرُُكْم مَّْن تـََعلََّم ا: َوَسلََّم   
 
 
Artinya  :  Dari  Usman  bin  ‘Affan  r.a : berkata : Rosulullah SAW bersabda : 

sebaik-baik kamu adalah yang memepelajari  Al-Qur’an dan 
mengajarkannya”.1  (HR. Bukhari) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Pendidikan merupakan proses mengubah diri kita dari hal terkecil hingga 

suatu hal yang besar dan di dalam prosesnya kita juga akan mengalami perubahan 

yang signifikan dalam segi kualitas diri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat 

Oemar Hamalik, yakni Pendidikan adalah “suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya 

yang memungkinkannya untuk berfungsi secara dekat dalam kehidupan 

masyarakat”.2   

Dari pernyataan tersebut bisa kita pahami bahwa pendidikan sangat kita 

butuhkan supaya kita dapat belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kemudian 

berproses dan memahami fungsi keberadaan diri kita ada dalam kehidupan ini  

sehingga kelak kita bisa bermanfaat ketika kita sudah benar-benar berada dalam 

masyarakat yang sesungguhnya. 

Pendidikan termasuk ke dalam salah satu kebutuhan diri, yakni kebutuhan 

paedagogies (intelek). Kebutuhan paedagogis, yaitu kebutuhan seseorang terhadap 

pendidikan, bisa dikatakan bahwa manusia adalah makhluk paedagogik yakni 

                                                             
2 Oemar Hamalik,  Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. VII, 

2008).h. 3 



 
 

 
 

makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat didik dan dapat mendidik, 

pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT yang menyatakan manusia dapat 

didik, yakni: 

                             

                 

 
Artinya: “Bacalah dengan nama Tuhan-mu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah,dan Tuhan-mulah 
Yang Maha Mulia. Yang mengajarkan (manusia) dengan pena. Dia 
mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”3 (QS. Al-Alaq:1-5) 

 

Manusia sebagai makhluk yang dapat mendidik, dapat dipahami dalam firman 

Allah yang mengisahkan bagaimana Luqman mengajarkan anaknya sebagai berikut: 

                              

     

Artinya:“Perhatikanlah ketika berkata Luqman kepada anaknya sedang ia memberi 
pelajaran kepadanya,katanya: Hai anakku janganlah engkau menyekutukan 
Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar.”4 (QS. 
Luqman:13) 

Dari kedua surat tersebut dapat kita ambil hikmahnya kita wajib untuk 

mengembangkan potensi bahwa kita dapat didik dan mendidik. Keberhasilan 

pendidikan tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran yang sedang 

                                                             
3 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah  (Jawa Barat: Diponegoro,  2007), 

h. 597. 
4 Ibid,  h.  412. 
 



 
 

 
 

berlangsung, yang di dalamnya meliputi beberapa komponen yang saling terkait. 

Komponen tersebut adalah pendidik, peserta didik, materi, media, dan metode atau 

cara penyampaian pendidik terhadap peserta didik. Dalam proses pembelajaran 

seorang pendidik dituntut untuk dapat menciptakan dan menggunakan berbagai 

macam metode yang dapat dipakai dalam  strategi pembelajaran, agar pembelajaran 

tidak membosankan bagi peserta didik. Sejauh ini proses pembelajaran yang 

berlangsung dalam dunia pendidikan masih berpusat pada guru (teacher centered), 

bukan pada peserta didik (student centered). Peserta didik cenderung hanya duduk, 

mendengarkan, mencatat dan menghafal apa yang disampaikan oleh pendidik. Cara 

seperti ini menyebabkan peserta didik kurang bisa mengaktualisasikan dirinya dan 

pembelajaran menjadi kurang aktif serta kurang sesuai dengan cara belajar yang 

disukai oleh peserta didik. 

Muncul indikasi bahwa proses pembelajaran sekarang ini seringkali 

menyimpang dari esensi pendidikan dengan logika yang tercampur aduk. Hal ini 

dicontohkan Hermansyah dalam sebuah jurnal kependidikan Islam yaitu anggapan 

semakin banyak pengajaran maka akan semakin baik hasilnya, atau menambah materi 

akan menjamin keberhasilan peserta didik. Praktik pembelajaran yang keliru ini 

merupakan pengaruh dari pembelajaran yang dicirikan oleh Paulo Freire dengan 

istilah pembelajaran gaya klasik. 

Identifikasi pertama kepada para murid adalah keterbatasan dari peserta didik 

dalam memahami suatu materi pelajaran sehingga ada yang merasa dirinya mudah 

dalam memahami pelajaran dan disisi lain ada yang merasa sulit memahaminya. 



 
 

 
 

Kedua suasana kelas cenderung monoton dan membosankan. Hal ini dikarenakan 

para pendidik biasanya hanya bertumpu pada satu atau dua jenis kecerdasan dalam 

mengajar, yaitu cerdas berbahasa dan cerdas logika. Ketiga, mungkin seorang 

pendidik  agak sulit dalam membangkitkan minat atau gairah murid-muridnya karena 

proses pembelajaran yang kurang kreatif. 

Tercapainya tujuan pendidikan akan ditentukan oleh beberapa unsur yang 

saling menunjang satu dengan yang lain. Diantaranya: 

1. Peserta didik, dengan segala karakteristiknya yang berusaha mengembangkan 

dirinya secara optimal melalui kegiatan belajar. 

2. Tujuan, ialah sesuatu yang diharapkan setelah adanya kegiatan belajar. 

3. Pendidik, selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat (mengajar) 

sehingga memungkinkan terjadinya proses pengalaman belajar.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

terdapat dua posisi subjek, yaitu pendidik dan peserta didik. Pendidik mempunyai 

posisi sebagai pengajar dan peserta didik adalah pihak yang diajar. Sebagai pengajar 

pendidik dituntut senantiasa mengembangkan cara mengajarnya yang membuat 

peserta didik tertarik dan berminat untuk mempelajari pelajaran yang diberikan.  

Dengan demikian, pendidik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

kegiatan pembelajaran. Suatu realita dalam kehidupan sehari-hari, di dalam ruang 

kelas ketika KBM berlangsung kerap nampak dengan jelas bahwa beberapa atau 

sebagian besar peserta didik belum biasa belajar dengan baik. Masalah pendidikan 



 
 

 
 

merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia baik kehidupan keluarga maupun bangsa dan negara sebab 

maju mundurnya suatu bangsa atau negara tidak terlepas dari maju mundurnya 

pendidikan di negara tersebut.  

Pendidikan merupakan sarana untuk menuju kepada pertumbuhan dan 

perkembangan bangsa, hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 

pasal 3 tentang sistem pendidikan,yaitu: 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak, sehat,berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta tanggung jawab.5 

 
Melihat dari undang-undang di atas dapat kita pahami bahwa pendidikan 

sangatlah penting  untuk membentuk watak bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, jelas bahwa pemerintah kita mengharapkan watak 

bangsa yang bermartabat atau mempunyai nilai-nilai kehidupan yang baik, baik 

terhadap manusia sendiri maupun dengan sang pencipta, selanjutnya dikatakan dalam 

undang-undang tersebut bahwa tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan YME, berakhlak baik , sehat jasmani dan rohani  sehingga kita dapat menuntut 

ilmu pengetahuan  kemudian akan membuat diri menjadi kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab  atas segala hal. 
                                                             

5 Tim Penyusun, Undang-undang no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
(Cet IX) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.7. 



 
 

 
 

Isi dari undang-undang No.20 pasal 3 tahun 2003 ini mengenai sesorang harus 

mengembangkan potensinya dalam mencari ilmu, selaras dengan hadist yang 

diriwayatkan oleh Baihaqi dan firman Allah SWT , yakni sebagai berikut: 

     طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ 

Artinya: ”menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.”6 (HR.Baihaqi)  
 

Perintah menuntut ilmu merupakan seruan oleh Allah SWT kepada hamba-

Nya sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT :  

                                 

                           

          

Artinya: ”Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.”7 (QS. Al-Mujadalah ayat 11) 

Sungguh luar biasanya Allah SWT yang telah begitu banyak memberi 

nikmat dalam segala penciptaannya, sekali lagi Allah memberi kita nikmat dengan 

berilmu maka Allah akan meninggikan beberapa derajat. Tak  ada lain yang harus 

kita lakukan agar mendapatkan ridho Allah kecuali dengan menjalankan apa yang 

                                                             
6 Mahfudz Aziz,  Hadist-Hadist Pilihan  (Jakarta Timur: Sholahuddin Press, 2012),  h. 3. 
7 Departemen Agama RI,  Op.Cit.  h. 122. 



 
 

 
 

Ia perintah terhadap kita supaya kita mendapat kebahagian dunia dan akhirat, salah 

satunya dengan kita menuntut ilmu. 

Seindah apapun harapan pemerintah terhadap generasi muda atau peserta 

didik dan setinggi apapun janji Allah kepada umatnya tidak akan ada manfaatnya 

apabila tidak ada tindak lanjutnya, yakni proses belajar yang kelak jika benar-

benar dijalankan dengan baik maka akan menghasilkan suatu hasil yang juga baik 

dan   maksimal. Proses belajar akan berjalan baik apabila ada kerjasama yang baik 

dari setiap elemen pendidikan terutama peserta didik dan pendidik yang mesti 

berperan aktif di dalamnya. Jika tidak adanya rasanya keingintahuan yang besar, 

perhatian yang lebih, motivasi yang tinggi dan rasa ketertarikan dari peserta didik 

terhadap sebuah mata pelajaran maka inilah yang menyebabkan minat siswa 

menjadi berkurang dan disinilah tugas para pendidik untuk meningkatkan kembali 

minat dari peserta didik sehingganya tercapailah aplikasi dari UU No.20 pasal 3 

tahun 2003 dan hadist serta ayat yang ada di atas.  

Menurut Ali Rahmad dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta 

Pendidikan” bahwa minat adalah kecendrungan hati yang tinggi terhadap aktivitas 

membaca, sedangkan menurut Tidjan adalah gejala psikologis yang menunjukkan 

pemusatan perhatian terhadap suatu obyek sebab ada perasaan senang.8 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu 

dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu dengan tidak ada paksaan. Skinner juga 

                                                             
8 Keke T. Aritonang.blogspot.com.http://eprints.uny.ac.id/, Kajian Teori Deskriftif Kualitatif 

Psikologi Pendidikan. ( 8 Desember  2015) 



 
 

 
 

mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi minat belajar siswa, maka seorang pendidik harus dapat mengubah 

proses belajar yang membosankan menjadi pengalaman belajar yang menggairahkan.9  

Caranya antara lain sebagai berikut: 

1. Materi yang di pelajari haruslah menarik dan menimbulkan suasana baru, 
misalnya dalam bentuk permainan, diskusi atau pemberian tugas diluar 
sekolah sebagai variasi kegiatan belajar. 

2. Materi pelajaran lebih menarik apabila siswa mengetahui tujuan dari pelajaran 
tersebut. 

3. Minat siswa terhadap pelajaran dapat dibangkitkan dengan variasi metode 
yang di gunakan dalam sebuah strategi pembelajaran. 

4. Minat siswa juga dapat dibangkitkan kalau mereka mengetahui manfaat dan 
kegunaan dari pelajaran tersebut bagi dirinya.10 
 

Hal ini sesuai dengan indikator minat belajar peserta didik yang diungkapkan 

oleh Slameto dalam bukunya, yakni sebagai berikut: 

a. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk untuk memperhatikan dan 
mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

b. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 
c. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. Ada 

rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati. 
d. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari pada yang lainnya. 
e. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.11 

Pendidik juga mempunyai andil yang cukup besar untuk meningkatkan minat 

peserta didik supaya peserta didik ketika mengikuti pelajaran yang diampu oleh 

seorang pendidik dalam suatu mata pelajaran bisa dan mampu memahami pelajaran 

tersebut dengan rasa senang dan tertarik sehingga menghilangkan kejenuhan dalam 

                                                             
9 Muhibbin Syah,  Psikologi Belajar  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),  h. 88. 
10 Ibid 
11Slameto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.50.  



 
 

 
 

belajar, mempunyai perhatian yang lebih terhadap pelajaran, motivasi belajar yang 

tinggi sehingga dapat menambah pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dan 

akan lebih baik lagi jika peserta didik dapat mengaplikasikan apa yang ia pelajari 

tanpa harus diminta oleh pendidik untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Untuk itu jelas bahwa minat belajar peserta didik perlu ditingkatkan 

mengingat pentingnya peran pendidikan untuk memajukan suatu bangsa. Dalam 

meningkatkan minat belajar, peserta didik dapat dibimbing oleh tenaga pendidik. 

Pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, serta mempunyai 

peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan peserta didik, 

keberadaannya sangat diharapkan oleh peserta didik dalam rangka membantu dan 

membimbing peserta didik kearah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran 

peserta didik, khususnya mata pelajaran fiqih yang didalamnya terkandung 

pembelajaran tentang ibadah dan hubungan kita terhadap Allah serta manusia dengan 

manusia yang secara tersirat didalamnya kita juga belajar tentang ilmu dan akhlak 

seperti yang terkandung dalam UU No. 3  pasal 3 tahun 2003. 

Bidang studi fiqih di Madrasah termasuk bidang studi pokok Pendidikan 

Agama Islam sehingga penguasaannya harus diupayakan secara maksimal oleh 

pendidik fiqih dan bidang studi fiqih merupakan bagian dari bidang studi Pendidikan 

Agama Islam meliputi: al-qur’an hadits, aqidah akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan 

islam dan bahasa arab. 



 
 

 
 

Pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang membahas ajaran Agama Islam dari segi syariat Islam. tentang cara-cara 

manusia melaksanakan ibadah kepada Allah dan mengatur kehidupan sesama 

manusia dan alam sekitarnya.12 Menurut Nazar  bakri adalah “suatu ilmu yang 

mempelajari bermacam-macam syariat hukum islam yang mengatur bermacam-

macam aturan hidup bagi manusia baik yang bersifat individual maupun yang 

berbantuk  masyarakat sosial.13  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah suatu ilmu yang 

membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan syariat hukum islam yang bersifat 

praktis tentang cara-cara manusia melaksanakan ibadah kepada Allah dan mengatur 

kehidupan sesama manusia dan alam sekitarnya yang bersifat individu maupun 

masyarakat.  

Melihat begitu pentingnya makna mata pelajaran fiqih untuk kehidupan 

sehari-hari maka sangat disayangkan apabila dalam proses belajar peserta didik hanya 

sebatas menggurkan kewajiban untuk mengikuti pembelajaran dan tidak ada aplikasi 

dalam kehidupan sehari-hari atau bisa dikatakan peserta didik mengikuti pelajaran 

hanya sekedar untuk mencari nilai dari pendidik saja tanpa ada rasa keingintahuan 

yang kuat, perhatian yang lebih, motivasi yang tinggi  untuk menambah kapasitas dan 

kualitas keilmuan yang dimiliki untuk menjalani kehidupan kedepannya kelak.  

                                                             
12 Kementrian agama Republik Indonesia, Fiqih  Pendekatan saintifik 2013 Kelas VII Untuk 

SMP (Jakarta: Kementrian Agama, 2014), h. 5. 
13 Nazar Bakri, Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 7. 



 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik  Mata Pelajaran Fiqih MTs 

Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada 

hari selasa, tanggal 10 Februari 2016 pada pukul 10.20 WIB, beliau mengatakan 

bahwa  proses belajar khusus nya mata pelajaran Fiqih di MTs Darul Ulum Kaliasin 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, berjalan dengan jadwal 

yang ditentukan. Adapun berkenaan dengan penerapan strategi belajar beliau 

mengatakan bahwa, dalam proses pembelajaran terkaitan dengan strategi, beliau 

selama ini sudah mencoba menggunakan beberapa strategi pembelajaran, baik dengan 

bercerita ataupun membaca secara individu, didalam penjabarannya selalu 

mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik pada saat 

pembelajaran berperan sebagai pendengar. Namun pada saat uji kompetensi harian 

dilakukan hasil yang didapatkan dari uji kompetensi tersebut kurang memuaskan, 

sehingga perlu diadakan inovasi kembali dalam strategi pembelajarannya. Kemudian 

beliau juga mengatakan bahwa :  

“Untuk peserta didik kelas VIIIB memang dalam proses pembelajarannya 
sejauh ini baik, dalam arti ketika mata pelajaran saya mereka dapat mengikuti 
pelajaran dengan baik, meskipun ada beberapa guru yang mengatakan kesulitan. 
Dalam proses pembelajaran selain peserta didik mendengar atau menyimak 
tentang materi yang saya sampaikan juga ada yang bertanya tentang materi yang 
sebelumnya saya jelaskan. Beliau juga menyampaikan sekilas tentang kondisi 
peserta didik kelas VIIIB dimana peserta didik di kelas VIIIB ini yang berjumlah 
36 peserta didik ini diwaktu pelaksanaan uji kompetensi mendapatkan hasil yang 
kurang memuaskan, meskipun pada saat pembelajaran berlangsung peserta didik 
cenderung tenang dan menyimak ternyata tidak begitu mempengaruhi terhadap 
hasil pembelajaran, dan ini merupakan implikasi dari minat belajar peserta didik 
yang cenderung tenang tetapi kurang aktif dalam bertanya ”.14 

                                                             
 14Siti, Wawancara dengan peneliti, MTs Darul Ulum Kaliasin Tanjung Bintang Lampung 
selatan,10 Februari 2016  



 
 

 
 

 
Berdasarkan wawancara tersebut jelas bahwa minat belajar pelajaran Fiqih 

masih rendah, untuk menjelaskan minat belajar peserta didik yang dijadikan objek 

penelitian yakni kelas VIIIB. Berdasarkan observasi pra survey dengan jumlah 36 

peserta didik dapat penulis paparkan sebagai berikut : 

Tabel 1 
Minat Belajar Peserta Didik pada Pelajaran Fiqih Kelas VIII B 

No Indikator  Peryataan Pilihan Jawaban 
Ya  Tidak  

1 Mempunyai kecenderungan 
yang tetap untuk 
memperhatikan dan 
mengenang sesuatu yang di 
pelajari secara terus menerus 

Saya selalu memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh 
saat guru fiqih menjelaskan 
materi 

27 
orang (75 

%) 

9  
orang 
(25%) 

2 Ada rasa suka dan senang 
pada sesuatu yang diminati 

Saya senang belajar fiqh 13 
orang 

(39,1%) 

23  
orang 

(63,9%) 
3 Memperoleh suatu 

kebanggaan dan kepuasan 
pada sesuatu yang diminati. 
Ada rasa ketertarikan pada 
suatu aktivitas yang diminati 

Saya  selalu mengerti apa 
yang disampaikan oleh guru 
fiqih dikelas 

14 
orang (38,9) 

22 
orang 

(61,1%) 

4 Lebih menyukai suatu hal 
yang menjadi minatnya dari 
pada yang lainnya 

Saya rajin belajar fiqh 
 

5 orang 
(13,95) 

31 orang 
(86,1%) 

5 Dimanifestasikan melalui 
partisipasi pada aktivitas dan 
kegiatan 

1.Saya selalu antusias setiap 
kegiatan pelajaran fiqh 

2.Saya selalu mengerjakan 
tugas fiqih tepat waktu 

3.Saya selalu belajar fiqh 
dengan sungguh-sungguh 

8 orang 
(22,2) 

16 orang 
(44,4%) 
19 orang 
(52,78%) 

28orang 
(77,8%) 
20 orang 
(55,6%) 
17 orang 
(47,22%) 



 
 

 
 

No Indikator  Peryataan Pilihan Jawaban 
Ya  Tidak  

6 Pertanyaan ini menyatakan 
pendapat  siswa mengenai 
cara atau strategi 
pembelajaran yang 
digunakan dalam 
penyampaian materi oleh 
guru fiqih 

1. Apakah anda senang 
dengan metode ceramah 
saat pelajaran fiqih? 

2. Apakah anda bosan 
dengan strategi 
pembelajaran yang 
monoton? 

3.Apakah metode yang 
sering digunakan guru 
fiqihmu? 
a. Ceramah (26 orang 

(72,2%) 
b. iskusi kelompok (2 

orang (5,6%) 
c. Game/permainan 
d. Ceramah & diskusi (8 

orang (22,2%)      

8orang 
(22.2%) 
 
22 orang 
(61,1%) 

 

28 orang 
(77,9%) 
 
14 orang 
( 38,9%) 

 

Sumber: Observasi Pra Survey di MTs Darul Ulum Kaliasin Kecamatan tanjung 
Bintang Kabupaten Lampung Selatan ( 17 Februari 2016)   

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa setengah dari jumlah peserta didik 

mempunyai penilaian yang negatif bahkan ada juga yag lebih dari setengah jumlah 

peserta didik yang mempunyai penilaian tidak baik tehadap pelajaran fiqih, hal ini 

dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan peserta didik yang jumlah keseluruhannya 

ada 36 peserta didik, yakni 31 peserta didik  tidak rajin belajar fiqih, 23 peserta didik 

tidak senang dengan pelajaran fiqih, 28 peserta didik tidak antusias terhadap pelajaran 

fiqih, 20 peserta didik tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas pelajaran fiqih, 22 

orang jarang mengerti apa yang disampaikan oleh pendidik saat pembelajaran fiqih, 

17 orang jarang bersungguh-sungguh belajar fiqih, 28 peserta didik tidak senang 

dengan metode ceramah yang digunakan oleh pendidik, dan 22 peserta didik merasa 



 
 

 
 

bosan dengan strategi pembelajaran yang monoton serta pendidik pada matapelajaran 

fiqih ini menurut 26 peserta didik sering menggunakan ceramah saat penyampaian  

pelajaran fiqih.  

Pernyataan-pernyataan di atas dapat diidentifikasi bahwa  Peserta didik 

cenderung bosan dan jenuh dengan strategi pembelajaran yang digunakan, sehingga 

berpengaruh pada minat belajar peserta didik dengan sedikitnya peserta didik yang 

tidak antusian terhadap pembelajaran fiqih kemudian mengakibatkan setengah lebih 

dari jumlah peserta yang jarang mengerti apa yang disampaikan oleh pendidik dan 

sikap bersungguh-sungguh peserta didik pun kurang terhadap palajaran fiqih. Artinya 

ada suatu masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik yang ingin peneliti teliti 

dan menemukan solusinya. Minat belajar merupakan hal yang penting harus dimiliki 

setiap peserta didik karena minat belajar merupakan faktor internal dari dalam diri 

peserta didik untuk menumbuhkan keingintahuan terhadap suatu mata pelajaran 

sehingga mendorong pencapaian hasil yang maksimal dalam proses belajar.  

Minat peserta didik harus ditingkatkan demi keberlangsungan proses belajar, 

namun  kita tahu bahwa pelajaran fiqih utamanya dalam fiqih ibadah identik sekali 

dengan mengahapal sebelum teori dipraktikaan, tidak semua peserta didik suka 

menghapal apalagi dengan diberi keterbatasan waktu, mungkin bahkan ada yang 

merasa dikekang  sehingganya ia malas untuk mengapal dan membuat ia tidak 

menyukai atau menganggap pelajaran fiqih adalah pelajaran yang membosankan. 

Prilaku peserta didik seperti ini bisa menyebabkan hasil belajar pun kurang 



 
 

 
 

memuaskan dan bagi sebagian pendidik ketika peserta didik tersebut mendapat nilai  

dibawah KKM atau karena seringnya peserta didik tak bisa menghapal akan membuat 

seorang pendidik menganggap peserta didik ini tak pandai.  Ada juga fenomena 

peserta didik yang mungkin mengapal tapi hanya semata-mata untuk mendapatkan 

nilai diatas KKM, tanpa menyadari akan pentingnya esensi dari belajar dan 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pelajaran fiqih tersebut.   

 Hal-hal yang terjadi dikalangan peserta didik seperti ini harus di perhatikan 

dan ditindaklanjuti oleh seorang pendidik sebagai salah satu fasilitator dalam dunia 

pendidikan sehingga tidak terjadi lagi hal yang sama. Pendidik dapat mengubah 

strategi pembelajaran yang dapat mengangkat potensi-potensi peserta didik sehingga 

semua peserta didik selalu merasa butuh pelajaran tersebut dan dalam proses belajar 

serta pelaksanaannya merasa senang, dan pendidik harus menghilangkan anggapan 

bahwa ada peserta didik  yang tak pandai karena sejatinya setiap peserta didik itu 

mempunyai kelebihan dalam dirinya yang mungkin saat ia merasa terkekang maka 

potensi tersebut tak dapat timbul dari dalam dirinya. 

Salah satu strategi pembelajaran yang mengatakan bahwa  semua peserta 
didik itu cerdas atau pandai adalah strategi pembelajaran multiple intelligences. 
Strategi pembelajaran Multiple Intelligences merupakan teori kecerdasan yang 
dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University, 
bahwa setiap anak punya kecenderungan kecerdasan dari sembilan kecerdasan, 
yaitu cerdas bahasa (linguistik), cerdas matematis-logis, cerdas gambar dan ruang 
(visual-spasial), cerdas musik (musikal), cerdas gerak (kinestetik), cerdas bergaul 
(interpersonal), cerdas diri (intrapersonal), cerdas alam (naturalis), dan cerdas 
eksistensial(spiritual).15 

                                                             
15 Munif Chatib, Orang Tuanya Manusia (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2012), h.87-88. 



 
 

 
 

Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia 
atau kemampuan problem solving. 

2. Kemampuan menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. 
3. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau kemampuan menghasilkan.  

produk yang akan menimbulkan penghargaan atas kebudayaan manusia. 16 

 
Lebih lanjut, dalam proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran multiple intelligences akan lebih menyenangkan dalam mempelajari 

materi yang diajarkan oleh pendidik, karena dalam strategi pembelajaran ini ada 

banyak metode yang dapat digunakan sehingga akan membuat peserta didik menjadi 

aktif dan merasa senang mengikuti pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penerapan 

dari strategi pembelajaran multiple intelligences dalam meningkatkan minat belajar 

peserta didik pada mata pelajaran fiqih kelas VIII di MTs Darul Ulum Kaliasin 

Tanjung Bintang Lampung Selatan.  

B.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang ada beberapa masalah yang dapat 

penulis identifikasikan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran yang membosankan karena metode yang digunakan guru 

cenderung monoton. 

                                                             
16 Munif Chatib dan Alamsyah Said, Sekolah Anak-Anak Juara (Bandung: PT Mizan Pustaka,  

2014),  h.162. 



 
 

 
 

2. Rendahnya minat belajar peserta didik, sehingga mempengaruhi tingkat 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas dari pendidik. 

3. Kurangnya kemampuan pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran 

yang bervariasi 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan waktu, dana dan semua yang menunjang 

dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian pada Penerapan Strategi 

Pembelajaran Multiple Intelligences Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta 

Didik pada Mata Pelajaran Fiqih kelas VIII di MTs Darul Ulum Kaliasin Tanjung 

Bintang Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Ditinjau dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah yang penulis kemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: “apakah penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dapat  

meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih kelas VIII di 

MTs  Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 

Selatan?” 

E.  Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

ini, maka peneliti menggunakan hipotesis tindakan sebagai berikut:  “Melalui 



 
 

 
 

penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dapat  meningkatkan minat 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih kelas VIII di MTs  Darul Ulum 

Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.” 

F. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini sangat perlu menentukan tujuan, karena setiap pekerjaan 

yang tidak ditentukan tujuannya tidak akan mencapai sasaran yang tepat dan jelas. 

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan penerapan 

strategi pembelajaran Multiple Intelligences dapat Meningkatkan Minat Belajar 

Peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqh di MTs Darul Ulum Kaliasin Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupten Lampung Selatan. 

G.   Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh mengenai pengaruh penerapan 

strategi pembelajaran Multiple Intelligences dalam meningkatkan minat belajar 

peserta didik pada mata pelajaran fiqh diharapkan untuk dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut:  

1. Manfaat bagi peserta didik: 

a. Menumbuhkan minat peserta didik dalam belajar Fiqh. 

b. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik pada mata pelajaran Fiqh. 

2. Manfaat bagi guru: 



 
 

 
 

a. Metode ini dapat dijadikan alternatif dalam memilih strategi pembelajaran 

guna meningkatkan minat belajar Fiqh peserta didik. 

b. Meningkatkan kreatifitas pendidik pada mata pelajaran Fiqh dalam 

menyampaikan materi dengan strategi pembelajaran Multiple Intelligences 

3. Manfaat bagi penulis: 

a. Dapat dijadikan tambahan wawasan pengetahuan yang bermanfaat. 

b. Dapat dijadikan bukti pengabdian sebagai calon pendidik dalam 

memberikan alternatif solusi pemecahan masalah pendidikan mengenai 

minat belajar.  

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences 

Strategi diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak 

dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan 

pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagi pola-pola umum kegiatan guru dan murid 

dalam perwujudan interaksi antara keduanya untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan.17 

Merunut dari pendapat diatas bahwa strategi merupakan pola kegiatan 

pendidik dan murid dalam sebuah interaksi antara keduanya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Terdapat  beberapa komponen dalam menetapkan strategi pembelajaran yakni 

sebagai berikut: 

a. Penerapan Perubahan yang Diharapkan 
Saat penyusunan strategi pembelajaran berbagai perubahan baik dari segi 
pengetahuan, wawasan ketrampilan dan sikap haruslah ditetapkan secara 
spesifik, terencana dan terarah. 

b. Penerapan Pendekatan 
Pendekatan merupakan sebuah kerangka analisis yang akan digunakan dalam 
memahami sebuah persoalan. Disinilah dilihat cara pendidik memandang 

                                                             
17Syaiful Bahri Djamharah dan Aswan Zain, Strategi Belajar mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 5.  



 
 

 
 

suatu persoalan, konsep, teori apayang digunakan dalam memecahkan suatu 
persoalan. 

c. Penerapan Metode 
Penerapan metode selain harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, 
juga harus memperhatikan bahan pelajaran yang akan disampaikan, kondisi 
peserta didik, lingkungan dan kemampuan pendidik itu sendiri. 

d. Penerapan Norma Keberhasilan 
Penerapan norma keberhasilan harulah diperhatikan karena menjadi pegangan 
yang kuat dapat dijadikan ukuran untuk menilai sejauh mana keberhasilan 
tugas-tugas yang telah dilakukan.18 

Kata pembelajaran berasal dari kata belajar mendapat awalan “pem” dan 

akhiran “an” menunjukkan bahwa ada unsur dari luar (eksternal) yang bersifat 

“intervensi” agar terjadi proses belajar.Jadi pembelajaran merupakan upaya yang 

dilakukan oleh faktor eksternal agar terjadi proses belajar pada individu yang 

belajar.19 Dalam hal ini pembelajaran itu akan terwujud apabila ada faktor dari luar 

yang membantu proses pembelajaran ini, misalnya tenaga pengajar maupun sumber 

belajar. Pernyataan ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 pasal 3, yakni  menurut 

UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang SISDIKNAS pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik terhadap pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Dalam pembelajaran yang berlangsung maka pada prosesnya terdapat 

rangkaian kegiatan guna menuju pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Hal 

ini selaras dengan pernyataan Gagne, Briggs dan Wagner pengertian pembelajaran 

                                                             
18 Rewiswal dan Rezki Amalia, Format Penerapan Strategi PAIKEM dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 32.   
19 Karwono, Heni mularsih, Belajar dan pembelajaran serta pemanfaatan sumber belajar 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 19.  



 
 

 
 

adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada peserta didik.20 

Selain sebagai serangkaian kegiatan makna dari sebuah pembelajaran maka 

ada juga yang memaknai pembelajaran sebagai seperangkat tindakan yang dirancang 

untuk mendukung proses belajar. Berikut adalah hal yang menyatakan demikian, 

Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses 

belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrem yang berperan 

terhadap kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa.21 Pembelajaran 

merupakan merencanakan kegiatan-kegiatan yang orientasinya kepada siswa agar 

terjadi belajar dalam dirinya.22 

Pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara saksama dengan maksud 

agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil. Proses pembelajaran inilah yang 

melibatkan siswa didalamnya. Hal ini dianggap sangat penting untuk menciptakan 

pembelajaran bermakna terhadap siswa dimana proses belajar dialami langsung oleh 

siswa dengan berbagai kreativitas yang dimiliki. 

Menurut Jeanne Ellis Ormrod pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan 

jangka panjang dalam refresentasi atau asosiasi mental yang dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu: 

                                                             
20 Ibid. h. 23. 
21Yuberti, Mujib, Netri Wati, Teori Belajar dan Pembelajaran (Lampung: Anugrah Utama 

Raharja, 2012), h. 9. 
22Ibid.  h. 111. 



 
 

 
 

a. Pembelajaran adalah perubahan jangka panjang, yaitu lebih dari sekedar 
penggunaan informasi secara singkat. 

b. Pembelajaran melibatkan refresentasi atau asosiasi mental-entitas dan 
interkoneksi internal yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan baru 
yang diperoleh. 

c. Pembelajaran adalah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman.23 

Pembelajaran memiliki pola pembelajaran bermakna ketika siswa 

mengerjakan tugas  pembelajaran  dan yakin bahwa mereka dapat memahami 

informasi itu dalam tugas itu.24 

Saat pelaksanaan pembelajaran ini berlangsung, disinilah peran seorang 

pendidik harus segera dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada sehingga 

setelah pembelajaran usai ada hasil yang maksimal yang terjadi pada diri seorang 

peserta didik. Seorang pendidik bisa merubah peserta didik yang tadinya minim ilmu 

dan informasi maka setelah pembelajaran selesai peserta didik mempunyai ilmu dan 

informasi yang lebih dibanding sebelum mengikuti proses pembelajaran. Sangat lebih 

baik lagi hasil pembelajaran yang dicapai ketika peserta didik tidak hanya 

mendapatkan sekedar informasi, ilmu dan keterampilan baru namun akan lebih 

bermanfaat lagi ketika apa yang diperoleh dalam pembelajaran tersebut langsung 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan ini dengan mengambil nilai-nilai yang 

terkandung didalam pembelajaran tersebut, untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dari pembelajaran maka harus ada kerjasama yang baik diantara peserta didik dan 

pendidik yang mengajar. Dalam pembelajaran ini peran pendidik sangat penting 

                                                             
23Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi pendidikan Membantu Siswa  Tumbuh dan 

Berkembang(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 269. 
24Ibid, h. 288. 



 
 

 
 

menuntut pendidik untuk berperan lebih dari hanya sekedar pengajar akan tetapi 

pendidik juga berperan sebagai pembimbing, ilmuan, fasilitator, organisator kelas dan 

seseorang yang dapat ditiru akhlak baiknya. Sesuai arti dari mengajar yakni sebagai 

aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya yang 

berhubungan dengan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar.25 

Berdasarkan uraian yang ada diatas  maka dapat disimpulkan pembelajaran itu 

merupakan pengaturan pristiwa atau proses belajar yang terjadi pada individu yang 

belajar dalam situasi belajar yang kondusif sehingga tercapai tujuan pembelajaran 

yang maksimal. 

Menurut Kemp dalam buku karangan Kokom Komalasari  yang dikutip dari 

buku Sanjaya mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu  kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.26 

Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk 
mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu, 
dengan kata lain strategi merupakan “a plan of operation achieving something” 
sedangkan metode adalah “a way in achieving something”, hal ini dikutip oleh 
Kokom dari buku sanjaya. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai 
cara dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan 
untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran di antaranya: ceramah, 

                                                             
25 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta,2009), h. 15.   
26 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi (Cet. 4) (Bandung: 

Refika Aditama, 2014), h.55. 



 
 

 
 

demonstrasi, diskusi, simulasi, laboraturium, pengalaman lapangan, 
brainstorming, debat, symposium dan sebagainya.27   

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu cara atau 

taktik dalam sebuah proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik 

dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal yang 

implementasi dari strategi pembelajaran ini dapat menggunakan beberapa pilihan 

metode yang sesui dengan yang dibutuhkan. 

Multiple intelligences adalah sebuah teori kecerdasan yang dimunculkan oleh 
Dr. Howard Gardner, seorang psikologi dari Project Zero Harvard University 
pada 1983. Hal yang menarik pada teori kercerdasan ini adalah terdapat usaha 
redefinisi kecerdasan. Sebelum muncul teori  Multiple intelligences, teori 
kecerdasan lebih cenderung diartikan secara sempit. Kecerdasan seseorang lebih 
banyak ditentukan oleh kemampuannya menyelesaikan serangkaian tes 
psikologis, kemudian hasil tes itu diubah menjadi angka standar kecerdasan. 
Daniel Muijs dan David Reynolds dalam bukunya berjudul Effective Teaching 
mengatakan bahwa Gardner berhasil mendobrak dominasi teori dan tes IQ yang 
sejak 1905 banyak digunakan oleh para psikolog di seluruh dunia.28 

Berbeda sekali definisi kecerdasan yang dibuat Gardner dengan definisi 

kecerdasan yang berlaku sebelumnya. Gardner menyatakan dalam bukunya Frame Of 

Mind, bahwa” Intelligence is the ability to finds and solve problems and create 

products of value in one’s own culture.” Menurut Gardner kecerdasan seseorang itu 

tidak diukur dari hasil tes psikologi standar, namun dapat dilihat dari kebiasaan 

seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri (Problem Solving) dan kebiasaan 

seseorang menciptakan produk-produk baru yang punya nilai budaya (creativity).  

                                                             
27 Ibid.h.56.  
28Munif Chatib, Gurunya Manusia Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara 

(Cet. III) (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011), h.132.  



 
 

 
 

Mendukung pendapat Gardner, Stenberg mengatakan sangat terbatas apabila 
kecerdasan seseorang harus ditentukan dengan angka-angka IQ. Hal ini 
merupakan reduksi dan penyederhanaan makna yang sangat sempit sebuah esensi 
luas yang bernama kecerdasan. Bagaimana dengan  kemampuan untuk 
menganalisis, kreativitas dan kemampuan praktis seseorang?. Angka-angka IQ 
tidak mampu menjawab hal itu. Gardner dengan cerdas memberi label 
“multiple”(jamak atau majemuk) pada luasnya makna kecerdasan. Istilah yang 
digunakan Gardner  untuk kecerdasan, yakni “multiple” memungkinkan cakupan 
kecerdasan terus berkembang. Hal ini terbukti cakupan-cakupan kecerdasan  
yang ditemukan terus berkembang mulai dari 6 kecerdasan (saat pertama kali 
konsep ini dimunculkan) pada tahun 1983,yakni: kecerdasan linguistik, 
matematis-logis, spasial-visual, musik, intrapersonal, dan interpersonal   
kemudian bertambah lagi sampai pada tahun 2002 dengan 3 kecerdasan yakni: 
kecerdasan kinestatis, naturalis dan eksistensial hingga jumlahnya saat ini 
kecerdasan tersebut menjadi 9 kecerdasan.  

Kecerdasan itu berkembang dan masih banyak lagi kecerdasan yang belum 
ditemukan Gardner atau ahli lain. Kecerdasan multiple intellligences ini lebih 
dititikberatkan pada proses untuk mencapai akhir terbaik. Multiple intelligences  
punya metode discovering ability, artinya proses menemukan kemampuan 
seseorang. Metode ini meyakini bahwa setiap orang pasti memiliki jenis 
kecerdasan tertentu. Kecenderungan tersebut harus dicari melalui pencarian 
kecerdasan. Dalam teori multiple intelligences menyarankan kepada kita untuk 
mempromosikan kemampuan atau kelebihan dan mengubur kelemahan kita. 
Proses menemukan inilah yang menjadi sumber kecerdasan anak, dalam 
menemukan kecerdasan anak harus dibantu oleh lingkungan, orang tua, guru, 
sekolah maupun sistem pendidikan yang diimplementasikan suatu negara.29 

Berdasarkan pendapat Gardner diatas mengenai kecerdasan, beliau 

memandang bahwa kecerdasan itu tidak hanya dibatasi oleh tes formal saja atau tes 

IQ saja karena hal itu akan mempersempit arti dari kecerdasan itu sendiri, hal ini 

dibuktikan  oleh Dr. Howard Gardner dengan  penemuannya, yakni  multiple 

intelligences yang artinya  kecerdasan majemuk, dapat kita pahami dari kata 

“multiple” yang mempunyai makna jamak atau majemuk dan diikuti dengan kata 

                                                             
29Munif Chatib, Sekolahnya Manusia, Sekolah berbasis Multiple Intelligences di Indonesia 

(Bandung: Kaifa, 2015), h. 67-70.    



 
 

 
 

“Intelligences” yakni kecerdasan sehingga jika kita maknai 2 kata tersebut maka akan 

ada makna bahwa kecerdasan itu tidak hanya terdiri dari satu jenis kecerdasan saja 

namun ada banyak kecerdasan lainnya atau bisa dikatakan kecerdasan itu 

multidimensi, hal ini dibuktikan Howard Gardner dengan penemuannya pada tahun 

1983, ia menemukan 6 kecerdasan kemudian sampai dengan tahun 2002 ia 

menemukan kembali 3 kecerdasan, ini membuktikan pemaknaan dari kata multiple 

tadi yang mempunyai makna majemuk dan mungkin akan ditemukan kembali 

kecerdasan-kecerdasan lain selanjutnya.  

Thomas Amstrong menjelaskan bahwa teori multiple intelligences 
memperluas potensi manusia diluar batas-batas nilai IQ, dalam mengembangkan 
teori multiple intelligences harus berhati-hati agar tidak menggunakan istilah 
kecerdasan diukur menggunakan IQ. Saat menggambarkan perbedaan individual 
semua orang memiliki kecerdasan. Kemungkinan seseorang yang dianggap 
memiliki kecerdasan lemah dapat berubah menjadi kuat setelah diberi 
kesempatan untuk berkembang. Titik kunci multiple intelligences adalah 
kebanyakan orang dapat mengembangkan kecerdasan ketingkat yang relatif 
dapat dikuasainya.30 

Menelisik pendapat dari  Thomas Amstrong bahwa kecerdasan itu luas jadi, 

tidak hanya dapat diukur dengan sebuah hasil nilai IQ saja,  setiap manusia itu 

mempunyai potensi masing-masing. Dia mengatakan bahwa kemungkinan seseorang 

yang dianggap lemah namun ketika ia di beri ruang dam mau untuk berkembang 

maka ia akan mempunyai kemampauan atau kecerdasan yang luar biasa. Ungkapan 

dari Thomas ini sesuai dengan fiman Allah, berikut ini: 

                                                             
30Thomas Amstrong, Multiple Intelligences In the Classroom (Virginia: ASCD, 2007), h. 27.  



 
 

 
 

                                     

                                      

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 
Dia.”31 (QS. Ar-Ra’d: 11) 

Muhammad Yaumi menjelaskan dalam teori multiple intelligences dibagi 

dalam roda domain jamak kecerdasan  untuk memvisualisasikan hubungan tidak tetap 

antara berbagai kecerdasan yang dikelompokkan dalam tiga wilayah atau domain, 

yakni: interaktif, analitik dan introspektif. Ketiga domain ini dimaksudkan untuk 

menyelaraskan kecerdasan dengan siswa yang ada kemudian diamati oleh guru secara 

rutin didalam ruang kelas.32 

Teori multiple intelligences adalah validasi tertinggi, gagasan bahwa 
perbedaan individu adalah penting. Pemakaiannnya dalam pendidikan sangat 
tergantung dalam pengenalan, pengakuan dan penghargaan terhadap setiap atau 
berbagai cara siswa (pelajar) belajar, disamping pengenalan, pengakuan dan 
penghargaan terhadap setiap minat dan bakat masing-masing pembelajar.Teori 
multiple intelligences bukan hanya mengakui perbedaan individual ini untuk 
tujuan-tujuan praktis, seperti pengajaran dan penilaian tetapi juga menganggap 
serta menerimanya sebagai sesuatu yang normal, wajar bahkan menarik dan 
sangat berharga. Teori ini merupakan langkah raksasa menuju suatu titik dimana 
individu dihargai dan keragaman dibududayakan.33 

                                                             
31Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah  (Jawa Barat: Diponegoro,  2007), 

h. 250.  
32Muhammad Yaumi, Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences (Jakarta: Dian Rakyat, 

2012), h.12-14.   
33Julia Jasmine,  Metode Mengajar Multiple Intelligences (Bandung: Nusa cendekia, 2012), h. 

5-7.  



 
 

 
 

Pendapat di atas bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-

masing dan hal ini merupakan anugrah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya 

sehingga antara satu dan lainnya saling melengkapi, maka ketika sudah saling 

memahami potensi masing-masing sehingga akan terjadilah kerjasama antara satu 

dengan yang lain. Mengenai kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, dapat kita 

pahami dalam firman Allah berikut: 

                                    

             

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”34 (QS. Al-Israa’: 70) 

Merunut dari pendapat-pendapat diatas bisa dimaknai bahwa strategi 

pembelajaran multiple intelligences adalah suatu cara dalam proses kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan melalui pendekatan 9 kecerdasan, yakni: kecerdasan 

linguistik, matematis-logis, spasial-visual, musik, intrapersonal,  interpersonal, 

kinestatis, naturalis dan eksistensial-spritual,   dengan tujuan agar pendidik dapat 

mengemas gaya mengajarnya supaya mudah ditangkap dan dimengerti oleh peserta 

didik. 

 

                                                             
34Departemen agama, Op Cit. h. 289. 



 
 

 
 

2. Jenis-Jenis Multiple Intelligences 

a. Kecerdasan Linguistik 

Kecerdasan linguistik sering disebut sebagai kecerdasan verbal. 
Kecerdasan linguistik mewujudkan dirinya dalam kata-kata, baik dalam 
tulisan maupun lisan. Orang yang memiliki kecerdasan ini juga memiliki 
keterampilan auditori yang sangat tinggi dan mereka belajar melalui 
mendengar. Mereka gemar membaca , menulis dan berbicara. Mereka 
memakai kata-kata bukan hanya untuk makna tersurat tapi juga tersirat.35 

Kecerdasan linguistik dapat kita lihat dari pendahulu kita yakni Nabi Adam 

manusia berakal pertama, menurut Al-Qur’an  Nabi Adam dilebihkan atas 

mahluk Tuhan yang lain, sehingga iblis harus tunduk kepadanya karena Nabi 

Adam mempunyai kemampuan untuk menyebut nama-nama, suatu keahlian 

menciptakan dan memahami symbol-simbol. 

Allah berfirman:  

                                        

                   

 

Artinya:" Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-
nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka 
nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku 
katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia 
langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa 
yang kamu sembunyikan?." 36 (QS. Al Baqarah: 33) 

 
                                                             

35Muhammad Yaumi, Op Cit. h.14. 
36Departemen Agama, Op Cit. h. 6. 



 
 

 
 

Selain itu kecerdasan linguistik verbal juga terdapat dalam QS. Ar 

Rahmaan: 1-4: 

                               

 

Artinya : “(Allah) Yang Maha Pengasih, Yang telah mengajarkan Al-Qur'an 

Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.”37 

(QS.Ar-Rahmaan: 1-4) 

Ayat di atas merupakan bukti bahwa Allah telah mengajarkan kepada 

manusia Al Qur’an dan mengajarkannya (Nabi Muhammad SAW) pandai 

berbicara sehingga dapat menyampaikan ayat-ayat Al Qur’an kepada 

umatnya. Dari ayat ini dapat dijadikan dasar pengajaran linguistik verbal 

kepada manusia. 

Sebagai salah satu contoh dari orang yang cerdas secara linguistik adalah 

penyair, penyanyi dan para politisi.  

 

 

 

 

 

 
                                                             

37Ibid. h. 531   



 
 

 
 

Tabel 2 

Kecerdasan Linguitik 

Kecerdasan Deinisi Komponen inti (KI) dan Kompetensi 
(K) 

Linguistik Kemampuan 
berpikir dalam 
bentuk kata-
kata 
menggunakan 
bahasa untuk 
mengekspresik
an dan 
menghargai 
makna yang 
kompleks. 

KI:Kepekaan pada bunyi, struktur, 
makna fungsi, kata dan bahasa. 

K:kemampuan membaca, menulis, 
berdiskusi dan berargumentasi. 

Sumber: Alamsyah Said dan Andi  Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar 
Multiple Intelligences, Mengajar Sesuai Otak dan Cara Belajar 
Siswa (Cet. I) 

b. Kecerdasan Logis-Matematis 

Kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan tentang angka-angka dan 

penalaran. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menggunakan penalaran 

induktif dan deduktif, memecahkan masalah-masalah abstrak, dan memahami 

hubungan-hubungan komplek antara analisis matematis dan proses ilmiah.38 

Allah berfirman: 

                       

                                                             
38Muhammad Yaumi, Op Cit. h.14.  



 
 

 
 

Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk 

manusia;  dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang 

yang berilmu.” 39 (QS Al-Ankabut: 43)  

Dari ayat di atas kita akan memahami ayat-ayat Allah dengan berfikir logis. 

Didalam Al Qur’an banyak perumpamaan-perumpamaan yang hanya orang-

orang berilmu saja yang akan memahaminya. Untuk memahami 

perumpamaan tersebut harus dengan berfikir logis. 

Tabel 3 

 Kecerdasan Logis-Matematis 

 

Kecerdasan Definisi Komponen inti (KI) dan 
Kompetensi (K) 

Logis-
Matematis 

Kemampuan dalam 
berhitung, mengukur 
dan mempertimbangkan 
proposisi dan hipotesis 
serta menyelesaikan 
operasi-operasi angka-
angka. 

KI:kepekaan memahami pola-pola 
logis atau numerikdan 
kemampuan mengolah alur 
pemikiran yang panjang. 

K :kemampuan berhitung, 
bernalar, dan berpikir logis, 
memecahkan masalah. 

Sumber: Alamsyah Said dan Andi  Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar 
Multiple Intelligences, Mengajar Sesuai Otak dan Cara Belajar 
Siswa (Cet. I) 

 

Siswa yang menonjol memiliki kecerdasan ini senang dengan proses 

pembelajaran yang dirancang dalam bentuk analisis masalah, pertanyaan, 

                                                             
39Departemen Agama, Op Cit. h. 401.   



 
 

 
 

eksperimen dan analisis untuk mencari solusi.40 Orang yang cenderung dalam 

hal kecerdasan logis-matematis mempunyai keterampilan berpikir kritis untuk 

merangkai, menghubungkan dan menganalisa data. Mereka sering unggul 

dalam penggunaan matematika, sains dan komputer. Mereka mempunyai 

suatu logika untuk berpikir pada level-level yang kompleks menganalisa data 

menafsikan informasi dan memecahkan masalah yang beraneka ragam.41 

c. Kecerdasan Visual-Spasial 

Kecerdasan Visual-spasial adalah kemampuan untuk membentuk dan 
menggunakan model mental. Orang yang memiliki kecerdasan jenis ini 
cenderung mudah belajar melalui sajian-sajian visual seperti film,gambar, 
video dan peragaan yang menggunakan model dan slide.Mereka gemar 
menggambar, melukis atau mengukur gagasan-gagasan yang ada dikepala dan 
sering menyajikan suasana serta perasaan-perasaan  hatinya melaui seni. 
Mereka sering mengalami dan mengungkapkan perasaannya dengan angan-
angan, berimajinasi dan berperan.42 

Meningkatkan kecerdasan ini bisa dengan sering berlatih permainan 

gambar tiga dimensi, puzzle, kubus dan teka-teki visual lainnya, dekorasi 

ulang interior dan taman rumah serta membuat struktur benda dengan logo.43 

 

 

 
                                                             

40Radno Harsanto, Pengelolaan Kelas yang Dinamis (Yogyakarta: kanisius, 2007), h.27.   
41 Muflihatuth Thohiroh, “Implementasi Multiple Intelligences Dalam Pembelajaran Pada SD 

BerbasisIslam di Kota Magelang (Studi Kasus Di SD Muhammadiyah 1 Alternatif dan SDIT Ihsanul 
Fikri)” (Tesis Program Magister Pendidikan Islam, Salatiga, 2013), h. 21.(8 Februari 2016) 

42 Julia Jasmine, Op Cit. h.17-18.  
43 Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran (Cet. III) 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.39.   



 
 

 
 

Tabel 4 

Kecerdasan Visual-Spasial 

Kecerdasan Deinisi Komponen inti (KI) dan Kompetensi 
(K) 

Spasial-
visual  

Cara pandang 
dalam proyeksi 
tertentu dan 
kapasitas untuk 
berpikir dalam 
tiga cara dimensi 

KI:Kepekaan merasakan dan 
membayangkan gambar dan ruang 
secara akurat. 

K:kemampuan menggambar, memotret, 
membuat patung dan mendesain. 

Sumber: Munif Chatib, Gurunya Manusia Menjadikan Semua Anak Istimewa 
dan Semua Anak Juara (Cet. III) 

Seseorang yang memiliki kecerdasan visual-spasial  memiliki kemampuan 

yang tajam saat mereka melihat suatu gambar dan ruangan secara tepat, 

dengan meneliti dari segala sisi.  Hal ini didukung oleh pernyataan 

Muflihatuth dalam tesisnya yakni orang yang memiliki kecerdasan Visual-

spasial memiliki kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia gambar dan 

ruang secara akurat, kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, 

bentuk, ruang, ukuran dan juga hubungan diantara elemen-elemen tersebut.44 

d. Kecerdasan Musik 

Orang yang mempunyai kecerdasan ini sangat peka terhadap suara atau 
bunyi, lingkungan dan juga musik. Mereka sering bernyanyi, bersiul, atau 
bersenandung ketika melakukan aktivitas lain. Mereka gemar mendengarkan 
musik, serta mampu memainkan musik diatas rata-rata. Mereka bernyanyi 
dengan menggunakan kunci nada yang tepat dan mampu mengingat serta, 
secara vokal dapat memproduksi melodi. Mereka bisa bergerak secara ritmis 

                                                             
44Muflihatuth Thohiroh, Op Cit. h. 23.  



 
 

 
 

atau membuat ritme-ritme serta lagu-lagu untuk membantu mengingat fakta 
dan informasi lain.45 

Tabel 5 

 Kecerdasan Musik 

Kecerdasan Deinisi Komponen inti (KI) dan Kompetensi 
(K) 

Musik  Kemampuan 
seseorang yang 
mempunyai 
sensitivitas pada 
pola titi nada 
melodi dan 
ritme. 

KI:Kepekaaan menciptakan dan 
mengapresiasi irama, pola, titi nada 
serta apresiasi bentuk-bentuk 
aekspresi emosional musikal. 

K:Kemampuan menciptakan lagu, 
membentuk irama, mendengar nada 
dari sumber bunyi dan alat-alat 
musik. 

Sumber: Alamsyah Said dan Andi  Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar 
Multiple Intelligences, Mengajar Sesuai Otak dan Cara Belajar 
Siswa (Cet. I) 

Orang memiliki keterampilan ini memiliki tingkat kepekaaan pada musik 

yang sangat tinggi mereka dapat membedakan nada-nada baik yang 

terkandung dalam sebuah alat musik dan pandai mengimprovisasi musik, 

kemudian juga pandai mencitakan lagu. 

e. Kecerdasan Kinestetik 

Orang yang memiliki kecerdasan ini memproses informasi melalui sensasi 
yang dirasakan pada badan merekan. Mereka sangat baik dalam keterampilan 
jasmaninya baik dengan menggunakan otot kecil maupun otot besar, dan 
menyukai aktivitas fisik dan berbagai jenis olahraga. Mereka lebih nyaman 
mengkomunikasikan informasi dengan peragaan (demonstrasi) atau 

                                                             
45Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat,Op.Cit. h. 39. 



 
 

 
 

pemodelan. Mereka dapat mengungkapkan emosi dan suasana hatinya melalui 
tarian.46 

 

Cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan ini adalah 

dengan bergabung dengan klub olahraga, kegiatan dansa, mengumpulkan 

macam benda dengan bermacam tekstur dan bentuk khas kemudian  cobalah 

untuk mengenali benda-benda tersebut secara tertutup.47 

Tabel 6 

 Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan Deinisi Komponen inti (KI) dan Kompetensi 
(K) 

Kinestetik  Kemampuan 
seseorang yang 
punya 
sensitivitas 
pada olah fisik 

KI:Kepekaan mengontrol gerak tubuh 
dan kemahiran mengolah objek, 
respons dan refleks. 

 K:Kemampuan gerak motorik dan 
keseimbangan. 

Sumber: Alamsyah Said dan Andi  Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar 
Multiple Intelligences, Mengajar Sesuai Otak dan Cara Belajar 
Siswa (Cet. I) 

Orang yang cenderung memiliki kecerdasan kinestetik ia akan mahir dalam 

menggunakan gerak tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, 

pemikiran dan perasaannya. Ia akan menyukai kegiatan yang berkaitan dengan 

olah tubuh. 

 

                                                             
46Julia Jasmine, Op Cit. h. 25. 
47H. Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Op Cit. h. 40. 



 
 

 
 

f. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan Interpersonal adalah kemampuan memahami dan berinteraksi 
dengan baik dengan orang lain. Kecerdasan ini ditampakkan pada 
kegembiraan berteman dan kesenangan dalam berbagai macam aktivitas sosial 
serta keengganan dalam kesendirian dan menyendiri. Orang yang memiliki 
jenis kecerdasan ini menyukai dan menikmati bekerja secara berkelompok, 
belajar sambil berinteraksi dan bekerjasama juga senang bertindak sebagai 
mediator perselisihan  baik disekolah maupun dirumah dan 
dilingkungannya.48 

Berikut ini firman Allah mengenai kecerdasan interpersonal: 

                             

            

Artinya: “Tahukah kamu orang yangmendustakan agama?.Maka itulah orang 

yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan 

orang miskin.”49 (QS. Al Maa’uun: 1-3)  

Dalam QS. Al Maa’uun: 1-3 dijelaskan bahwa orang yang termasuk 

mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan 

tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dari ayat ini dapat dipetik 

pelajaran bahwa kasih sayang dan saling tolong menolong dalam agama Islam 

sangat dianjurkan sesuai dengan karakteristik kecerdasan interpersonal. 

 

 

                                                             
48Julia Jasmine, Op Cit. h. 26.  
49Departemen Agama, Op Cit. h. 602.  



 
 

 
 

Tabel 7 

 Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan Deinisi Komponen inti (KI) dan Kompetensi 
(K) 

Interpersonal Kemampuan 
memahami dan 
berinteraksi 
dengan orang 
lain secara 
efektif dan 
kemampuan 
mempertahankan  
hubungan yang 
sudah terjalin 
sebelumnya. 

KI:kepekaan mencerna dan merespons 
secara tepat suasana hati, 
tempramen, motivasi dan keinginan 
orang lain. 

 K:kemampuan bergaul dengan orang 
lain, memimpin, kepekaan sosial 
yang tinggi, negoisasi, bekerjasama, 
punya empati yang tinggi.  

Sumber: Alamsyah Said dan Andi  Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar 
Multiple Intelligences, Mengajar Sesuai Otak dan Cara Belajar 
Siswa (Cet. I) 

Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal kuat akan mudah 

berinteraksi dengan orang dan lingkungan sekitar karena ia tipe orang yang 

memahami kondisi dan situasi, cepat tanggap terhadap kondisi sosial, dapat 

bernegoisasi serta bekerjasama dengan baik. 

Untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal ini adalah dengan belilah 

kotak kartu nama, penuhilah nama kontak bisnis, teman, kenalan, kerabat, dan 

orang lain serta tetaplah menjalin hubungan dengan mereka dan 

bekerjasamalah dalam mengerjakan suatu tugas atau proyek.50 

 

                                                             
50 H. Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Op Cit. h. 40 



 
 

 
 

g. melalui pemikiran dengan penuh perhatian dan rasa senang dalam 

melaksanakannya untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai 

pemahaman tentang Kecerdasan Intrapersonal 

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk membentuk sebuah 

model diri seseorang yang akurat dan menggunakan model itu untuk 

dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan. Kecerdasan intrapersonal adalah  

kemampuan mengetahui diri sendiri dan mengambil tanggung jawab atas 

kehidupan dan proses belajar sesseorang.51 

Meningkatkan kecerdasan interpersonal ini bisa dengan memilih tokoh 

favorit yang banyak nilai positif, baca biografinya dan jadikan sebagai kawan 

untuk menumbuhkan imajinasi dalam menyelesaikan masalah yang butuh 

pemahaman yang mendalam, lakukan sesuatu yang menyenangkan diri 

sekurang-kurangnya sekali dalam sehari serta luangkan waktu untuk 

mengintrospeksi diri setidaknya sepuluh menit dalam sehari.52 

Tabel 8 

Kecerdasan Intrapersonal 

Kecerdasan Deinisi Komponen inti (KI) dan Kompetensi 

                                                             
51 Evelyn Wiliams English, Mengajar dengan Empati (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012),    

h. 12. 
52 H. Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Op Cit. h. 40.  



 
 

 
 

(K) 

Intrapersonal  Kemampuan 

membuat 

persepsi yang 

akurat tentang 

diri sendiri dan 

menggunakan 

pengetahuan 

semacam itu 

dalam 

merencanakan 

dan 

mengarahkan 

kehidupan 

seseorang. 

KI:kepekaan memahami perasaan 

sendri dan kemampuan membedakan 

emosi, pengetahuan tentang 

kekuatan dan kelemahan diri. 

 K:kemampuan mengenali diri sendiri 

secara mendalam, kemampuan 

intuitif, dan motivasi diri, 

penyendiri, sensitif terhadap nilai 

diri dan tujuan hidup. 

Sumber: Alamsyah Said dan Andi  Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar 

Multiple Intelligences, Mengajar Sesuai Otak dan Cara Belajar 

Siswa (Cet. I) 

Peserta didik yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang kuat 

menengenali kekuatan dan keterbatasan diri serta mempunyai jiwa yang selalu 



 
 

 
 

ingin lebih baik dan mereka cepat kembali bangkit dengan motivasi yang ada 

dalam dirinya. 

h. Kecerdasan Naturalis 

Kecerdasan naturalis adalah kemampuan menggunakan input sensorik dari 

alam untuk menafsirkan lingkungan seseorang. Kecerdasan ini 

memungkinkan orang-orang berkembang dengan pesat dalam lingkungan-

lingkungan yang berbeda dan mengkategorisasi, mengamati,, beradaptasi 

dan menggunakan fenomena alam.53 

Tabel 9 

Kecerdasan Naturalis 

Kecerdasan Deinisi 
Komponen inti (KI) dan Kompetensi 

(K) 

Naturalis  Kemampuan 

berinteraksi 

dengan 

lingkungan 

(flora dan 

fauna), menjaga 

KI:kepekaan membedakan spesies, 

mengenali eksistensi spesies lain dan 

memetakan hubungan antar beberapa 

spesies. 

 K:kemampuan meneliti gejala-gejala 

alam, mengklarifikasi dan 

                                                             
53Evelyn Wiliams English, Op Cit. h. 180  



 
 

 
 

lingkungan dan 

menikmati 

menikmati 

keindahan. 

identifikasi. 

Sumber: Alamsyah Said dan Andi  Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar 

Multiple Intelligences, Mengajar Sesuai Otak dan Cara Belajar 

Siswa (Cet. I) 

Cara meningkatkan kecerdasan ini adalah dengan memelihara tanaman dan 

hewan, coba untuk tidak merusak lingkungan, seperti mencoret meja, 

menginjak rumput dan memetik bunga yang sedang tumbuh.54 

Orang yang memiliki kecerdasan naturalis mampu untuk dekat dengan 

alam terutama hewan dan tumbuhan, mereka mempunyai kasih sayang yang 

lebih terhadap hewan dan tumbuhan. Mereka suka menjaga dan memelihara 

hewan dan tumbuhan dengan penuh cinta. 

i. Kecerdasan Eksitensial Spritual 

Kecerdasan eksistensial spritual adalah kemampuan untuk menempatkan 

diri dalam hubungannyadengan suatu kosmos yang terbatas dan sangat kecil 

serta kapasitas untuk menempatkan diri dalam hubungannya dengan kondisi 

                                                             
54H. Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Op Cit. h. 41.  



 
 

 
 

manusia seperti makna kehidupan, kematian, perjalanan akhir dari dunia, 

psikologi. Sedangkan kecerdasan spritual adalah istilah yang digunakan untuk 

menunjukan bahwa spritual berkorelasi dengan IQ, EQ dan SQ. Menurut 

Rossiter dalam buku Yaumi bahwa Spritual intelligence is an organic 

wisdom, an innate quality of knowing, the “wise self” that resides within us 

all and connects us with the enigma of our existence ( kecerdasan spritual 

adalah suatu kearifan organik, kualitas pengetahuan bawaan, diri yang 

bijaksana yang berada dalam diri kita semua dan menghubungkan kita dengan 

pertanyaan tentang keberadaan kita). Spritual memiliki akar kata spirit yang 

berati roh. Roh bisa diartikan sebagai tenaga yang menjadi energi 

kehidupan.Hal ini yang dimaksudkan Dewantoro dalam buku Yaumi sebagai 

budi pekerti.55 

Budi pekerti, watak atau karakter, itulah bersatunya gerak pikiran, perasaan 

dan kehendak atau kemauan kemudian menimbulkan tenaga. Ketahuilah 

bahwa budi itu pikiran, perasaan, kemauan dan pekerti artinya tenaga. Jadi, 

budi pekerti itu sifatnya jiwa manusia, mulai angan-angan hingga terjelma 

sebagai tenaga.  

Orang yang memiliki kecerdasan eksitensial spritual adalah Mereka 

menjadi orang yang arif dan bijaksana karena dalam diri mereka sudah 

tertanam budi pekerti yang telah menyatu dalam kehidupan mereka. 

                                                             
55Muhammad Yaumi, Op Cit. h. 232. 



 
 

 
 

3. Langkah-Langkah Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences 

Berikut ini adalah langkah-langkah Strategi Pembelajaran Multiple 

Intelligences: a) Proses transfer ilmu dua arah, guru mengajar atau 

memberikan presentasi dan proses kedua siswa belajar atau siswa beraktivitas. 

b) Menggunakan modalitas belajar yang tertinggi, yakni:  visual, auditory dan 

kinestetis. c) Mengaitkan materi yang diajarkan dengan aplikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. d) Menyampaikan materi yang diajarkan kepada siswa 

dengan melibatkan emosinya, hindarkan pemberian materi secara hambar dan 

mebosankan. e) Pembelajaran dengan melibatkan pertisipasi siswa untuk 

menghasilkan manfaat yang nyata dan dapat langsung dirasakan oleh orang 

lain.56 

Jadi langkah-langkah strategi pembelajaran Multiple Intelligences melalui 

proses transfer ilmu dua arah, menggunakan modalitas yang tinggi, 

mengingatkan dan menyampaikan materi yang diajarkan, dan pembelajaran 

melibatkan partisipasi siswa. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences 

Kelebihan Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences:  

a. Aktivitas pengajaran yang disesuaikan dengan ragam kecerdasan yang 

dimiliki oleh siswa sedikit banyak telah memunculkan semangat belajar 

dan rasa percaya diri pada setiap siswa. Siswa digali kreativitasnya agar 

                                                             
56Munif Chatif, Gurunya Manusia,  Op Cit. h.99-102. 



 
 

 
 

mereka dapat mempelajari pelajaran sesuai dengan talenta yang ada pada 

mereka, misalnya melalui lagu, pantun, puisi, drama dan lain-lain. 

b. Melalui penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dalam 

pembelajaran fisika misalnya telah menggugurkan anggapan bahwa 

pelajaran fisika (misal) itu sulit dan tidak menyenangkan. Karena melalui 

teori ini guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 

mempelajari fisika sesuai dengan ragam kecerdasan yang dimilikinya. 

c. Melalui strategi pembelajaran Multiple Intelligences ini pula siswa belajar 

untuk lebih menggali potensi yang ada pada dirinya dan dapat lebih 

menghargai talenta yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Selain itu 

siswa juga belajar untuk menghargai kelebihan dan kekurangan masing-

masing, misalnya siswa yang biasanya dianggap bodoh karena selalu 

mendapat nilai buruk dalam pelajaran ternyata mampu membuat puisi dan 

menggubah syair lagu dengan konsep-konsep yang ada pada pelajaran 

tersebut dengan sangat indah. 

d. Strategi pembelajaran Multiple Intelligences ini juga sangat efektif karena 

mampu meningkatkan aktivitas dan kreatifitas siswa dalam bentuk interaksi 

baik antara siswa dengan guru maupun antara siswa dengan siswa lainnya. 

Bahkan interaksi ini lebih didominasi oleh interaksi antara siswa dengan 

siswa sedangkan guru hanya bersifat sebagai moderator saja. Tanya jawab 

antar siswa berjalan dengan sangat baik dan setiap penilaian yang diberikan 

oleh guru maupun siswa lainnya mampu memacu dirinya untuk lebih 



 
 

 
 

menggali konsep-konsep materi yang diajarkan sehingga menghasilkan 

rasa keingintahuan dan percaya diri yang tinggi. 

e. melalui penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dalam 

pembelajaran di sekolah diharapkan siswa dapat melihat kenyataan bahwa 

mereka itu “unik”. Tuhan menciptakan jutaan bahkan milyaran manusia 

dengan keunikan tersendiri. Mereka juga dapat melihat bahwa Tuhan sudah 

menyediakan laboratorium terbesar bagi mereka berupa alam semesta 

sehingga dengan kesadaran seperti ini maka kecerdasan spriritual (SQ) 

mereka juga akan ikut tergali. Oleh karena itu secara keseluruhan metode 

ini mampu menciptakan rasa belajar yang menyenangkan yang pada 

akhirnya diharapkan akan meningkatkan minat dan motivasi siswa pada 

pelajaran. Indikator terakhir yang diharapkan tentu saja adalah adanya 

peningkatan nilai rata-rata kelulusan pada mata pelajaran yang ada 

umumnya.57 

Kekurangan Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences: 

a. Sedikitnya waktu pembelajaran yang tersedia sedangkan materi yang harus 

diajarkan sangat banyak.  

b. Penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dalam proses 

pembelajaran fisika misalnya akan membuat siswa tidak hanya duduk 

                                                             
57Amir Hamzah, Penerapan  Teori Multiple Intelligence dalam Pembelajaran  Fisika, diakses 

dari  ejournal.stainpamekasan.ac.id,  tanggal 2 maret 2016)  



 
 

 
 

“manis” mendengarkan ceramah dari guru. Siswa diberi keleluasaan untuk 

mencari tempat dimana mereka akan belajar. Jadi proses belajar mengajar 

tidak selalu dilakukan di dalam kelas tetapi bisa di lapangan, ruang 

laboratorium atau perpustakaan. Adakalanya ketika siswa berada 

dilapangan untuk mempraktekkan sesuatu, hal tersebut ikut memancing 

keingintahuan siswa yang sedang belajar di kelas lain sehingga guru-guru 

yang lain (mungkin) merasa terganggu. 

c. Penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dalam ruang kelas 

juga memungkinkan terjadinya diskusi hangat dalam kelas. Adakalanya 

siswa berteriak atau bertepuk tangan untuk mengungkapkan 

kegembiraannya ketika mereka mampu memecahkan suatu masalah. Hal 

ini juga dapat menggangu konsentrasi guru dan siswa yang berada di kelas 

lain. 

d. Adanya keengganan dari para guru untuk mengubah paradigma lama dalam 

pendidikan. Kebanyakan guru sudah merasa nyaman dengan metode 

ceramah sehingga mereka enggan untuk mencoba hal-hal yang baru karena 

dianggap merepotkan.58 
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5. Macam-Macam Metode yang Dapat dilakukan dalam Strategi 

Pembelajaran Multiple Intelligences 

Berikut adalah beberapa metode untuk melakukan strategi pembelajaran 

multiple intelligences:  

Tabel 10 

Metode Untuk Melakukan Strategi Pembelajaran 

Multiple Intelligences 

 

No Pendekatan Jenis Kecerdasan yang Akan Muncul 

1 Diskusi Linguistik dan interpersonal 

2 Klasifikasi Matematis logis dan naturalis  

3 Analogi Matematis logis, visual-spasial dan 

naturalis 

4 Identifikasi Matematis logis, visual-spasial, 

intrapersonal  dan naturalis 

5 Sosiodrama Liguistik, kinestetis dan interpersonal 

6 Penokohan Liguistik, kinestetis dan visual-spasial 

7 Flash-Card visual-spasial dan interpersonal 



 
 

 
 

8 Gambar Visual visual-spasial dan intrapersonal 

9 Papan (karton) Permainan Matematis logis, visual-spasial, 

intrapersonal dan intrapersonal 

10 Service Learning Naturalis, linguistik dan interpersonal 

11 Tebak Kata Linguistik 

12 Tebak gambar dan movie 

learning 

visual-spasial 

13 Konser, bernyanyi dan 

games tebak bunyi 

Musik 

14 Simulasi Kinestetis, Interpersonal, linguistik dan  

matematis logis 

 Sumber: Munif Chatib, Gurunya Manusia Menjadikan Semua Anak Istimewa 

dan Semua Anak Juara (Cet. III) 

 Dari beberapa metode yang ada disini peneliti menggunakan diskusi, tebak 

kata, tebak gambar, movie learning dan simulasi untuk melakukan strategi 

pembelajaran multiple intelligences ini. 

 

 



 
 

 
 

B. Minat Belajar 

1. Pengertian Minat Belajar 

Menurut Ali Rahmad dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta 

Pendidikan” bahwa minat adalah kecendrungan hati yang tinggi terhadap 

aktivitas membaca,59 sedangkan menurut Tidjan adalah gejala psikologis yang 

menunjukkan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek sebab ada perasaan 

senang.60 Selaras dengan Ali Rahmad dan Tidjian, berikut ada beberapa ahli yang 

juga mengemukakan tentang minat  dalam buku Makmun Khairani, yakni 

sebagai berikut: 

a. Menurut Kamisa, minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau 

kesukaan. 

 

b. Menurut Gunarso, minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat 

dengan sikap. 

c. Menurut Hurlock, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong 

orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas 

memilih. 

d. Menurut Sutjipto, minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, 

orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. 
                                                             

59Ali Rahmad, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), h.283. 
60Keke T Aritonang.blogspot.com.http://eprints.uny.ac.id/,Kajian Teori Deskriftif Kualitatif 

Psikologi Pendidikan. (8 Desember 2015) 



 
 

 
 

Artinya minat harus dipandang sebagai sesuatu yang sadar, karenanya 

minat merupakan aspek psikologis seseorang untuk menaruh perhatian 

yang tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

e. Menurut Tampubolon, Minat adalah perpaduan antara keinginan dan 

kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi.Menurut Crow and 

f. Crow, Minat dapat menunjukkan kemampuan untuk memberi stimuli yang 

mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau 

kegiatan, atau sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman 

yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri. 

g. John Holand, Ahli yang banyak meneliti mengenai minat memberi 

pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan 

perasaan ingin tahu, perhatian dan memberi kesenngan atau kenikmatan.61 

Berdasarkan definisi minat yang telah tertera di atas, maka dapat dikemukakan 

bahwa minat  mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Minat adalah suatu 

gejala psikologis, adanya pemusatan perhatian perasaan dan pikiran dari subjek 

karena tertarik, adanya perasaan senang terhadap obyek yang menjadi sasaran 

                                                             
61Makmun Khairani, Psikologi Belajar (Cet.II) (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 

136-137.  



 
 

 
 

dan adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subyek untuk melakukan 

kegiatan guna mencapai tujuan.62 

Melihat dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

merupakan gejala psikologis yang timbul dari diri subyek yang mempunyai 

kecenderungan perhatian lebih dan rasa senang  pada obyek yang menjadi 

sasaran. 

Gagne mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku 

yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat atau nilai 

dan perubahan kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan 

berbagai jenis kinerja. Menurut sunaryo, belajar merupakan suatu kegiatan 

dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku 

yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan.63 Dalam buku 

Teori Belajar dan Pembelajaran karangan  Yuberti, Mujib dan Netriwati yang 

dimuat dari Guidance of learning activities W.H. Burton mengemukakan bahwa 

adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi 

antara individu, individu dengan lingkungannya sehingga mereka mampu 

berinteraksi dengan lingkungannya. Ahli lainnya dalam buku yang sama yang 

                                                             
62Ibid. h. 137.  
63Kokom Komalasari,  Op Cit. h. 2. 



 
 

 
 

dimuat dari Introduction to Psychology Ernest R. Hilgard menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap lingkungan.64 

Setelah menelaah berbagai perspektif, pengertian belajar sebagaimana 

dijelaskan di atas maka dapat simpulkan bahwa belajar adalah Suatu aktivitas 

atau kegiatan yang berlangsung pada individu melaui interaksi baik antar 

individu maupun dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan  dalam sisi 

sikap, pengetahuan maupun tingkah laku untuk menjadi lebih baik. 

 Menurut Hardjana dalam buku psikologi belajar karangan Makmun Khairani, 

minat belajar adalah kecenderungan hati untuk belajar untuk mendapatkan 

informasi, pengetahuan,  kecakapan melalui usaha, pengajaran atau 

pengalaman.65 

Selanjutnya dapat dimaknai bahwa minat belajar adalah keterlibatan peserta 

didik sepenuhnya dalam semua kegiatan yang ada pengetahuan ilmiah yang 

dipelajari di sekolah. 

2. Indikator Minat belajar 

Menurut Slameto, Peserta didik  yang berminat dalam belajar mempunyai ciri- 

ciri sebagai berikut:  

a. Ketertarikan untuk membaca buku. 

                                                             
64Yuberti,Mujib, Netri Wati, Op Cit. h. 2. 
65Makmun Khairani, Op. Cit. h. 142. 



 
 

 
 

b. Perhatian dalam belajar. 

c. Motivasi belajar. 

d. Pengetahuan yang dimilikinya.66 

Sementara itu, masih dengan pendapat Slameto dalam buku yang berbeda , 

Indikator minat belajar yakni:  

a. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

b. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 

c. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. 

Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati. 

d. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari pada yang lainnya. 

e. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.67 

Adapun indikator minat belajar yang dikemukakan oleh Trisnani, 

Rustaman dan Nuryani dalam bukunya, yakni: 

a. Adanya rasa ketertarikan. 

b. Adanya pemusatan perhatian. 

c. Adanya Keingintahuan. 

d. Adanya Kebutuhan. 

e. Adanya perasaan senang.68 
                                                             

66Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya  (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 
h.149-150. 

67Slameto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.50.  



 
 

 
 

 

Setelah peneliti memperhatikan indikator yang ada, pendapat Trinani, 

Rustaman dan Nuryani sudah termuat  pada indikator minat belajar yang 

dikemukakan oleh Slameto, yakni adanya rasa ketertarikan termuat dalam bagian 

lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari pada yang lainnya, adanya 

pemusatan perhatian termuat dalam bagian mempunyai kecenderungan yang 

tetap untuk untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara 

terus menerus, adanya keingintahuan termuat dalam bagian dimanifestasikan 

melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan, adanya kebutuhan termuat pada 

bagian memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. 

Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati dan adanya 

rasa senang termuat dalam bagian ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang 

diminati maka  pada penelitian ini peneliti menggunakan pendapat slameto yang 

terdiri dari 5 bagian yang sudah dijabarkan diatas.  

3. Fungsi Minat dalam Belajar 

Perana dan fungsi penting minat dengan pelaksanaan belajar atau studi antara 

lain, adalah: 

a. Minat memudahkan terciptanya konsentrasi. 

b. Minat mencegah ganguan dari luar. 

                                                                                                                                                                              
68Trisnani, Rustaman dan Nuryani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: FMIPA UPI, 2010), 

h. 27-28.  



 
 

 
 

c. Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. 

d. Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri.69 

4. Faktor Kurangnya Minat Belajar Peserta Didik 

a. Kurang menariknya pembelajaran yang harus mereka hadapi disekolah. 

b. Belum menyadari pentingnya belajar untuk masa depan mereka, sehingga 

mereka kurang berminat untuk berlomba-lomba untuk mencapai prestasi. 

c. Ada gangguan fisik atau kesehatan yang menggangu mereka pada saat 

belajar.70 

5. Hal-hal yang dapat di Lakukan seorang Pendidik untuk Mendorong 

Tumbuhnya Minat Belajar Peserta Didik.  

Skinner juga mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran ada beberapa hal 

yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa, maka seorang pendidik harus 

dapat mengubah proses belajar yang membosankan menjadi pengalaman belajar 

yang menggairahkan, Caranya antara lain sebagai berikut: 

a. Materi yang di pelajari haruslah menarik dan menimbulkan suasana baru, 

misalnya dalam bentuk permainan, diskusi atau pemberian tugas diluar 

sekolah sebagai variasi kegiatan belajar. 

b. Materi pelajaran lebih menarik apabila siswa mengetahui tujuan dari 

pelajaran tersebut. 

                                                             
69Makmun Khairani, Op Cit. h. 146.  
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c. Minat siswa terhadap pelajaran dapat dibangkitkan dengan variasi metode 

yang di gunakan. 

d. Minat siswa juga dapat dibangkitkan kalau mereka mengetahui manfaat 

dan kegunaan dari pelajaran tersebut bagi dirinya.71 

Loekmono menyatakan  5 butir motif yang penting yang dapat dijadikan 

alasan untuk mendorong tumbuhnya minat belajar dalam diri peserta didik, yaitu: 

a. Suatu hasrat untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih baik dalam semua 

mata pelajaran. 

b. Suatu dorongan batin untuk memuaskan rasa ingin tahu dalam satu atau 

lain bidang studi. 

c. Hasrat peserta didik untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi. 

d. Hasrat peserta didik untuk menerima pujian dari orang tua, guru dan 

teman-teman. 

e. Gambarn diri dimasa mendatang untuk meraih sukses dalam suatu bidang 

khusus tertentu.72 

 

                                                             
71Muhibbin Syah, Op. Cit, h.88. 
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Berikut adalah beberapa langkah untuk menimbulkan minat belajar peserta 

didik menurut Sudarnono, Yaitu: 

a. Mengarahkan perhatian pada tujuan yang hendak dicapai. 

b. Mengenal unsur-unsur permainan dalam aktivitas belajar. 

c. Merencanakan aktivitas belajar dan mengikuti rencana itu. 

d. Pastikan tujuan belajar saat itu misalnya; menyelesaikan PR atau laporan. 

e. Dapatkan kepuasan setelah menyelesaikan jadwal belajar. 

f. Bersikaplah positif dalam menghadapi kegiatan belajar. 

g. Melatih kebebasan emosi dalam kegiatan selama belajar.73 

C. Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian fiqih 

Kata fiqih secara arti kata berarti “paham yang mendalam”. Semua kata “fa qa 

ha” yang tedapat dalam alquran mengandung arti ini. Firman Allah, yakni: 
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Artinya:“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 

tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya”.74 (QS. At-Taubah: 122) 

Jika dipahami makna pengertian di atas jelaslah bahwa umat islam selain 

menyiapkan angkatan perang untuk menjaga agama Allah, dan menjaga fisik 

agar tetap kuat , umat Islam juga harus mempejari ilmu agama dengan 

mendalaminya, namun kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu lainnya dan 

tekhnologi yang berkembang secara pesat.  

Pembelajaran fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik agar dapat 

memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi muslim yang selalu 

taat menjalankan ajaran agama islam secara sempurna. 

2. Kurikulum Fiqih 

Pengetahuan isi kurikulum fiqih di Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan 

kelanjutan dari kurikulum yang ada di MI beberapa kurikulum merupakan 

perluasan dan pendalaman dari kurikum sebelumnya, dalam hal ini pendidik 

                                                             
74Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 206. 
 



 
 

 
 

diharapkan dapat mengembangkan strategi pembelajaran sesuai kompetensi dasar 

dan kompetensi inti, sehingga semua dapat berperan serta baik pendidik, peserta 

didik dan unsur yang ada di sekolah, orang tua dan masyarakat semua ini sangat 

penting untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari pembelajaran.  

Ruang lingkup fiqih di MTs  meliputi pengaturan hukum Islam dalam 

menjaga keharmonisan, keserasian dan keseimbangan antara hubungan manusia 

terhadap Allah dan manusia terhadap manusia itu sendiri. Berikut adalah mata 

pelajaran fiqih yang ada di MTs kelas VIII semester genap, meliputi: 

Tabel 11 

Materi Mata PelajaranFiqih MTs kelas VIII 

Materi KometensiInti (KI) KompetensiDasar (KD) 

Sedekah, 
HibahdanHadiah 

1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
yang dianutnya 

2. Menghargai dan 
menghayati prilaku 
jujur, disiplin, 
tanggungjawab, 
peduli, santun, 
percayadiri dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial 
dan alam dalam 
jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya. 

1.1 Meyakini hikmah 
bersedekah, hibah 
dan member 
hadiah. 

2.2 Membiasakan sikap 
peduli sebagai 
implementasi dari 
pemahaman 
sedekah, hibah dan 
hadiah. 

3.1 Memahami 
Ketentuan sedekah, 
hibah dan hadiah. 

4.1 Mensimulasi, 
tatacara sedekah, 
hibah dan hadiah. 



 
 

 
 

Haji danUmroh 3. Memehamidan 
menerapkan 
pengetahuan ( 
faktual, 
konseptualdan 
prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata. 

4. Mengolah, menyaji 
danmenalar dalam 
ranah kongkret 
(Menulis,Membaca
, menghitung, 
menggambar dan 
mengarang ) sesui 
dengan yang 
dipelajari di 
sekolahdan sumber 
lain yang sama 
dalam sudut 
pandang / teori. 

1.2 Menghayati nilai-
nilai ibadah haji 
dan umroh 

2.1  Menghargai nilai-
nilai positif ibadah 
haji dan umroh. 

3.2Mengidentifikasi 
tatacara 
melaksanakan haji 

3.3Mengidentifikasi 
tatacara 
melaksanakan 
umroh. 

4.2 Mesimulasikan 
tatacara haji dan 
umroh 

 

Makanan dan 
Minuman Halal 
maupun Haram 

1.3Mengamalkan 
ketentuan 
mengkonsumsi 
makanan yang halal 
thoyyiban. 

2.3Membiasakan diri 
menkonsumsi makanan 
dan minuman yang 
halal dan baik. 

3.4Menganalisis ketentuan 
makanan halal-haram. 

3.5Analisis ketentuan 
minuman halal-haram. 

3.6Mengetahui tatacara 
mengkonsumsi 
makanan  dan minuman 
yang halal dan baik. 

4.3Mempraktikkan 



 
 

 
 

tatacara 
mengkonsumsi 
makanan dan minuman 
yang halal dan baik.  

 

Berdasarkan materi dan kompetensi dasar yang ada dikelas VIII semester 

genap yang digunakan untuk penelitian ini adalah Haji dan umroh. 

3. Tujuan Pembelajaran Fiqih 

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali 

peserta didik agar dapat: 

a. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam dalam mengatur 

ketentuan dantatacara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang 

diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan manusia yang 

diatur dalam fiqih muamalah. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar 

dalam melaksanakan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan 



 
 

 
 

menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam. Disiplin  dan tanggung 

jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.75 

4. Manfaat Mata Pelajaran Fiqih 

Manfaat yang didapat dari mata pelajaran fiqih adalah mengetahui ketentuan 

hukum fiqih yang berkaitan dengan hukum Islam dengan ibadah dan muamalah 

serta dapat memperaktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.76 

Selain yang telah dipaparkan diatas manfaat dari belajar fiqih adalah bertujuan 

untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-

pokok hukum islam, secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli 

dan dalil aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi 

pedoman hidup pribadi dan sosial. Pembelajaran fiqih diarahkan untuk 

mengantarkan peserta didik adapat memahami pokok-pokok hukum islam dan 

tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi 

muslim yang selalu taat menjalankan syariat islam secara kaffah(sempurna).77  

 

                                                             
75Peraturan Menteri RI, Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk MTs  (Jakarta: Nadia 

Media, 2008), h. 36. 
76 Ibid.  
77Peraturan Menteri Agama RI No 2 tahun 2008 ”Tentang Standar Kelulusan dan Standar isi 

PAI dan Bahasa Arab di Madrasah”. h.51. (2 maret 2016)  



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi ” Metode adalah cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, 

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan”.78 Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah sesuatu cara untuk 

melakukan penelitian guna mendapatkan data melalui cara-cara ataupun tahapan-

tahapan yang telah ditentukan. Suatu metode penelitian yang tepat dan baik maka 

akan menghasilkan penelitian yang berhasil dengan hasil  yang diinginkan,terarah dan 

sesuai dengan tujuanyang akan dicapai pada penelitian tersebut. Metode penelitian 

adalah teknik atau cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang benar 

dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Pada bagian ini peneliti akan 

mengemukan beberapa hal tentang penelitian ini yaitu : 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif 

(Qualitative Reseach). Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpulan data 

secara sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang pelaksanaan  

penggunaan strategi pembelajaran Multiple Intelligences pada mata pelajaran fiqih 

untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas VIIIB MTs Darul Ulum 

Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten LampungSelatan. Penelitian 
                                                             
 78 Cholid Narbuko, dkk,  Metode Penelitian,  (Jakarta: Bumi Aksara 2009),  h. 1 



 
 

 
 

kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mengungkapkan deskriftif dari informasi 

yang peneliti lakukan, rasakan dan yang peneliti alami terhadap fokus penelitian. 

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas  

atau PTK yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peneliti.Menurut 

Kemmis dan Mc.Tanggart dalam bukunya Masnur Muslich yang berjudul 

“Melaksanakan PTK itu mudah”, bahwa PTK adalah studi yang dilakukan untuk 

memperbaiki diri sendiri,pengalaman kerja sendiri, yang dilakukan secara sistematis, 

terencana, dan dengan sikap mawas diri.79 

Sedangkan menurut Hopkins dalam bukunya Rochiati Wiriatmaja yang 

berjudul “Pendekatan Penelitian Tindakan Kelas”, PTK adalah penelitian yang 

mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan subtantif, suatu tindakan 

yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau usaha seseorang untuk memahami apa 

yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perbuatan.80 

Suryanto dalam bukunya yang berjudul “Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)”, mendeskripsikan penelitian tindakan kelas sebagai penelitian yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, upaya perbaikan ini 

dilakukan dengan cara melakukan tindakan untuk mencari jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dari kegiatan tugas guru sehari-hari dikelas.81 

                                                             
79 Mansur Muslich, Melaksanakan PTK itu Mudah, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2009), h.8. 
80 Rochiati Wiriatmaja, Pendekatan Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Rosda Karya, 

2007), h. 11 
81 Suryanto, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), (Yogyakarta: Dirjen 

PT dan Depdikbud, 1997),  h. 4 



 
 

 
 

 Secara singkat karakteristik Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) dapat disebutkan: 

1. Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam interaksional. 
2. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya.  
3. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. 
4. Bertujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktik intruksional. 
5. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus.82 
 

 Menurut Suharsimi Arikunto, Penelitian tindakan kelas ada tiga pengertian 

yang bisa diterangkan: 

1. Penelitian adalah kegiatan yang mencermati suatu obyek dengan dengan 
menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data 
atau informasi yang  bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang 
menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan adalah suatu kerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 
tertentu. Dalam mpenelitian berbentuk rrangkaian siklus kegiatan untuk 
peserta didik. 

3. Kelas adalah sekumpulan pserta didik yang dalam waktu yang sama, 
menerima pelajaran yang sama dari guru yangg sama pula.83 
 
Setelah menelaah pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tindakan kelas merupakan sutau pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja 

dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas yang dilakukan oleh guru dan peneliti 

dengan bersinergi antara satu dan lainnya dalam merancang, melaksanakan dan 

merefleksikan tindakan tertentu dalam suatu kelas dengan siklus pembelajaran yang 

telah disiapkan sebelumnya. 

 Saat pelaksanaan PTK, peserta didik  bukan hanya mendengarkan seperti 

biasa dan mengerjakan soal-soal yang ada pada LKS setelah mempelajari ringkasan, 

                                                             
 82 Zainul Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung:Yrama Widya, 2006), h.16. 

83 Suharsimi Arikunto, dkk,  Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 2-3. 



 
 

 
 

tetapi harus melakukan suatu tindakan. Siswa harus aktif dalam melakukan sesuatu 

yang diarahkan oleh guru saat proses kegiatan belajar dan mengajar sampai saat 

refleksi, siswa diajak diskusi, ditanya tentang pembelajaran yang mereka alami. Dari 

hasil refleksi itulah guru mengadakan perbaikan untuk perencanaan siklus kedua. Jadi 

inti dari PTK adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas sebagaimana penelitian yang lainnya, memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Shumsky dalam Suarsih menyatakan bahwa kelebihan 

PTK adalah sebagai berikut : 

1. Kerjasama dalam PTK menimbulkan rasa saling memiliki 
2. Kerjasama dalam PTK menimbulkan kreativitas dan kemampuan kritis dalam 

hal ini guru sekaligus peneliti. 
3. Melalui kerjasama, kemungkinan untuk berubah meningkat. 
4. Kerjasama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 
Sementara itu, kelemahan dari PTK adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar PTK pada pihak 
peneliti. 

2. Berkenaan dengan waktu, karena PTK memerlukan komitmen peneliti untuk 
terlibat dalam prosesnya, faktor waktu ini dapat menjadi kendala yang cukup 
besar. Hal ini disebabkan belum optimalnya pembagian waktu untuk kegiatan 
rutinnya dengan aktivitas PTK.84 

 
Penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai upaya guru atau peneliti 

yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan pembelajaran dalam 

mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran. 

Secara singkat karakteristik penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Reseach) atau PTK dapat disebutkan:  

                                                             
 84 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 
Guru,  (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 68-70. 



 
 

 
 

1. Inkuiri Refleksi. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan 

pembelajaran riil yang sehari-hari dihadapi guru dan peserta didik, yaitu 

kegiatan penelitian berdasarkan pada pelaksanaan tugas (practice driven) dan 

pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Action 

Driven) 

2. Kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat 

dilakukan sendiri oleh penelitian sendiri oleh peneliti diluar kelas. Tetapi 

penelitian harus berkolaborasi dengan guru. Penelitian tindakan kelas 

merupakan upaya bersama dari berbagai puhak untuk mewujudkan perbaikan 

yang diinginkan. 

3. Refleksi. Penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan praktek pembelajaran dikelas secara berkesinambungan, maka 

penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antar peneliti dengan praktisi 

lapangan. Secara sederhana, penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang yang didalamnya 

terdapat empat tahap utama kegiatan, yaitu perencanaan tindakan (planing), 

pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observation) dan refleksi 

(reflecting) dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang 

diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan).85 

Sebagaimana gambar berikut: 

 
                                                             

85 Basnowi dan Suwandi,  Penelitian Tindakan Kelas, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 28. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1 
Bagan Siklus Penenlitian Tindakan Kelas (Kemmis dan Mc Teggart)86 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif  yaitu  penelitian yang hasilnya berupa 

kata-kata, hal ini digunakan untuk mengolah data hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran dan mengetahui minat belajar peserta didik. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Dalam PTK ini yang menjadi subjek penelitian adalah peserta didik kelas 

VIIIB MTs Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

                                                             
86 Suharsimi Arikunto dan Suhardjono. Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2001), h.132. 
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Lampung Selatan yang terdiri dari 36 peserta didik, dengan komposisi peserta 

didik perempuan 20 orang dan peserta didik laki-laki 16 orang. Kepala Sekolah 

dan guru Fiqih kelas VIIIB ikut membantu dalam perencanaan dan pengumpulan 

data penelitian.  

2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dalam meningkatkan 

minat belajar peserta didik. Data penelitian ini mencakup:  

a. Kegiatan peserta didik selama kegitan pembelajaran mata pelajaran Fiqih 

yang sedang berlangsung. 

b. Kreativitas dan keaktifan peserta didik baik individu maupun dalam 

kelompok. 

3. Lokasi Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini diadakan  di MTs Darul Ulum Kaliasin 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung sesuai dengan jadwal 

pelajaran, dan sesuai dengan kesepakatan peneliti dan pihak Sekolah MTs Darul 

Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 bulan di 

semester genap pada tahun akademik 2016/2017. Penentuan waktu penelitian 

mengacu pada kalender akademik sekolah, karena PTK memerlukan beberapa 

siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif dikelas.  



 
 

 
 

5. Sumber Data  

Pada  penelitian ini yang akan dijadikan sebagai sumber data adalah peserta 

didik kelas VIIIB di MTs Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan.  

6. Prosedur Penelitian 

a. SIKLUS I 

Siklus pertama pada Penelitian Tindakan Kelas ini meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi sebagai berikut: 

1) Tahap perencanaan  

a) Sebelum penelitian kelas dilaksanakan Peneliti mengadakan 

observasi kesekolah, melakukan wawancara dengan guru pelajaran 

fiqh dan berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi di sekolah 

yang berkaitan dengan mata pelajaran fiqih. Setelah menemuka 

permasalahan maka dicarilah solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, solusi yang ditemukan yaitu meningkatkan minat belajar 

pada mata pelajaran fiqih dengan menggunakan strategi pembelajaran 

multiple intelligences. 

b) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengenai 

materi, mempersiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang akan di 

perlukan dalam kelas. 



 
 

 
 

c) Mempersiapkan cara mengobsevasi sekaligus lembar obsevasi. 

Peneliti juga mempersiapkan wawancara dengan siswa terkait 

tanggapan siswa terhadap materi yang disampaikan dengan strategi 

pembelajaran multiple intelligences. 

2) Tahap pelaksanaan 

a) Pada tahap ini penelii melaksanakan pembelajaran mata pelajaran 

fiqh dengan menggunakan strategi pembelajaran multiple 

intelligences sesuai dengan rencana yang telah dibuat dalam RPP. 

Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar peserta 

didik pada mata pelajaran fiqih.  

Proses pembelajaran tidak boleh terkesan kaku harus menyesuaikan 

dengan kegiatan belajar mengajar sebelumnya yang menyesuaikan 

pada kondisi dan situasi yang ada. Sehigga perencanaan yang telah 

dibuat bisa menyesuaikan dan mencapai tujuan penelitian. 

b) Pengamatan Tindakan I 

Pada tahap pengamatan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Pengamatan di lakukan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran multiple intelligences yang berpedoman pada lembar 

observasi. Hasil pengamatan yang didapat digunakan untuk 

memperbaiki pada siklus berikutnya. 



 
 

 
 

c) Refleksi Tindakan I 

Pada tahap ini merupakan proses merefleksi hasil tindakan pada 

pelaksanaan proses pembelajaran sikap siklus untuk memperbaiki 

pelaksanaan siklus berikutnya yaitu siklus II. 

b. SIKLUS II 

 Seperti halnya siklus pertama, siklus kedua pun terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

1) Perencanaan Tindakan II 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus kesatu. 

2) Pelaksanaan Tindakan II 

Peneliti melaksanakan pembelajaran fiqih dengan menggunakan strategi 

pembelajaran multiple intelligences berdasarkan tujuan pembelajaran 

hasil refleksi pada siklus kedua. 

3) Pengamatan Tindakan II 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran multiple intelligences. 

4) Refleksi Tindakan II 

Peneliti melakukan refleksi pelaksanaan siklus kedua dan menganalisis 

serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran multiple intelligences dalam meningkatkan minat 

belajar peserta didik dalam mata pelajaran fiqih. Data-data yang 



 
 

 
 

diperoleh melalui observasi yang dikumpulkan dan dianalisis dalam 

tahap ini. Berdasarkan hasil observasi pendidik dapat merefleksi diri 

tentang upaya meningkatkan minat belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran fiqih. Dengan melihat dan observasi, apakah kegiatan yang 

telah dilakukan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran fiqih. 

C. Metode  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena obyek yang diteliti 

secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh 

gambaran yang lebih kongkrit dan kondisi dilapangan.Selanjutnya Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun. Yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. 

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan yaitu 

dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

a. Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah 

tempat dilakukannya observasi dan peneliti terlibat langsung dengan 

aktivitas orang-orang yang sedang diamati. 



 
 

 
 

b. Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen.87 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, 

dimana peneliti tidak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang 

diobservasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui penerapan strategi 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Multiple Intelligences 

dalam meningkatkan minat belajar peserta didik mata pelajaran Fiqih di MTs 

Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

serta peningkatan minat belajar peserta didik terhadap materi Fiqih  melalui 

strategi pembelajaran Multiple Intelligences. 

2. Metode Angket 

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode angket untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini, dalam hal ini angket yang digunakan 

adalah angket minat peserta didik terhadap pembelajaran fiqih. Angket adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.88 

Langkah-langkah penyusunan angket menurut Suharsimi Arikunto adalah 

sebagai berikut: 

 

                                                             
87Sutrisno Hadi, Metode Risearch (Jilid II), (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1984), 

h.203-204. 
88Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h. 199. 



 
 

 
 

a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan angket. 

b. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran angket. 

c. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih spesifik dan 

tunggal. 

d. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk 

menentukan teknik analisisnya.89 

Jenis angket dapat dibedakan atasbeberapa jenis, tergantung dari sudut 

pandangnya: 

1. Dipandang dari cara menjawab, Maka ada:  

a. Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden 

untuk menjawab dari kalimatnnya sendiri. 

b. Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih. 

2. Dipandang dari jawaban yang diberikan ada: 

a. Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

b. Kuesioner tidak langsung responden menjawab tentang orang lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan menggunakan 

kuesioner tertutup dipandang dari cara menjawabnya, yaitu responden memilih 

jawaban yang sudah disediakan. Dipandang dari jawaban yang diberikan, 

                                                             
89 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XIV) (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 268.  



 
 

 
 

penelitian akan menggunakan kuesioner langsung, yaitu responden menjawab 

tentang dirinya sendiri. 

Pada penelitian ini skala pengukuran angket yang digunakan adalah skala 

likert.90 Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Melalui skala likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator. Kemudian indiktor 

tersebut dijadikan sebagai titik ukur untuk menyusun item-item instrumen yag 

dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item yang digunakan 

skala likers mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang 

dapat berupa kata-kata antara lain, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju 

(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).91 

Tabel 12 
Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 Sumber:Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Sugiyono 

Setelah dilakukan perhitungan skor alternatif jawaban angket siswa maka 

dilakukan pengelompokan kategori minat belajr peserta didik terhadap 

                                                             
90 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

h.85. 
91 Sugiyono,Op.Cit., h. 134-135. 



 
 

 
 

pembelajaran fiqih, untuk angket minat belajar peserta didik dikategorikan 

menjadi 3, yakni tinggi, sedang dan rendah. Kriteria pengelompokan tinggi, 

sedang, dan rendahnya angket minat belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 13 
   Kriteria Pengelompokan Minat Belajar Peserta Didik 

Minat Tinggi Sedang Rendah 
Kriteria skor  + SD  – SD  skor  + SD Skor  – SD  

   Sumber: Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi II) 

  Ket:  = mean atau rata-rata skor 
SD = standar deviasi  

 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari 

data tertulis sebagai bukti penelitian dimanfaatkan untuk menguji dan 

menafsirkan hasil. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

kondisi obyektif MTs Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. 

Ada berbagai dokumen yang dapat membantu  peneliti dalam mengumpulkan 

data yang ada relevansinya dengan  penelitian tindakan kelas seperti, RPP, hasil 

diskusi, catatan tentang siswa, koleksi arsip dan catatan guru, laporan hasil  

pengamatan, berbagai macam hasil ujian dan tes, serta bagian-bagian dari buku 

teks yang digunakan dalam pembelajaran.92 

                                                             
92 Kunandar, Op Cit.,  h.185. 



 
 

 
 

D. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis untuk memastikan 

bahwa dengan penggunaannya strategi pembelajaran Multiple Intelligences dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik kelas VIIIB MTs Darul Ulum Kaliasin 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Teknik analis data terdiri 

dari tiga tahap pokok, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan dan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.93 

2. Penyajian data 

Setelah direduksi data siap disajikan, artinya tahap analisis sampai pada tahap 

pembeberan data. Berbagai macam data PTK yang telah direduksi perlu disajikan 

dengan tertata rapi dengan narasi plus matriks, grafik atau diagram. Pembeberan 

data yang sistematis dan interaktif akan memudahkan pemahaman terhadap apa 

yang telah terjadi sehingga memudahkan penarikan kesimpulan atau menentukan 

tindakan yanag akan dilakukan selanjutnya.94 

                                                             
93 Ibid. 
94 Ibid, h. 102 



 
 

 
 

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau perubahan yang terjadi 

dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang ditarik pada 

akhir siklus satu ke kesimpulan terevisi pada akhir siklus satu ke kesimpulan 

terevisi pada akhir siklus dua dan seterusnya sampai pada kesimpulan siklus 

terakhir.95 

 
E. Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam siklus dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Multiple Intelligences untuk meningkatkan minat belajar 

peserta didik kelas VIIIB di MTs Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2015/2016, dengan menggunakan 

strategi ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata 

pelajaran fiqih, adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah terciptanya 

suasana pembelajaran yang aktif dan kondusif sehingga peserta didik mempunyai 

minat yang meningkat dalam mengikuti proses pembelajaran dengan tingkat 

presentasi 85%. Peserta didik telah mencapai tingkat minat tinggi dilihat dari 

                                                             
95 Ibid, h. 103 



 
 

 
 

indikator minat belajar yang telah diamati selama proses pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: 

Data kemajuan belajar peserta didik dapat diperoleh melalui : 

f. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

g. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati dalam pelajaran fiqih. 

h. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. Ada 

rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati. 

i. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari pada yang lainnya. 

j. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.96 

 

                                                             
96 Slameto, Op. Cit. h.50.   



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Subjek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Darul Ulum Kaliasin 

Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kaliasin berdiri sejak tahun 1986, 

kemudian pada Tahun 1996 diserahkan tanah/bangunan oleh Bapak Hi. M. Yusuf 

selaku tokoh masyarakat menyerahkan kepada Bapak Hi. Sarbini HS untuk keperluan 

pendidikan. Adapun  kondisi tanah/bangunan adalah sebagai berikut: 

a) Tanah 

- Lokasi :   Jl. Ir. Sutami Desa Lematang Kecamatan Tanjung 

Bintang Kab. Lampung Selatan 

- Luas Tanah :    50 x 24 M  = 1200 M2 

- Status Tanah :    Milik Yayasan 

b) Bangunan 

- Lokasi :  Jl. Ir. Sutami Desa Lematang Kecamatan Tanjung 

Bintang Kab. Lampung Selatan 

- Luas Bangunan : 10 x 32 M2 

- Kontruksi                  : Permanene 

- Jumlah Lantai : 1 (Satu) Lantai 



 
 

 
 

 Penyerahan tanah/bangunan tersebut dilengkapi dengan dokumen tanah dan 

bangunan serta sarana dan prasarana lain. Adapun dokumen dan sarana prasarana 

yang ada adalah : 

1) Ruang Belajar 3 Lokal 

2) Ruang Kantor Guru/ Pimpinan 1 lokal 

3) Kursi Murid 60 buah 

4) Meja Murid 60 buah 

5) Lemari guru/ kantor 5 buah 

6) Rak Perpustakaan 5 buah dan buku-buku pelajaran. 

Setelah mengadakan identifikasi  dengan melihat  berbagai hal yang harus 

dijaga sebagai prestasi kepemimpinan sebelumnya dan melakukan perbaikan serta 

pengembangan sehingga dilakukanlah berbagai macam pembenahan secara umum, 

baik dari segi pembangunan, perlengkapan kantor, administrasi sekolah dan lain 

sebagainya. Dan pada masa kepemimpinan bapak wahyudin yang puncaknya pada 

tahun pelajaran 1996/ 1997 siswa MTs Darul Ulum Kaliasin mencapai 110-an siswa. 

Kemudian karena belum terjadi perubahan yang signifikan dalam memajukan 

MTs Darul Ulul Kaliasin kemudian yayasan yang dalam hal ini Yayasan Pendidikan 

Darul Ulum Kaliasin mengadakan roling Kepala Madrasah dimana yang tadinya 

dipimpin oleh bapak Wahyudin digantikan oleh ibu Ainun Ariani, S.Ag. 

 



 
 

 
 

2. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 

a. Visi 

Visi dari Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kaliasin adalah : 

Beriman, Bertaqwa, Berprestasi, Terampil serta dapat bersaing dengan 

lembaga pendidikan lain. 

b. Misi  

Untuk mewujudkan visi yang dicita-citakan oleh Madrasah 

Tsanawiyah Darul Ulum Kaliasin kemudian dirumuskan Misi Madrasah. 

Adapun Misi dari Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kaliasin adalah : 

1) Melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal; 

2) Melengkapi sarana dan prasarana belajar siswa, guru, TU agar bekerja 

secara optimal; 

3) Memberikan  bekal kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan 

bagi peserta didik untuk melaksanakan kejenjangan pendidikan yang 

lebih tinggi; 

4) Menumbuhkan kesadaran kepada diri siswa untuk mengamalkan 

ajaran Islam; 

5) Menumbuhkan kesadaran kepada semua warga belajar sekolah untuk 

mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing; 

6) Melaksanakan pembinaan secara intensif terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler, bakat, potensi yang dimiliki siswa. 



 
 

 
 

c. Tujuan  

Tujuan sekolah dijabarkan berdasarkan tujuan umum pendidikan, Visi 

dan Misi Sekolah kemudian dijabarkan lagi menjadi tujuan Madrasah. 

Adapun tujuan madrasah adalah : 

1) Menumbuhkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

2) Menyiapkan generasi penerus dalam mengembangkan potensi, 

kecerdasan dan MTsat; 

3) Menyiapkan pembelajaran (proses belajar mengajar) dalam perolehan 

nilai UAN dan persaingan masuk jenjang MTs dan SMP; 

4) Menumbuh kembangkan dalam berbagai kompetensi akademik dan 

non akademik; 

5) Membangun/ pembenahan yang baik dalam pelayanan. 

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan di MTs Darul Ulum Kaliasin 

Sebagai upaya dalan meningkatkan kualitas dan kuantitas maka MTs Darul 

Ulum Kaliasin berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana serta memelihara 

berbagai fasilitas yang telah ada. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki MTs 

Darul Ulum Kaliasin adalah terdiri dari bangunan fisik dan non fisik. Bangunan fisik 

MTs Darul Ulum Kaliasin adalah seluruh gedung dan ruangan yang terdapat 

dilingkungan sekolah dengan rincian: 

a. Ruang Kepala Sekolah  : 1 Lokal 

b. Ruang Dewan Guru  : 1 Lokal 



 
 

 
 

c. Ruang Belajar   : 4 Lokal 

d. Ruang Perpustakaan  : 1 Lokal 

e. Gudang Sekolah  : 1 Tempat 

f. Kamar Mandi/WC  : 2 Unit 

g. Lapangan   : 1 bidang.97 

Selain bangunan fisik MTs Darul Ulum Kaliasin juga memiliki fasilitas non-

fisik yang menunjang kegiatan belajar mengajar dan aktifitas sekolah secara 

keseluruhan, dimana semua itu disediakan agar lebih memudahkan dan untuk 

merangsang agar siswa lebih giat lagi dalam belajarnya. Diantaranya sebagai 

berikut:  “Perangkat  alat   praktek   mata   Pelajaran  IPA,  Alat – alat   olah  raga, 

perlengakapan Pramuka, Media Pengajaran dan Komputer.98 

                                                             
97 Dokumentasi MTs Darul Ulum Kaliasin Tahun Ajaran 2015/2016,  diambil Tanggal  23 

Nopember  2016 
98 Ibid  



 
 

 
 

Struktur Organisasi MTs Darul Ulum Kaliasin 
Gambar 2 

Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah 
Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Madrasah 

Tenaga  Tenaha 

Administratif 
Komite  

Guru Kelas VIIA Staf TU Tugas 

Ekstrakurikuler 

Guru Kelas VIIB Bendahara Pembina  

Guru Kelas VIIIA Pustakawan Pembina  

Guru Kelas VIIIB 

Guru Kelas IX 

Pemb. Olah Raga 

Pemb. Kesiswaan 



 
 

 
 

Keterangan : 

………….   Garis Konsultatif 

________    Garis Komando 

4. Keadaan Siswa MTs Darul Ulum Kaliasin 

Berdasarkan keterangan Staf Tata Usaha MTs Darul Ulum Kaliasin pada 

Tahun Pelajaran 2016/2017 yakni pada saat penulis melakukan penelitian. Siswa MTs 

Darul Ulum Kaliasin berjumlah 176 orang siswa dari kelas VII sampai dengan kelas 

IX. Secara terperinci keadaan siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kaliasin 

Kecamatan Tanjung Bintang dapat penulis kemukakan ke dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 14 

Keadaan Siswa MTs Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang  

Kabupaten Lampung Selatan  Tahun Pelajaran 2016/2017 
 

No Kelas 
Jenis KelaMTs 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan  

1 VII 45 30 75 

2 VIII 38 32 70 

3 IX 17 14 69 



 
 

 
 

Jumlah 100 76 176 99 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa perempuan lebih banyak 

jika dibandingkan dengan siswa laki-laki dimana jumlah siswa perempuan ada 76 

siswi sedangkan siswa laki-laki hanya 100 siswa. 

5. Keadaan Guru MTs Darul Ulum Kaliasin 

Berdasarkan penuturan Kepala Sekolah bahwa masih terdapat sejumlah guru 

dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang ajarnya, namun 

hal ini merupakan persoalan umum yang juga dialami oleh lembaga madrasah 

lainnya, sehingga diperlukan inisiatif dalam meningkatkan kompetensi guru tersebut, 

misalnya dengan aktif mengikuti berbagai pelatihan atau penataran guru bidang studi 

maupun latihan-latihan lain yang bisa meningkatkan kompetensi seorang guru. Untuk 

lebih jelasnya keadaan tenaga edukatif  MTs Darul Ulum Kaliasin dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

                                                             
99 Daftar Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kaliasin Tahun Pelajaran 

2016/2017 



 
 

 
 

Tabel 15 

Keadaan Guru MTs Darul Ulum Kaliasin 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

No Nama 

Latar 

Belakang 

Pendidikan 

Jabatan 

Mata 

Pelajaran 

yang 

Diajarkan 

1 Ainun Ariani, S.Ag IAIN R.Intan Kep. Sek. SKI 

2 Siti Soleha, S.PdI IAIN R.Intan Wk. Sarana Fiqih 

3 Adhar Almursyd, S.PdI IAIN R.Intan Wk. Kurikulum A. Ahlaq 

4 Bastiah,  S.PdI IAIN R.Intan Wk. Kesiswaan Bahasa Arab 

5 Siti Hamidah, S.PdI IAIN R.Intan Wk. Humas Tinkom 

6 Khodijah, S.PdI IAIN R.Intan Bendahara BPI 

7 Holida Hanum IAIN R.Intan Sekretaris Matematika 

8 Lindawati, S.Ag IAIN R.Intan GTT PPKn 

9 Artati Ningsih, SE UNILA GTT Ekonomi 

10 Rohmadi, S.PdI STAIM Metro GTT Penjaskes 

11 Sairin, S.PdI STAIM Metro GTT Kertakes 

12 Nivia Indriana, S.Hut UNILA GTT Biologi 



 
 

 
 

13 Kholiyah, S.Pd STUMM GTT Fisila 

14 M. Munzi Ulhaq LBI LIA GTT B. Inggris 

15 Yunita Sari, SE UM. Metro GTT B. Lampung 

16 Umiyanah, S.Pd.I IAIN R.Intan GTT TU100 

 

Guru Tetap yang ada di MTs Darul Ulum Kaliasin adalah guru yang telah 

menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan di MTs Darul Ulum Kaliasin hanya ada 12 guru 

tetap, artinya hanya 12 guru yang ditugaskan disana. Sedangkan guru honor yang 

mengajar disana berjumlah 5 guru. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Bapak Suntari, S.Pd.I bahwa : “Jumlah guru seluruhnya ada 17 dimana yang sudah 

menjadi PNS berjumlah 12 dengan Kepala Madrasah sedangkan yang masih honor 

ada  5 guru juga“.101 

B. Sajian Hasil Penelitian  

1. Hasil Pra Siklus 

Kondisi awal sebelum diadakannya tindakan, proses pembelajaran 

dilaksanakan secara konvensional. Dalam hal ini guru hanya sekedar ceramah yang 

monoton sehingga cenderung membosankan bagi peserta didik, tidak banyak 

melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik hanya dijadikan 

                                                             
100 Dokumen MTs Darul Ulum Kaliasin Tahun Pelajaran 2016/2017 
101 Ainun Ariani, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal  25 Nopember 2016 



 
 

 
 

sebagai obyek yang harus menerima ilmu  dari guru bagaikan anak burung yang 

hanya menunggu diberi makan oleh induknya.  

Guru mendominasi proses pembelajaran, karena beranggapan bahwa dirinya 

paling pandai dan peserta didik dianggap masih kosong. Kondisi demikian yang 

menyebabkan minat belajar peserta didik kurang baik dan seperti tampak pada daftar 

hasil angket berikut: 

Tabel 16 

Daftar Minat Belajar Siswa Pra Siklus 

 

No 
Nama L/P 

Minat Belajar 

Baik Kurang Baik 

1 Anggi Ayu Lestari P √  

2 Saparudin L  √ 

3 Dimas Pratama L  √ 

4 Aghnita Kheisya Az P √  

5 Putri Wulandari P  √ 

6 Tengku Gebriel Adrian L  √ 

7 Chelsea Meydina P √  

8 Ferdiansyah L  √ 

9 M. Suhendra L  √ 



 
 

 
 

10 Irfan Saputra L  √ 

11 Neli Amanda P √  

12 Bilal Ramadhan L  √ 

13 Rezza Andi Saputra L √  

14 Zahra Levina P √  

15 M. Nursyamsi L  √ 

16 Nando Aziski L  √ 

17 Salavan Alif Saputra P  √ 

18 Revalia P √  

19 Cheren Chesia Clara P √  

20 Robi Fadillah L  √ 

21 Rolis Widiansah L √  

22 Elsya Aulia Damayanti P  √ 

23 Hafis Danu Mahendra L  √ 

24 Senita Mawar Febriani P  √ 

25 M. Taufik L √  

26 Syifa Allya Rahma P  √ 

27 Alexander Tirta W. L √  

28 M. Ibrahimsyah L √  



 
 

 
 

29 Cello Aura Guna L  √ 

30 Nafta Naila As-syifa K. P √  

31 Nastiti Desiana Putri P  √ 

32 Fajar Desta Suryono L  √ 

33 Rara Aulia P √  

34 Nurdiansyah L  √ 

35 Neli Fathatina P √  

36 Sunandar L  √ 

JUMLAH 36 15 21 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa minat belajar peserta didik yang baik 

15 anak dan yang kurang baik 21 anak. Dari minat belajar yang demikian dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran belum berhasil maka sudah sepantasnya bila 

akhirnya penulis mengadakan perbaikan pembelajaran dengan melaksanakan 

tindakan kelas berupa penggunaan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dalam 

mengajar. 

2. Hasil Siklus 1 

a. Hasil Perencanaan 

Perbaikan pembelajaran siklus I diawali dengan memperhatikan temuan data 

berupa hasil penilaian sebelum dilakukan tindakan perbaikan.  



 
 

 
 

Hasil kajian data tersebut memberi arah bagi peneliti untuk menentukan 

tindakan yang dipandang perlu guna membantu memperbaiki pembelajaran. 

Rencana pada siklus I dititik beratkan pada pemilihan strategi pembelajaran, 

penyampaian materi secara sistematis dan bervariasi serta berusaha memotivasi 

siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran untuk bertanya ataupun 

menjawab pertanyaan. 

b. Hasil Pelaksanaan 

Hasil dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus 1 dapat dilihat dari 

analisis pengamatan penulis, tabel daftar minat belajar sebagai berikut : 

Tabel 17 

Analisis Hasil Pengamatan Minat Belajar  Siswa 

Selasa, 1 dan 8 Nopember 2016 

Jumlah Siswa Minat Belajar Siswa  

Baik Kurang Baik 

36 19 17 

Dari hasil pengamatan tentang minat belajar siswa yang penulis lakukan pada 

penelitian pra siklus ternyata masih terdapat 17 (47,22%) siswa yang minat 

belajarnya masih kurang baik dan ada 19 (57,88%) siswa yang minat belajarnya 

sudah baik, ini menunjukkan bahwa minat belajar siswa  masih banyak yang kurang 

baik sehingga dibutuhkan cara dalam meningkatkan minat belajar siswa yang salah 

satunya adalah dengan menggunakan metode multiple Intelligences dalam mengajar. 



 
 

 
 

Tabel 18 

Minat Belajar  Siklus I 

 

Minat Belajar Jumlah Siswa Prosentase 

Baik 19 52,78 

Kurang Baik 17 47,22 

 

Tabel 19 

Daftar Minat Belajar Siklus I 

 

 

No 
Nama L/P 

Minat Belajar 

Baik Kurang Baik 

1 Anggi Ayu Lestari P √  

2 Saparudin L √  

3 Dimas Pratama L √  

4 Aghnita Kheisya Az P √  

5 Putri Wulandari P  √ 

6 Tengku Gebriel Adrian L  √ 



 
 

 
 

7 Chelsea Meydina P √  

8 Ferdiansyah L  √ 

9 M. Suhendra L  √ 

10 Irfan Saputra L  √ 

11 Neli Amanda P √  

12 Bilal Ramadhan L  √ 

13 Rezza Andi Saputra L √  

14 Zahra Levina P √  

15 M. Nursyamsi L  √ 

16 Nando Aziski L  √ 

17 Salavan Alif Saputra P  √ 

18 Revalia P √  

19 Cheren Chesia Clara P √  

20 Robi Fadillah L  √ 

21 Rolis Widiansah L √  

22 Elsya Aulia Damayanti P  √ 

23 Hafis Danu Mahendra L  √ 

24 Senita Mawar Febriani P  √ 

25 M. Taufik L √  



 
 

 
 

26 Syifa Allya Rahma P  √ 

27 Alexander Tirta W. L √  

28 M. Ibrahimsyah L √  

29 Cello Aura Guna L  √ 

30 Nafta Naila As-syifa K. P √  

31 Nastiti Desiana Putri P  √ 

32 Fajar Desta Suryono L √  

33 Rara Aulia P √  

34 Nurdiansyah L  √ 

35 Neli Fathatina P √  

36 Sunandar L √  

JUMLAH 36 19 17 

 



 
 

 
 

 

c. Hasil Pengamatan 

Hasil observasi kegiatan siswa dan guru sebagai berikut: 

 Tabel 20 

Kegiatan Siswa Siklus I 

No Kegiatan yang diamati 
Prosentase (%) 

Komentar 
Baik Sedang Kurang 

1 Perhatian siswa terhadap 

materi pelajaran 

65 20 15 Ada 

sejumlah 

siswa yang 

pasif 
2 Keberanian siswa dalam  

Bertanya 

55 30 15 

3 Semangat siswa dalam  

mengikuti pelajaran 

65 20 15 

4 Kesungguhan siswa dalam  

Membaca 

65 15 20 

5 Kesungguhan menjawab  

pertanyaan guru 

60 20 20 

6 Keaktifan siswa 55 25 20 

 

 



 
 

 
 

Tabel 21 

Kegiatan Guru Siklus 1 

 

No 

 

Kegiatan yang diamati B S K Komentar 

1 Perhatian terhadap materi pelajaran √   Guru harus 

meningkatkan 

kemampuan 

mengajarnya 

2 Pengelolaan kelas  √  

3 Penggunaan Strategi pembelajaran   √ 

4 Penggunaan alat pelajaran   √ 

5 Pemberian latihan soal  √  

6 Pemberian contoh   √ 

7 Penggunaan media pembelajaran  √  

8 Semangat dan antusias guru √   

9 Pemberian motivasi dan semangat 

pada siswa 

√   



 
 

 
 

10 Penggunaan waktu √   

 

d. Hasil Refleksi 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I siswa Kelas VIIIB Darul 

Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

Pelajaran 2016/2017, menunjukkan peningkatan dalam minat belajar siswa juga 

adanya peningkatan keaktifan siswa selama proses pembelajaran dan peningkatan 

keberanian siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.  

Namun masih perlu penyempurnaan dan perbaikan pada siklus II, karena 36 

siswa yang minat belajarnya masih kurang baik masih ada 17 siswa, sedangkan 

yang minat belajarnya baik 19 siswa.  

3. Hasil Siklus II 

a. Hasil Perencanaan 

Perbaikan pembelajaran siklus II ini difokuskan pada peningkatan 

penggunaan strategi pembelajaran dan peningkatan minat belajar siswa terhadap 

materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Multiple 

Intelligences. 

Hasil perencanaan sesuai dengan yang disusun oleh peneliti. 

 



 
 

 
 

b. Hasil Pelaksanaan 

Hasil dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II dapat dilihat dari 

analisis hasil pengamatan minat belajar siswa yang dilaksanakan hari Selasa 

tanggal 15 Nopember dan  22 Nopember 2016, tabel dan daftar minat belajar 

siswa sebagai berikut : 

Tabel 22 

Analisis Hasil Pengamatan Minat Belajar  Siswa 

Selasa, 15 dan 22 Nopember 2016 

Jumlah Siswa Minat Belajar Siswa  

Baik Kurang Baik 

36 34 2 

 

Melihat analisis hasil pengamatan tentang minat belajar siswa ternyata hanya 

ada 2 siswa yang minat belajarnya masih kurang baik dan ada 34 siswa yang minat 

belajarnya sudah baik. 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 23 

Minat Belajar  Siklus II 

 

Minat Belajar Jumlah Siswa Prosentase 

Baik 34 94,44 

Kurang Baik 2 5,56 

 



 
 

 
 

Tabel 24 

Daftar Minat Belajar Siklus II 

 

 

No 
Nama L/P 

Minat Belajar 

Baik Kurang Baik 

1 Anggi Ayu Lestari P √  

2 Saparudin L √  

3 Dimas Pratama L √  

4 Aghnita Kheisya Az P √  

5 Putri Wulandari P √  

6 Tengku Gebriel Adrian L √  

7 Chelsea Meydina P √  

8 Ferdiansyah L √  

9 M. Suhendra L √  

10 Irfan Saputra L √  

11 Neli Amanda P √  

12 Bilal Ramadhan L  √ 



 
 

 
 

13 Rezza Andi Saputra L √  

14 Zahra Levina P √  

15 M. Nursyamsi L √  

16 Nando Aziski L √  

17 Salavan Alif Saputra P √  

18 Revalia P √  

19 Cheren Chesia Clara P √  

20 Robi Fadillah L  √ 

21 Rolis Widiansah L √  

22 Elsya Aulia Damayanti P √  

23 Hafis Danu Mahendra L √  

24 Senita Mawar Febriani P √  

25 M. Taufik L √  

26 Syifa Allya Rahma P √  

27 Alexander Tirta W. L √  

28 M. Ibrahimsyah L √  

29 Cello Aura Guna L √  

30 Nafta Naila As-syifa K. P √  

31 Nastiti Desiana Putri P √  



 
 

 
 

32 Fajar Desta Suryono L √  

33 Rara Aulia P √  

34 Nurdiansyah L √  

35 Neli Fathatina P √  

36 Sunandar L √  

JUMLAH 36 34 2 

 

c. Hasil Pengamatan 

Hasil observasi kegiatan siswa dan guru sebagai berikut: 

 Tabel 25 

Kegiatan Siswa Siklus II 

No Kegiatan yang diamati 
Prosentase (%) 

Komentar 
Baik Sedang Kurang 

1 Perhatian siswa terhadap 

materi pelajaran 

85 10 5 

Masih ada 

satu, dua 

siswa yang 

pasif 

2 Keberanian siswa dalam  

Bertanya 

85 10 5 

3 Semangat siswa dalam  80 15 5 



 
 

 
 

mengikuti pelajaran 

4 Kesungguhan siswa dalam  

Membaca 

90 5 5 

5 Kesungguhan menjawab  

pertanyaan guru 

85 10 5 

6 Keaktifan siswa 85 10 5 

 

Tabel 26 

Kegiatan Guru Siklus II 

 

 

No 

 

Kegiatan yang diamati B S K Komentar 

1 Perhatian terhadap materi pelajaran √   

Kinerja Guru 

sudah baik 

2 Pengelolaan kelas √   

3 Penggunaan metode √   

4 Penggunaan alat pelajaran √   



 
 

 
 

5 Pemberian latihan soal √   

6 Pemberian contoh √   

7 Penggunaan media pembelajaran √   

8 Semangat dan antusias guru √   

9 Pemberian motivasi dan semangat 

pada siswa 

√   

10 Penggunaan waktu √   

 

d. Hasil Refleksi 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II siswa Kelas VIIIB MTs 

Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun Pelajaran 2016/2017, menunjukkan hasil yang memuaskan dalam 

meningkatkan minat belajar siswa mata pelajaran fiqih dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Multiple Intelligences. Ini diketahui dari hasil  pengamatan 

siklus II, dimana hanya tinggal 2 siswa yang minat belajanyar masih kurang baik 

dan 34 siswa yang minat belajarnya sudah baik, walaupun masih ada satu, dua 

siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran akan tetapi minat belajar 

siswa sudah baik. 

 



 
 

 
 

C. Pembahasan 

1. Pra Siklus 

Sudah dijelaskan di depan bahwa alasan dilaksanankannya penelitian tindakan 

kelas ini adalah rendahnya minat belajar siswa Kelas VIIIB dalam mengikuti 

pembelajaran mata pelajaran Fiqih, yaitu berdasarkan data di atas dapat diketahui 

bahwa siswa yang masih kurang minat belajarnya ada 21 anak dan yang sudah 

baik minat belajarnya ada 15 anak. Dari hasil pengamatan yang demikian dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran belum berhasil maka sudah sepantasnya bila 

akhirnya penulis mengadakan perbaikan pembelajaran dengan melaksanakan 

tindakan kelas berupa penggunaan strategi pembelajaran Multiple Intelligences..  

Pemilihan strategi pembelajaran Multiple Intelligences ini didasarkan dengan 

alasan bahwa materi pembalajaran Fiqih harus diberikan secara variasi dan 

menyenangkan sehingga dapat mengurangi kejenuhan dan verbalisme. Juga 

dengan digunakannya strategi pembelajaran Multiple Intelligences pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran akan lebih berkesan secara mendalam 

sehingga membentuk ketrampilan yang sempurna. strategi pembelajaran Multiple 

Intelligences belum pernah dilakukan di MTs Darul Ulum Kaliasin Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sehingga penulis menganggap 

bahwa pembelajaran seperti ini akan lebih menarik bagi peserta didik, khususnya 

Kelas VIIIB (Delapan B). 

 



 
 

 
 

2. Siklus I 

Berdasarkan pengolahan data dan diskusi teman sejawat sebelum perbaikan 

pembelajaran mata pelajaran Fiqih Kelas VIIIB MTs Darul Ulum Kaliasin 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 

2016/2017 dari 36 siswa yang minat belajarnya baik hanya 19 siswa atau 52,78% 

dan yang minat belajarnya masih kurang baik ada 17 siswa atau 47,22%.  

Oleh sebab itu perlu diadakan perbaikan pembelajaran untuk memperbaiki 

proses pembelajaran peneliti mengadakan perbaikan pembelajaran dengan 

menggunakan pola Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

Pada perbaikan pembelajaran siklus I peneliti menggunakan strategi 

pembelajaran Multiple Intelligences sebagai upaya peningkatan minat belajar 

mata pelajaran Fiqih.  Setelah diadakan perbaikan pembelajaran siklus I dapat 

dilihat dan dinyatakan ada peningkatan minat belajar siswa dimana sebelum 

diadakan perbaikan siklus I minat belajar siswa yang baik semula ada 15 anak 

atau 41,66% menjadi 19 siswa atau 52,78%. 

3. Siklus II 

Dalam perbaikan pembelajaran siklus II, perbaikan pembelajaran difokuskan 

pada penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dengan baik dan 

terstruktur.  



 
 

 
 

Hasil pelaksanaan perbaikan siklus II hasil tes menunjukkan hasil yang sangat 

memuaskan yaitu dari 36 siswa yang minat belajarnya baik sebanyak 34 siswa 

(94,44%), sedangkan yang minat belajarnya masih kurang ada 2 siswa (5,56%).  

Perubahan minat belajar siswa sebelum perbaikan pembelajaran (pra siklus), 

siklus I dan siklus II dapat dirangkum sebagai berikut :  

Tabel 27 

Hasil Perbandingan Minat Belajar Persiklus 

 

Siklus 
Minat Belajar Siswa 

Baik Kurang Baik 

Pra Siklus 15 siswa (41,66%) 21 siswa (58,34%) 

Siklus I 19 siswa (52,78%) 17 siswa (47,22%) 

Siklus II 34 siswa (94,44%) 2 siswa (5,56%) 

 

Pada akhir siklus II semangat belajar siswa meningkat dari siklus I 65% 

menjadi 80%, keaktifan siswa meningkat dari 55% menjadi 85%. Dengan demikian 

hasil yang diperoleh pada akhir siklus II sudah sesuai dengan apa yang diharapkan 

dan tujuan pembelajaran sudah tercapai. 



 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 2 siklus 

disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dapat 

meningkatkan minat belajar siswa Kelas VIIIB Mata Pelajaran Fiqih Madrasah 

Tsanawiyah Darul Ulum Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 

Selatan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017.  

Peningkatan minat belajar sebelum perbaikan, siswa yang minat belajarnya 

masih kurang baik ada 21 siswa (58,34%) dari 36 siswa dan yang minat belajarnya 

sudah baik ada 15 siswa (41,66%). Pada perbaikan pembelajaran siklus I ada 

peningkatan minat belajar siswa dimana yang minat belajarnya masih kurang ada 17 

siswa (47,22%) dari 36 siswa dan yang minat belajarnya sudah baik ada 19 siswa 

(52,78%). Selanjutnya pada perbaikan pembelajaran siklus II ada peningkatan yang 

bagus yaitu siswa yang minat belajarnya masih kurang baik hanya 2 siswa (5,56%) 

dari 36 siswa dan yang minat belajarnya sudah baik ada 34 siswa (94,44%). 

B. Saran  

Agar penelitian ini bermanfaat maka penulis member saran kepada pihak-

pihak yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti sebagai berikut: 



 
 

 
 

Kepada Kepala sekolah agar dapat memberikan fasilitas kepada guru berupa 

Sarana dan prasarana yang lengkap supaya guru lebih mudah dalam 

menerapkan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dalam kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukannya.  

Kepada guru fiqih yang mengajar di MTs Darul Ulum Kaliasin agar senantiasa 

menerapkan strategi pembelajaran Multiple Intelligences dalam 

menyampaikan materi di dalam kelas karena dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Multiple Intelligences akan meningkatkan perhatian siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Kepada Siswa agar senantiasa meningkatkan minat belajarnya sehingga nantinya 

dapat lebih berprestasi lagi dalam belajarnya 

Bagi Peneliti selanjutnya agar lebih mendalam lagi dalam menggali penelitian 

yang berkaitan dengan penerapan strategi pembelajaran Multiple Intelligences 

bukan saja terhadap minat akan tetapi terhadap prestasi siswa atau yang 

berkaitan dengan yang lainnya. 
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RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN SIKLUS 1 

 

 

Hari / Tanggal  : Selasa, 10 Oktober 2013 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : II/I 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

STANDAR KOMPETENSI 

Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500 

KOMPETENSI DASAR 

Menentukan nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan. 

INDIKATOR 

Menentukan nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan. 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat menentukan nilai tempat sampai ratusan. 

B. TUJUAN PERBAIKAN 

1. Mengaktifkan siswa dengan memberi atau menjawab pertanyaan. 

2. Meningkatkan pemahaman siswa kelas II pada pelajaran matematika tentang 

nilai tempat. 

C. MATERI POKOK 

Menentukan nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan 



 
 

 
 

D. METODE PEMBELAJARAN 

a. Ceramah 

b. Penugasan 

c. Demonstrasi 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

     a. Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Guru mengucapkan salam dan mengkondisikan siswa. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

3. Memotivasi siswa untuk dapat menentukan nilai tempat bilangan sampai 

dengan ratusan. 

4.   Apersepsi 

     b. Kegiatan Inti (45 menit) 

1. Guru menjelaskan materi tentang nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. 

2. Siswa mencatat penjelasan guru. 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 

kesulitan dalam memahami materi pelajaran. 

4. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan soal di papan tulis. 

5. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

      c. Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Kegiatan reflesksi tentang proses dan hasil kegiatan pembelajaran. 

2. Guru menarik kesimpulan tentang menentukan nilai tempat. 

3. Tindak lanjut (pemberian PR). 

F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

a. Sumber 

 Buku paket matematika kelas 

 Buku lain yang relevan dengan 

 Kurikulum KTSP. 



 
 

 
 

      b.  Media Pembelajaran 

 Gambar nilai tempat ratusan, 

 puluhan dan satuan. 

G. PENILAIAN 

Tes Awal : Mengamati keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

memberikan tanggapan 

Tes tulis (terlampir) 

                                                                                         Sukanegara,    Oktober 2013 

Kepala Sekolah                                                                Guru PKP 

 

 

NEIL EDWIN, S.Ag, M.Pd.I        EKA HERNAWATI, S.Pd.I 

NIP. 19690711 199703 1 002         NIP. 197706072005012005 

 

 

 

 



 
 

 
 

KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK TERHADAP 

MATA PELAJARAN FIQIH 

No Indikator No Item Jumlah 

Positif Negatif 

1 
Mempunyai kecenderungan 
yang tetap  untuk 
memperhatikan dan 
mengenang sesuatu yang 
dipelajari secara terus 
menerus 

1 dan 2 3 dan 4 4 

2 
Ada rasa suka dan senang 
pada sesuatu yang diminati. 5 dan 6 7 dan 8 4 

3 
Memperoleh sesuatu 
kebanggan dan kepuasan 
pada sesuatu yang diminati 
dan ada rasa ketertarikan 
pada sesuatu aktivitas yang 
diminati.  

9 dan 10 11 dan 12 4 

4 
Lebiih menyukai sesuatu 
hal yang menjadi minatnya 
dari pada yang lainnya. 

13 dan 14 15 dan 16 4 

5 
Dimanifestasikan melalui 
partisipasi pada aktivitas 
dan kegiatan. 

17 dan 18 19 dan 20 4 

Jumlah Butir 10 10 20 

 

 

 

Lampiran 4 



 
 

 
 

 

 


