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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pemikiran bahwa 

kemampuan intelektual yang diukur melalui tes IQ sangatlah terbatas, 

karena tes IQ hanya menekan pada kemampuan logika (matematika) dan 

bahasa. Padahal setiap orang mempunyai cara yang unik untuk 

menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kecerdasan bukan hanya 

dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang. Kecerdasan merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah, 

lalu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat 

berguna bagi orang lain. Kecerdasan majemuk, sebenarnya merupakan 

fungsi dari dua belahan otak manusia, yakni otak kanan dan otak kiri. 

Otak kiri memiliki kemampuan dan potensi untuk memecahkan masalah 

problem matematik, logis dan fenomenal. Sedangkan otak kanan 

memiliki kemampuan untuk merespons hal-hal yang bersifat kualitatif, 

artistic dan abstrak, tetapi tetap harus diingat bahwa ini semua masih 

dalam kerangka kemampuan terhadap dunia luar. Dengan kata lain 

seseorang mampu menyelesaikan suatu permasalahan didalam dunia 

pendidikan tidak hanya dengan IQ atau intelektual saja, tetapi bisa 

dengan menggunakan tipe kecerdasan yang lain. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa semua anak yang sedang melakukan proses belajar mengajar 

memiliki kepintaran, tetapi tipe kepintaran nya lah yang membedakan 

mereka. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh multiple intelligences terhadap hasil belajar al-quran hadis di 

MAN 1 Tanggamus, dan juga untuk mengetahui tipe tipe kecerdasan 

setiap siswa serta mengetahui cara atau proses pembelajaran yang 

menyenangkan. 

Peneliti menggunakan penelitian  kuantitatif. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Penelitian 

survey termasuk kedalam penelitian yang sumber data dan informasi 

utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian, dengan 

menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrument pengumpulan 

data. Didalam penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian penjelasan 

(eksplanatory research). Teknik sampling yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah simpel random sampling. Untuk mengukur besaran 

sampel yang akan diteliti peneliti menggunakan rumus Slovin, dimana 

rumus ini mampu mengukur besaran sampel yang akan diteliti. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner/ angket 

untuk mengukur multiple intelligences dan dokumentasi berupa nilai 

ujian tengah semester (UTS) sebagai hasil belajar siswa. 

Uji hipotesis menggunakan uji t dengan nilai rata-rata hasil 

belajar sebesar 83,17 pada nilai akhir diperoleh sig. = 0,000, sehingga 

Sig. = 0,000 < 0,05, dengan begitu dapat dikatakan bahwa hipotesis H0 

ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh  

Multiple Intelligences Terhadap Hasil BelajarAl-Quran Hadis Di MAN 1 

Tanggamus. 

 

Kata kunci : Multiple Intelligences, Hasil Belajar, Al-Quran Hadis 
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MOTTO 

  

َوَ  تُِكْمََل  هه َبُطُْىِنَاُمَّ ْهْۢ ُكْمَمِّ ج  َُا ْخر 
َّللّاه ار  اَْل ْبص  َو  ْمع  َل ُكُمَالسَّ ل  ع  ج  ْيـ ًٔۙاَوَّ َش  ت ْعل ُمْىن 

ۙ ةَ  اَْل ْفـ ِد  لَُّكْمَت ْشُكُرْونَ َو  ل ع   

Artinya:”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur”. (QS. 

An-Nahl: 78)
1
 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta: Kitab, 

2002) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, 

dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa 

perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi 

ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah ”PENGARUH 

MULTIPLE INTELLIGENCES TERHADAP HASIL BELAJAR 

AL-QURAN HADIS DI MAN 1 TANGGAMUS”. Maka 

diperlukan pembahasan pengertian dan maksud dari istilah judul 

tersebut adapun pembatasan yang dimaksud sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) pengaruh adalah kekuatan yang ada atau 

yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang 

turut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang. Dalam hal ini pengaruh lebih 

condong kedalam sesuatu yang dapat membawa 

perubahan pada diri seseorang atau lebih untuk 

menuju arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini 

adalah pengaruh yang positif, maka seseorang akan 

berubah menjadi lebih baik, maka dalam penelitian 

ini yang dimaksud dengan pengaruh adalah suatu 

hal berupa kekuatan yang dapat mempengaruhi 

sesuatu yang bisa dijadikan sebagai perubahan atau 

sesuatu yang dapat berperan penting didalamnya.
1
 

2. Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan keseluruhan 

kemampuan individu untuk memperoleh 

pengetahuan, menguasainya, serta mempraktikan 

nya dalam suatu masalah. Menurut banyak ahli 

psikologi kecerdasan merupakan sebuah konsep 

                                                             
1Pius Abdillah & Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: 

Arloka, 2001) h. 256 
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yang bisa diamati tetapi menjadi hal paling sulit 

untukdi definisikan.
2
 

3. Multiple intelligences 

Multiple intelligences yang dalam bahasa 

Indonesia di terjemahkan sebagai kecerdasan 

majemuk atau kecerdasan ganda, merupakan salah 

satu teori kecerdasan yang memperoleh banyak 

pengakuan akhir-akhir ini. Teori ini dicetuskan oleh 

Howard Gardner, psikolog dari Harvard. Mula-mula 

Gardner menemukan tujuh jenis kecerdasan tetapi 

kemudian mengembangkannya menjadi delapan, 

dan membahas kemungkian kecerdasan yang 

kesembilan. Menurut Howard Gardner yaitu : 

a) Kemampuan menghasilkan dan menemukan 

solusi masalah dalam kehidupan nyata. 

b) Kemampuan menghasilkan persoalan-

persoalan baru untuk diselesaikan. 

c) Kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang akan menimbulkan penghargaan 

dalam budaya seseorang. 

4. Hasil belajar 

Hasil belajar bisa dikatakan sebagai proses 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan 

tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya 

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu.
3
 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil 

maksimum yang telah dicapai oleh seorang siswa 

setelah mengalami proses belajar mengajar dalam 

                                                             
2Amalia, Arum. Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal dan Interpersonal 

terhadap Hasil Belajar siswa kelas V SD/MI Se-Sarwas 1 

KecamatanPetarukanKabupatenPemalang. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang. 2017) 

3Omear Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 30 
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mempelajari materi pelajaran tertentu. Hasil belajar 

tidak mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat 

berupa perubahan, penalaran, kedisiplinan, 

keterampilan, dan lain sebagainya yang menuju 

pada perubahan positif. Hasil belajar merupakan 

proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui 

kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. 

5. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan berasal dari kata “pedagogi” yang 

berarti pendidikan dan kata “pedagogia” yang 

berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa 

Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata yaitu 

“paedos” dan “agoge” yang berarti “saya 

membimbing, memimpin anak”.
4
 Pengertian diatas 

bisa diartikan bahwa pendidikan sebagai kegiatan 

seseorang dalam membimbing dan memimpin anak 

untuk menuju kepertumbuhan dan perkembangan 

secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan 

bertanggung jawab. 

Menurut H. Muhamad Daud Ali pendidikan 

adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk 

mengembangkan potensi manusia lain atau 

memindahkan nilai-nilai yang dimilikinya kepada 

orang lain dalam masyarakat. Proses pemindahan 

itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya adalah: (1) melalui pengajaran, (2) 

melalui pelatihan, (3) indoktrinnasi.
5
 

Sedangkan Abuddin Nata menyimpulkan 

pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan 

dengan sengaja, seksama, terencana dan bertujuan 

yang dilaksanakan oleh orang dewasa dalam arti 

memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan 

                                                             
4Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), (UU RI No. 20 Th. 

2003),(cet v : Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3 
5H. Muhamad Daud Ali dan Hj. Habiba Daud, Lembaga-lembaga Islam di 

Indonesia (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995), h. 137 
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dalam menyampaikannya kepada peserta didik 

secara bertahap.
6
 

Kemudian pengertian pendidikan agama islam 

menurut Zakiah Daradjat merupakan pembentukan 

kepribadian muslim atau perubahan sikap dan 

tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran islam.
7
 

Menurut Muhammad Qutb, sebagaimana yang 

dikutip Abdullah Idi dan Toto Suharto, memaknai 

pendidikan agama sebagai usaha melakukan 

pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud 

manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, 

baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam 

kegiatan di bumi ini.
8
 

Chabib Thoha dan Abdul Mu’thi mengatakan 

bahwa pendidikan agama islam merupakan usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan nilai-nilai agama islam melalui 

kegiatan bimbingan dan pengajaran atau pelatihan 

dengan memperhatikan tuntunan untuk 

menghormati agama lain.
9
 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan 

bahwa pendidikan agama islam adalah suatu usaha 

bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat 

memahami apa yang terkandung dalam islam secara 

keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta 

tujuannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan 

dan menjadikan ajaran agama islam yang dianutnya 

itu sebagai pandangan hidupnya, dapat 

                                                             
6Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Ciputat: PT Logos WacanaIlmu, 

2001), h.10 
7ZakiyahDaradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: BumiAksara, 2000), h. 28 
8 Abdullah Idi dan Toto Suharto,Revitalisasi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 2006), h. 47 
9ChabibThoha dan Abdul Mu’thi, Proses BelajarMengajar PBM-PAI di Sekolah 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 180 
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mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. 

Pendidikan agama islam merupakan sebuah proses 

yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang 

seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai 

khalifah Allah dimuka bumi, yang berdasarkan 

kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka tujuan 

dan konteks ini terciptanya manusia seutuhnya 

“insan kamil”. Pendidikan agama islam adalah 

proses penciptaan manusia yang memiliki 

kepribadian serta berakhlak al-karimah “akhlak 

mulia” sebagai makhluk pengemban amanah di 

bumi. 

 

B. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian integral dalam 

pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari 

proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan 

dan bertujuan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas, yang satu dengan yang lainnya 

saling berkaitan dan berlangsung secara bersamaan. 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan 

usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan rumusan 

tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 

system pendidikan nasional pada pasal 3 yang menyebutkan 

bahwa:  

 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, 

meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu dengan yang 

lain. Jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan 

teratur, maka berbagai elemen yang terlibat dalam pendidikan 

perlu dikenali. Pendidikan dikatakan berkualitas apabila 

proses pembelajaran berlangsung secara efektif, kemudian 

peserta didik (siswa) memperoleh pengalaman yang bermakna 

bagi dirinya, dan produk pendidikan merupakan individu-

individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan 

bangsa, sehingga hasil belajar siswa semakin meningkat. Jadi 

pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan 

ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal 

maupun informal dalam membantu proses transformasi 

sehingga dapat mencapai kualitas yang diinginkan.
10

   

Kecerdasan majemuk atau kecerdasan multiple 

intelligences meliputi Sembilan kecerdasan. Yaitu linguistik, 

matematis, visual, musikal, kinestetik, interpersonal, 

intrapersonal, naturalis dan spiritual. Teori tersebut 

didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan intelektual 

yang diukur melalui tes IQ sangatlah terbatas, karena tes IQ 

hanya menekan pada kemampuan logika (matematika) dan 

bahasa. Padahal setiap orang mempunyai cara yang unik 

untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kecerdasan 

bukan hanya dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang. 

Kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk melihat suatu masalah, lalu menyelesaikan 

masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna 

bagi orang lain. Kecerdasan majemuk, sebenarnya merupakan 

fungsi dari dua belahan otak manusia, yakni otak kanan dan 

otak kiri. Otak kiri memiliki kemampuan dan potensi untuk 

                                                             
10 Anwar, Chairul Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis 

(Yogyakarta : Suka-Press, 2014).h. 73 
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memecahkan masalah problem matematik, logis dan 

fenomenal. Sedangkan otak kanan memiliki kemampuan 

untuk merespons hal-hal yang bersifat kualitatif, artistic dan 

abstrak, tetapi tetap harus diingat bahwa ini semua masih 

dalam kerangka kemampuan terhadap dunia luar. Seseorang 

mampu menyelesaikan suatu permasalahan didalam dunia 

pendidikan tidak hanya dengan IQ atau intelektual saja, tetapi 

bisa dengan menggunakan tipe kecerdasan yang lain. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa semua anak yang sedang 

melakukan proses belajar mengajar memiliki kepintaran, 

tetapi tipe kepintarannya lah yang membedakan mereka. Hal 

ini berdasarkan pada surah an-Nahl ayat 78 sebagai berikut: 

ْمَع  َجَعَم نَُكُم انسَّ تُِكْم ََل تَْعهَُمْىَن َشْيـ ًٔۙا وَّ هه  بُطُْىِن اُمَّ
ْهْۢ ُ اَْخَرَجُكْم مِّ

َوّللّاه

نََعهَُّكْم تَْشُكُرْونَ  َْلَْفـ َِذةَ َۙواَْلَْبَصاَر َوا  

Artinya:”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia 

memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar 

kamu bersyukur”. (QS. An-Nahl: 78) 

Hasil belajar merupakan alat penilaian yang dapat 

dipergunakan untuk menilai proses dan hasil pendidikan yang 

telah dilakukan terhadap peserta didik. Hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

dari aktifitas belajar. Hasil belajar merupakan hasil 

pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang 

menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada 

periode tertentu. Dalam kegiatan pendidikan formal tes hasil 

belajar dapat berbentuk ulangan harian, ujian tengah semester, 

ujian akhir semester. Hasil belajar akan membaik jika adanya 

pengembangan kecerdasan sebagaimana menurut Howard 

Gadner yang dikutip oleh Husniet.all menyatakan bahwa 

setiap orang pada umumnya berpotensi untuk 

mengembangkan tiap jenis kecerdasan sampai tingkat yang 
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paling mengagumkan asalkan ia mendapatkan dukungan dan 

pengajaran. Menjadi seorang guru berarti kita harus 

mengetahui jenis kecerdasan yang dimiliki siswa agar guru 

dapat mengambil cara yang tepat dalam meningkatkan hasil 

belajar anak didiknya.  

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar dengan 

pengetahuan merupakan satu kesatuan aspek yang 

berdampingan dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam proses 

belajar mengajar. Menurut Chairul Anwar menyatakan bahwa 

pengetahuan tidak bisa ditransfer atau dipindahkan saja dari 

pendidik ke peserta didik.
11

 Hasil belajar menurut Kamus 

Bahasa Indonesia adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. Pengertian hasil belajar adalah hasil 

pengukuran serta penilaian hasil usaha belajar dalam setiap 

perbuatan siswa untuk mencapai tujuan yang selalu diikuti 

dengan pengukuran dan penilaian. Pada hakikatnya hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu 

proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 

bentuk perilaku yang relative menetap. Hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. 

Pengaruh multiple intelligences adalah sesuatu yang 

dapat mempengaruhi siswa untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi didalam sebuah pembelajaran melalui macam-

macam kecerdasan yang ada. Gardner mengidentifikasikan 

Sembilan kecerdasan yang ada, yaitu: 

                                                             
11 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, 

(Yogyakarta: Diva Press, 2017). H. 63 
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1. Kecerdasan Verbal-Linguistik adalah kemampuan untuk 

menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa-

bahasa asing, untuk mengekspresikan apa yang ada di 

dalam pikiran dan memahami orang lain. Kecerdasan 

lingustik disebut juga kecerdasan verbal karena 

mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri 

secara lisan dan tertulis, serta kemampuan untuk 

menguasai bahasa asing. 

2. Kecerdasan Matematik adalah kemampuan yang 

berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola 

dan aturan. Kecerdasan ini merujuk pada kemampuan 

untuk mengeksplorasi pola-pola, kategori-kategori dan 

hubungan dengan memanipulasi objek atau symbol 

untuk melakukan percobaan dengan cara yang 

berkontrol dan teratur. Kecerdasan matematik disebut 

juga kecerdasan logis dan penalaran karena merupakan 

dasar dalam memecahkan masalah dengan memahami 

prinsip-prinsip yang mendasari system kausal atau dapat 

memanipulasi bilangan, kuantitas, dan operasi.  

3. Kecerdasan Visual-Spasial merupakan kecerdasan yang 

dikaitkan dengan bakat seni, khususnya seni lukis dan 

seni arsitektur. Kecerdasan visual-spasial atau 

kecerdasan gambar atau kecerdasan pandang ruang 

didefinisikan sebagai kemampuan mempresepsi dunia 

visual-spasial secara akurat serta mentransformasikan 

persepsi visual-spasial tersebu tdalam berbagai bentuk. 

Kemampuan berpikir visualisasi, gambar, dan bentuk 

tiga dimensi 

4. Kecerdasan Jasmani-Kinestetik adalah kemampuan 

untuk menggunakan seluruh tubuh dalam 

mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan 

tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi 

sesuatu. Kecerdasan ini mencakup keterampilan khusus 

seperti, koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, 

kekuatan, fleksibilitas dan kecepatan. Kecerdasan ini 

juga meliputi keterampilan untuk mengontrol gerakan-
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gerakan tubuh dan kemapuan untuk memanipulasi 

objek. 

5. Kecerdasan Musik adalah kapasitas berpikir dalam 

music untuk mampu mendengarkan pola-pola dan 

mengenal serta mungkin memanipulasinya. Orang yang 

mempunyai kecerdasan musik yang kuat tidak saja 

mengingat music dengan mudah, mereka tidak dapat 

keluar dari pemikiran musik dan selalu hadir di mana-

mana. 

6. Kecerdasan Intrapersonal dapat didefinisikan sebagai 

kemapuan memahami diri sendiri dan bertindak 

berdasarkan pemahamant ersebut. Komponen inti dari 

kecerdasan intarapersonal adalah kemampuan 

memahami diri yang akurat meliputi kekuatan dan 

keterbatasan diri, kecerdasan akan suasana hati, maksud, 

motivasi, temperamen dan keinginan, serta kemampuan 

berdisiplin diri, memahami dan menghargai diri. 

7. Kecerdasan Interpersonal adalah kemampuan memahi 

pikiran sikap, dan prilaku orang lain. Kecerdasan ini 

merupakan kecerdasan dengan indikator-indikator yang 

menyenangkan bagi orang lain. Sikap-sikap yang 

ditunjukkan oleh anak dalam kecerdasan interpersonal 

sangat menyejukkan dan penuh kedamaian.  

8. Kecerdasan Naturalistik adalah kemapuan dalam 

melalukan kategorisasi dan membuat hierarki terhadap 

keadaan organism seperti tumbuhan-tumbuahan, 

binatang, dan alam. Salah satu ciri yang ada pada anak-

anak yang kuat dalam kecerdasan naturalistic adalah 

kesenangan mereka pada alam, binatang, misalnya akan 

berani mendekati, memegang, mengelus, bahkan 

memiliki naluri untuk memilihara. Kecerdasan 

naturalistic didefinisikan sebagai keahlian mengenali 

dan mengategori spesies, baik flora maupun fauna, di 

lingkungan sekitar, dan kemampunnya mengolah dan 

memanfaatkan alam, serta melestarikannya. 
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9. Kecerdasan Spiritual diyakini sebagai kecerdasan yang 

paling esensial dalam kehidupan manusia dibandingkan 

dengan berbagai jenis kecerdasan lain seperti 

kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan 

sosial. Kecerdasan spiritual itu bersandar pada hati dan 

terilhammi sehingga jika seseorang memiliki 

kecerdasan spritual, maka segala sesuatu yang dilakukan 

akan berakhir dengan sesuatu yang menyenangkan. 

 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu 

Guru mata pelajaran Al-Quran hadis pada tanggal 17 

september 2021, yaitu dengan ibu Siti Khotimah, S. Pd. I 

menurut beliau setiap masing-masing anak memiliki 

kemampuan dalam pemahaman pembelajaran yang diberikan 

guru kepada mereka, maka hal itupun bisa mempengaruhi 

nilai hasil belajar anak tersebut. Kita sebagai guru diharuskan 

untuk memberikan pemahaman dengan cara apapun sehingga 

peserta didik yang kita ajar dapat memahami maksud dari 

pembelajaran tersebut. Di MAN 1 Tanggamus dalam mata 

pelajaran Al-Quran Hadis sudah diajarkan bagaimana cara 

menghafal ayat Al-Quran serta hadis dengan cepat, beliau 

memberikan trik untuk penghafalan ayat tersebut dengan 

menggunakan syair/lagu, jadi mereka yang kurang dengan 

hafalan bisa mudah menghafal dengan cara itu.  

Adapun cara lain yang bisa digunakan jika ada salah 

satu peserta didik yang tidak bisa memahami pembelajaran 

dengan cara itu, beliau bisa memberikan dukungan berupa 

motivasi belajar, serta bisa menggunakan pendekatan kepada 

peserta didik tersebut, agar peserta didik itu mau menceritakan 

problem yang menjadi penghamba t dalam pembelajarannya. 

Beliau juga mengatakan bahwa kita sebagai pendidik dan 

calon pendidik agar bisa lebih memahami bahwa kemampuan 

setiap anak berbeda, bagaimana caranya agar kita sebagai 

pendidik bisa menjadi wadah dan bisa mengasah kemampuan 

belajar anak-anak tersebut. 
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Penggunaan metode pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar Al-Quran hadis di MAN 1 

Tanggamus kebanyakan masih menggunakan metode 

pembelajaran konvensional, dimana guru mengajar masih 

menggunakan metode ceramah, lebih kepada guru yang aktif 

dibandingkan peserta didik. Media pembelajaran yang 

digunakan berupa buku paket pegangan guru dan peserta 

didik. Nilai hasil belajar yang diperoleh peserta didik 

berdasarkan pada cara atau gaya belajar masing-masing anak 

yang berbeda-beda adalah sebagai berikut: 

 

TABEL NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 

SISWA 

No Nama KKM Nilai Jumlah 

siswa 

   <75 ≥75  

1 X MIA 1 75 - 11 11 

2 X MIA 2 75 1 10 11 

3 X IIS 1 75 - 11 11 

4 X IIS 2 75 - 11 11 

5 X IIS 3 75 1 10 11 

6 X IIS 4 75 2 8 10 

 Jumlah  4 61 65 

Sumber data: nilai kognitif siswa, berupa nilai hasil 

ujian tengah semester (UTS). 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis 

mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Multiple 

Intelligences Terhadap Hasil Belajar Al-Quran Hadis Di 

MAN 1 Tanggamus”. 

 

C. Identifikasi dan batasan masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Siswa kurang mengetahui type kecerdasan 

yang dimiliki.  

2. Guru belum mengetahui teori tentang 

kecerdasan multiple intelligences. 

3. Metode mengajar kurang efektif. 

2.  Batasan Masalah 

Mengingat begitu luasnya permasalahan mengenai 

masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

cakupan permasalahan akan dibatasi pada 

masalahyaitu: 

1. multiple intelligences ditekankan hanya dua 

yaitu Kecerdasan intrapersonal dan 

kecerdasan interpersonal. 

2. Penelitian dilakukan kepada siswa kelas X. 

3. Mata pelajaran PAI yang diambil disini 

adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis. 

4. Tempat penelitian MAN 1 Tanggamus. 

5. Hasil belajar menggunakan ranah kognitif 

siswa, berupa nilai hasil ujian tengah 

semester (UTS). 

 

D. Rumusan masalah 

Apakah Terdapat Pengaruh Multiple Intelligences Terhadap 

Hasil Belajar Al-Quran Hadis Di MAN 1 Tanggamus? 

 

E. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Untuk Mengetahui Pengaruh Multiple Intelligences 

Terhadap Hasil Belajar Al-Quran Hadis Di MAN 1 

Tanggamus. 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu, : 

a) Bagi pendidik, sebagai sarana evaluasi bahwa tipe 

kecerdasan anak masing-masing dan beragam, 
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sehingga peserta didik dapat dengan bijak dalam 

melakukan pembelajaran 

b) Bagi peserta didik dalam proses pembelajaran lebih 

bisa memaksimalkan dan lebih bisa mengasah 

kemampuannya dalam memecahkan suatu 

permasalahan dalam pembelajaran 

c) Bagi peneliti, bisa menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai pengaruh dari multiple 

intelligences terhadap hasil belajar, sehingga bisa 

dijadikan acuan apabila menjadi seorang guru 

sesungguhnya. 

 

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

1. Skripsi yang disusun oleh Arum Amalia, Mahasiswa 

jurusan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) 2017. Dengan 

judul skripsi “Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal dan 

Interpersonal Terhadap Hasil Belajar IPS siswa kelas V 

SD/MI Se-Sarwas 1 Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang”. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara kecerdasan 

intrapersonal dengan hasil belajar IPS siswa kelas V 

SD/MI Se-Sarwas 1 Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian 

korelasi sederhana menunjukkan nilai rhitung > rtabel 

(0,218 > 0,147), sehingga Ho ditolak, artinya terdapat 

korelasi positif antara kecerdasan interpersonal dengan 

hasil belajar IPS. Besarnya korelasi antara variabel 

kecerdasan intrapersonal dengan hasil belajar IPS sebesar 

0,218. Nilai koefisien korelasi sederhana berada di antara 

0,20–0,399; sehingga hubungan antara kedua variabel 

pada taraf rendah. Sumbangan pengaruh variabel 
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kecerdasan interpersonal terhadap hasil belajar IPS 

sebesar 8,5%.
12

 

2. Thesis yang disusun oleh Arif Wasesa mahasiswa 

jurusan pendidikan agama islam (PAI) Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Metro 2018. Dengan judul thesis 

“Pengaruh Multiple Intelligences dan Motivasi Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Fiqih Siswa di MTs Tri Bhakti 

At-Taqwa Rama Puja Raman Putra”. 

Hasil dari penelitian ini adalah Ada pengaruh multiple 

intelligences dan motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar fiqih siswa MTs Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja 

Raman Utara tahun ajaran 2017/2018. Hal tersebut dapat 

diperoleh bahwa Fhitung sebesar 11,793 dengan sig 

0,000, jika dikonsultasikan dengan Ftabel pada α = 0,05 

df1 = 2, dan df2 = 30 diperoleh Ftabel sebesar 3,32. Hal 

ini berarti Fhitung>Ftabel dan sig < 0,005 (11,793 > 

3,32) dan sig (0,000 < 0,05), yang artinya adanya 

pengaruh yang nyata dan signifikan multiple intelligence 

dan motivasi belajar secara 112 bersama-sama 

berpengaruh secara nyata terhadap hasil belajar fiqih 

siswa MTs Tri Bhakti At-Taqwa Raman Puja Raman 

Utara.
13

 

3. Skripsi yang disusun oleh Nur Azizah Mahasiswa 

jurusan pendidikan agama islam (PAI) Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung (UINRIL) 2021. Dengan 

judul skripsi “Pengaruh Strategi Multiple Intelligences 

Research (MIR) Berbasis E-Learning (Google 

Classroom) Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam di SMA PGRI 1 Kota bumi Lampung Utara” 

                                                             
12Arum Amalia, “Pengaruh Kecerdasan Interpersonal Dan Intrapersonal 

Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD/MI Se-Sarwas 1 Kecamatan Petarukan 

Kabupaten Pemalang” Skripsi (2017). 
13Arif Wasesa, “Pengaruh Multiple Intelligences Dan Motivasi Belajar Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Fiqih Siswa Di Mts Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja Raman 

Utara Tahun Ajaran 2017/2018” Skripsi (2018). 
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metode yang digunakan didalam penelitian ini metode 

tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk 

analisis datanya menggunakan uji Normalitas, uji 

Homogenitas, dan uji Hipotesis. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen dengan mengunakan 

metode Quasi Experiment. Penelitian ini dilakukan di 

SMA PGRI 1 Kotabumi Lampung Utara. Penelitian ini 

mengunakan dua kelas sebagai kelompok exsperimen 

kelas XI IPS 1 dan kelompok kontrol XI IPS 2. 

Berdasarkan Uji-t yang dilakukan pada kelas exsperimen 

maka didapatkan nilai sig. 0,00 maka jika nilai 

probability sig (2-tailed) atau (sig ≤ 0,05) maka H0 

ditolak. Jadi adanya Pengaruh Strategi Multiple 

Intelligences Research (MIR) Berbasis E-Learning 

(Google Classroom) Terhadap Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam Di SMA PGRI 1 Kotabumi Lampung 

Utara.
14

 

4. Available online at: Journalpedagogiafkip.umsida.ac.id 

Pengaruh Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III SDN 

Brayublandong Mojokerto Maaratus Solikhah, Ariesta 

Kartika Sari, Mohammad Edy Nurtaman Program Studi 

PGSD, Universitas Trunojoyo Madura. Jalan Raya 

Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura 69162  

Indonesia. 

Pembelajaran matematika di kelas III SDN 

Brayublandong masih menggunakan pembelajaran 

bersifat teacher centered dengan metode konvesional 

sehingga mengakibatkan siswa pasif dan hasil belajarnya 

kurang optimal. Siswa kelas III SDN Brayublandong 

memiliki berbagai karakteristik kecerdasan yang 

beragam. Oleh karena kecerdasan siswa beragam, dalam 

proses pembelajaran guru dituntut untuk dapat 

                                                             
14Nur Azizah, “Pengaruh Strategi Multiple Intelligences Research (MIR) Berbasis 

E-Learning (Google Classroom) Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Di 

SMA PGRI  Kotabumi Lampung Utara”. Skripsi (2021).  
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memfasilitasi setiap kecerdasan yang ada. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan perangkat 

pembelajaran, mengetahui pengaruh, dan 

mendeskripsikan efektivitas pembelajaran berbasis 

multiple Intelligences terhadap hasil belajar siswa. Jenis 

penelitian ini adalah True Experimental Design dengan 

desain Pretest-Postest control group design. Sampel 

yang digunakan adalahs eluruh siswa kelas III SDN 

Brayublandong yang dipilih secara acak. Data hasil 

instrument tes dianalisis dengan uji statistik. Hasil rata-

rata uji gain ternormalisasi sebesar 0,72 dengan kategori 

tinggi, hasil uji determinasi memiliki pengaruh sebesar 

63% dan analisis uji-t menunjukkan bahwa thitung sebesar 

6,008 >ttabel sebesar 2,080, artinya terdapat pengaruh 

antara pembelajaran berbasis Multiple 

Intelligences terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas III SDN Brayublandong. Efektivitas pembelajaran 

berbasis Multiple Intelligences dilihat dari rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 81,04> KKM, rata-rata aktivitas 

guru= 3,88 dengan criteria sangat baik, rata-rata aktivitas 

siswa = 3,58 dengan criteria sangat baik, dan rata-rata 

respon positif siswa = 97,39% dengan criteria sangat 

kuat.
15

 

5. Https://jurnal.fkip.unila.ac.id 

Pengaruh Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV SD 

Negeri 2 Harapan Jaya. Anisa Maharani, Riswandi 

Sugiyanto, Fkip Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. 

Soemantri Brojonegoro, No.01 Bandar Lampung. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran Multiple Intelligences terhadap hasil 

belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

                                                             
15Maaratus Sollikhah, Ariesta Kartika Sari Dan Mohammad Edy Nurtamam 

“Pengaruh Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences Terhadap Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas III SDN Brayublandong Mojokerto”, Journal Pedagogia ISSN 

2089, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 4, No. 2, 2015 

https://jurnal.fkip.unila.ac.id/
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adalah pre-experimental dengan menggunakan desain 

one-group pretest-posttest. Instrument pengumpulan data 

menggunakan instrument tes hasil belajar dan lembar 

observasi aktivitas peserta didik. Data dianalisis 

menggunakan rumus regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan ada pengaruh dalam 

menggunakan strategi pembelajaran multiple 

intelligences terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV 

SD Negeri 2 Harapan Jaya.
16

 

6. Https://jurnalfkip.unram.ac.id 

Pengaruh Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences 

Terhadap Kesadaran Metakognisi Dan Hasil Belajar IPA 

Biologi Siswa Kelas VIII SMPN 11 Mataram. Siti 

Syifaun’un Nufus, Jamaluddin, Imam Bachtiar, 

Mahasiswa Pendidikan Biologi, Fkip Universitas 

Mataram, Jalan Majapahit No.62 Mataram, Indonesia. 

Jenis penelian yang digunakan adalah eksperimen semu 

(quasy eksperiment). Populasi penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII SMPN 11 Mataram tahun ajaran 2015/2016, 

dan penentuan sampel dilakukan dengan teknik non 

random sampling sehingga didapatkan kelas VIII A 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII F sebagai kelas 

kontrol. Instrument yang digunakan untuk mengukur 

pembelajaran berbasis multiple intelligences adalah 

lembar observasi keterlaksanaan RPP, kesadaran 

metakognitis diukur dengan rubrik MAI (Metacognitive 

Awareness Inventory ) dan penilaian hasil belajar IPA 

Biologi menggunakan tes pilihan ganda. Data dianalisis 

menggunkan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran berbasis multiple intelligences memberikan 

pengaruh yang lebih baik terhadap kesadaran 

                                                             
16Anisa Maharani, Riswandi, Sugiyanto “Pengaruh Strategi Pembelajaran 

Multiple Intelligences Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 2 

Harapan Jaya” Https://jurnal.fkip.unila.ac.id (2018)  

https://jurnalfkip.unram.ac.id/
https://jurnal.fkip.unila.ac.id/
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metakognisi dan hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 11 

Mataram.
17

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan 

Referensi atau sumber dari buku pedoman penulisan Tugas 

akhir Mahasiswa Program Sarjana UIN Raden Intan 

Lampung. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

A. Penegasan Judul 

B. Latar Belakang Masalah 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

F. Kajian PenelitianTerdahulu Yang Relevan 

G. Sistematika Penulisan 

Bab II: LandasanTeori 

A. Teori Yang Digunakan 

B. Pengajuan Hipotesis 

Bab III: Metode Penelitian 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

C. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data 

D. Definisi Operasional Variable 

E. Instrumen Penelitian 

F. Uji Validitas Dan Reliabilitas Data 

G. Uji PrasaratAnalisis 

H. Uji Hipotesis 

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

A. Deskripsi Data 

B. Pembahasan Hasil Penelitian Dan Analisis 

                                                             
17 Siti Syifaun’un Nufus, Jamaluddin, Imam Bachtiar “Pengaruh Pembelajaran 

Berbasis Multiple Intelligences Terhadap Kesadaran Metakognisi Dan Hasil Belajar IPA 

Biologi Siswa Kelas VIII SMPN 11 Mataram” Jurnal Pijar MIPA ISSN 1907-1744 

Univerisitas Mataram, Vol XII, NO.1, 2017 
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Bab V: Penutup 

A. Simpulan 

B. Rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori yang digunakan 

1. Kecerdasan Multiple Intelligences 

a. Pengertian kecerdasan multiple intelligences 

Teori kecerdasan multiple intelligences 

(kecerdasan majemuk) ditemukan dan dikembangkan 

oleh Howard Gardner, seorang psikolog 

perkembangan dan professor pendidikan dari 

Graduate School of Education, Harvard Univercity, 

Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan inteligensi 

sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan 

dan menghasilkan produk dalam satu setting yang 

bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. 

Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa 

intelligensi bukanlah kemampuan seseorang untuk 

menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang 

terlepas dari lingkungan nya, akan tetapi intelligensi 

memuat kemampuan seseorang untuk memcahkan 

persoalan yang nyata dan dalam situasi yang 

bermacam-macam. 

Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan 

majemuk didasari bahwa orang mempunyai kekuatan 

memahami berbeda dan gaya pemahaman yang 

kontras. Membawa visi alternatif yang didasarkan 

pada panganan mengenai pikiran yang berbeda secara 

radikal, dan visi menghasilkan pandangan mengenai 

sekolah yang amat berbeda, sekolah yang terpusat 

pada individual, yang menerima pandangan multi 

dimensi dari kecerdasan.
18

 

                                                             
18Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan 

Jamak (Multiple Intelligence) Mengidentifikasi dan MengembangkanMultitalenta Anak, 

(Jakarata: Prenadamedia Group, 2013).h. 11 
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Multiple Intelligences merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dapat diterapkan pada 

proses pembelajaran berlangsung. Model multiple 

intelligences merupakan seperangkat pemikiran 

mengenai kegiatan mengajar untuk mengembangkan 

multi intelegensi/kecerdasan  majemuk yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk 

memecahkan masalah atau menciptakan produk yang 

baru dan bernilai dalam mencapai suatu solusi untuk 

permasalahan yang dihadapi.
19

  

Dengan kata lain Multiple Intelligences 

merupakan cara atau alternatif kecerdasan yang dapat 

membantu seseorang keluar dari suatu pemecahan 

masalah yang rumit, atau bisa dikatakan sebagai 

wadah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran nya. 

Kemampuan yang dimiliki orang satu dengan yang 

lainnya tentulah tidak sama, dengan keberbedaan yang 

ada maka Gardner menciptakan teori Multiple 

Intelligences atau kecerdasan ganda untuk 

mempermudah seseorang dalam proses pembelajaran 

serta proses pemecahan masalah sesuai dengan 

kemampuan yang ia miliki.  

b. Macam-macam kecerdasan Multiple Intelligences 

Howard Gardner mengemukakan 9 jenis 

kecerdasan majemuk, diantaranya yaitu : 

1) Kecerdasan Verbal-Linguistik 

Kecerdasan ini ditunjukkan dengan 

kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, 

makna,fungsi kata, dan bahasa. Anak yang 

memiliki kecerdasan cenderung menyukai dan 

efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulisan 

mengarang cerita, diskusi dan mengikuti debat 

                                                             
19 Jasmine, Julian  Metode Mengajar Multiple Intelligence, (Bandung : penerbit 

nuansa, 2007 ).h. 11-12 
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suatu masalah, membaca dan pemahaman tinggi, 

mudah mengingat perkataan orang lain, tidak 

mudah salah tulis atau salah eja, pandai membuat 

lelucon, tepat dalam tata bahasa,dan menulis 

secara jelas. Cara belajar baik bagi tipe 

kecerdasan ini adalah dengan cara mengucapkan, 

mendengarkan, dan melihat tulisan. 

2) Kecerdasan Logis-Matematis 

Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan 

pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan 

mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga 

numerik serta mampu mengolah alur pemikiran 

yang panjang. Seseorang yang memiliki 

kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif 

dalam hal menghitung dan menganalisis 

hitungan, menemukan fungsi-fungsi dan 

hubungan, memperkirakan, memprediksi, 

bereksperimen, mencari jalan keluar yang logis, 

menemukan adanya pola, induksi dan deduksi, 

mengorganisasikan / membuat garis besar, 

membuat langkah-langkah bermain permainan 

yang membutuhkan strategi, berfikir abstrak dan 

menggunakan simbol abstrak, dan menggunakan 

algoritma. 

Cara belajar tipe kecerdasan ini adalah 

melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, 

menduga, menghitung, menimbang, 

mengurutkan, mengklasifikasi dan 

mengkontruksi.
20

 

3) Kecerdasan Visual-Spasial 

Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan 

mempresepsi dunia visual-spasial secara akurat 

dan mentransformasi persepsi awal. Seseorang 

                                                             
20Suparno, Paul. Teori Intelligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah (Jogjakarta: 

Kanisius, 2013), h.29 
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yang memiliki kecerdasan ini cenderung 

menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, 

apresiasi seni, desain atau denah. Mereka suka 

melukis, membuat sketsa, bermain game ruang, 

berpikir dalam image atau bentuk, serta 

memindahkan bentukdalam angan-angan (suka 

berimajinasi). 

Anak yang memiliki tipe kecerdasan ini 

terkesan kreatif, memiliki kemampuan 

membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara 

visual dan spasial dalam bentuk gambar atau 

bentuk yang terlihat mata. Mereka memiliki 

kemampuan untuk mengenali identitas objek 

ketika objek tersebut ada dari sudut pandang 

yang berbeda. Mereka juga mampu 

memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya  

dengan sebuah objek. 

4) Kecerdasan Musikal 

Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan 

menciptakan dan mengapresiasi irama pola titi 

nada, dan warna nada, juga memiliki kemampuan 

mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. 

Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini 

cenderung menyukai dan efektif dalam hal 

menyusun/mengarang melodi dan lirik, bernyanyi 

kecil, menyanyi dan bersiul. Mereka juga mudah 

mengenal ritme, mudah belajar/mengingat irama 

dan lirik, menyukai mendengarkan dan 

mengapresiasi musik, memainkan instrumen 

musik, mengenali bunyi instrumen, mampu 

membaca musik, mengetukkan tangan dan kaki, 

serta memahami struktur musik. 

Pada kenyataannya rata-rata semua anak 

memiliki kecerdasan ini, dan cara belajar yang 

baik bagi tipe kecerdasan ini adalah dengan nada, 

irama dan melodi.  
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5) Kecerdasan Jasmani-Kinestetik 

Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan 

mengontrol gerak tubuh dan kemahiran 

mengelola objek. Seseorang yang optimal dalam 

kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif 

dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau 

gaya, menari dan menata tari, kuat dan terampil 

dalam motorik halus, koordinasi tangan dan 

mata, motorik kasar dan daya tahan. Mereka juga 

mudah belajar dengan melakukan, memanipulasi 

benda-benda (dengan tangannya), membuat 

gerak-gerik yang anggun, dan pandai 

menggunakan bahasa tubuh.
21

 

Anak yang memiliki kecerdasan ini 

membutuhkan kesempatan untuk bergerak, dan 

menguasai gerakan. Mereka perlu diberi tugas-

tugas motorik halus, seperti menggunting, 

melipat, menjahit, menempel, merajut, 

menyambung, mengecat dan menulis, serta 

motorik kasar, seperti berlari, melompat, 

berguling, meniti titian, berjalan satu kaki, senam 

irama, merayap, dan lari jarak pendek. 

6) Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan 

mencerna dan merespon secara tepat suasana 

hati, tempramen, motivasi dan keinginan orang 

lain. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan 

ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal 

mengasuh dan mendidik orang lain, 

berkomunikasi, berinteraksi, berempati dan 

bersimpati, memimpin dan mengorganisasikan 

kelompok, berteman, menyelesikan dan menjadi 

mediator konflik, menghormati pendapat dan hak 

orang lain, melihat sesuatu dari berbagai sudut 

                                                             
21Ibid,h.41 
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pandang, sensitif atau peka terhadap minat dan 

motif orang lain,dan handal bekerja sama dalam 

tim. 

Cara belajar terbaik bagi tipe ini adalah 

melalui interaksi dengan orang lain. Seseorang 

dengan kecerdasan ini akan tampak sebagai 

individu yang manis, baik hati, dan suka 

perdamaian, oleh karena itu, mereka disukai 

banyak orang. 

7) Kecerdasan Naturalis 

Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian 

membedakan anggota-anggota suatu spesies, 

mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan 

hubungan antara beberapa spesies, baik secara 

formal maupun informal. Seseorang yang optimal 

kecerdasan naturalis nya cenderung menyukai 

dan efektif dalam menganalisis persamaan dan 

perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, 

mengklasifikasi flora dan fauna, mengoleksi flora 

dan fauna, menemukan pola dalam alam, 

mengidentifikasi pola dalam alam, melihat 

sesuatu dalam alam secara detail, meramal cuaca, 

menjaga lingkungan, mengenali berbagai spesies, 

dan memahami ketergantungan pada lingkungan. 

Anak dengan tipe kecerdasan ini cenderung 

cerdas dan tampak sebagai penyayang binatang 

dan tumbuhan, serta peka terhadap alam. 

8) Kecerdasan Intrapersonal 

Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan 

memahami perasaan sendiri dan kemampuan 

membedakan emosi, serta pengetahuan tentang 

kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang yang 

optimal dalam kecerdasan ini cenderung 

menyukai dan efektif dalam hal berfantasi, ” 

bermimpi”, menjelaskan tata nilai dan 

kepercayaan, mengontrol perasaan, 
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mengembangkan keyakinan, dan opini yang 

berbeda, menyukai waktu untuk menyendiri, 

berpikir, dan merenung. Mereka selalu 

melakukan introspeksi, mengetahui kekuatan dan 

kelemahan diri, pandai memotivasi diri, mematok 

tujuan diri yang realistis dan memahami.  

9) Kecerdasan Eksistensial 

Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan 

berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut 

eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan-

kematian, kebaikan-kejahatan. Eksistensi muncul 

dalam hal pemikiran dan perenungan. Seseorang 

yang cerdas eksistensial cenderung 

mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti 

dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai 

hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan 

hikmah atau makna dibalik peristiwa atau 

masalah, dan mengkaji ulang setiap pendapat 

atau pemikiran. Orang yang cerdas secara 

eksistensial cenderung berani menyatakan 

keyakinan dan memperjuangkan kebenaran, 

mampu menempatkan keberadaan sesuatu dalam 

bingkai yang lebih luas, selalu mempertanyakan 

kebenaran suatu pernyataan/kejadian, memiliki 

pengalaman yang mendalam tentang cinta pada 

sesama dan seni, mampu menempatkan diri 

dalam kosmis yang luas, serta memiliki 

kemampuan merasakan, memimpikan, dan 

merencanakan hal-hal yang besar. 

2. Kecerdasan Intrapersonal (Intrapersonal Intelligen) 

a. Pengertian Intrapersonal Intelligences  

Menurut Armstrong orang yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal adalah individu yang mampu 

untuk mengalami berbagai gairah, semangatdan 

spontanitas, mampu bersikap tegas, memiliki harga 

diri dan mampu mengakuinya, mampu meredakan 
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perasaan sakit pada diri sendiri, memiliki sesuatu yang 

diperlukan untuk mempertahankan niat dalam 

pekerjaan dan relasi, mampu berkreasi dan berelasi 

secara dekat, mampu untuk menyendiri. 

Menurut Linda Campbell, Bruce Campbell, Dee 

Dickinson (2002) kecerdasan intrapersonal merupakan 

kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang 

lain, memikirkan, merencanakan, dan memecahkan 

beberapa masalah dalam kehidupan seseorang. 

Menurut Gardner kecerdasan intrapersonal merupakan 

yang korelatif, tetapi terarah ke dalam diri. 

Kemampuan tersebut adalah kemampuan membentuk 

suatu model diri sendiri yang teliti dan mengacu pada 

diri serta kemampuan untuk menggunakan model itu 

sebagai alat untuk menempuh kehidupan secara 

efektif.
22

 

Menurut Mayer Salvey kecerdasan intrapersonal 

meliputi kemampuan untuk memberi nama kepada 

perasaan secara pas, menilai dan mengungkapkan 

emosi (perasaan yang dominan seperti gembira), 

menggerakkan perasaan (keadaan batin ketika 

menghadapi sesuatu), serta mampu untuk mengatur 

emosi guna mengembangkan pertumbuhan emosional 

dan intelektual. Kecerdasan intrapersonal merupakan 

kemampuan yang dipelajari. Kecerdasan intrapersonal 

adalah kemampuan untuk membentuk model/pola 

(teladan)  dan gambaran diri sendiri yang teliti. 

Kemampuan untuk membentuk model/pola (teladan) 

ini mengarah kedalam diri seseorang. Kemampuan 

tersebut akan memberikan pemahaman yang tepat 

mengenai pemahaman serta cara bagaimana 

mengelola emosi tersebut. Kecerdasan intrapersonal 

merupakan kemampan untuk mengunakan model 

                                                             
22Goleman, Daniel, Emotional Intelligences: mengapa EI lebih penting dari pada 

IQ, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 52 
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tersebut sebagai alat untuk menempuh kehidupan 

secara efektif guna mencapai kematangan hidup dan 

kebahagiaan untuk waktu jangka panjang. 

Kecerdasan intrapersonal berhubungan dengan 

kemampuan seseorang untuk tanggap terhadap 

perasaan yang ada dalam dirinya. Orang yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal yang baik akan 

memiliki kemampuan untuk mengenal baik kekuatan-

kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam dirinya. 

Ia gemar untuk melakukan introspeksi diri, meneliti 

kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang 

ada dalam dirinya, lalu mengusahakan terus menerus 

untuk memperbaiki dirinya. 

Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan 

yang bersifat pribadi untuk mengenal dunia dalam diri 

sendiri. Kemampuan untuk mengenal dunia sendiri itu 

meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi 

diri. Memiliki tiga kemampuan tersebut, maka kita 

dapat menyelami dunia pribadi kita untuk lebih 

mengenal diri sendiri secara lebih mendalam. 

Menurut Thorndike, kecerdasan intrapersonal 

merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali 

batinnya sendiri. Ia tanggap dengan perasaan yang 

muncul dalam dirinya, gemar untuk melakukan 

refleksi dan evaluasi diri, serta mau mencoba 

memperbaiki diri setiap saat. Mereka yang memiliki 

interperonal tinggi adalah mereka yang memiliki 

kemampuan matang dalam kepribadian dan memiliki 

kemantapan dalam menghadapi kehidupan ini. 

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan 

yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri 

dan kemampuan untuk bertindak adaptif berdasarkan 

pengenalan diri itu. Kemampuan berefleksi dan 

keseimbangan diri termasuk dalam kecerdasan 

intrapersonal, dimana orang memiliki kesadaran tinggi 

akan gagasan-gagasannya, dan mempunyai 
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kemampuan untuk mengambil keputusan pribadi. Ia 

sadar akan tujuan hidupnya, dapat mengatur perasaan 

dan emosinya sehingga kelihatan sangat tenang. 

Setelah melihat beberapa pengertian diatas, 

penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan 

untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain baik 

itu menyangkut perasaan nya, kekuatan serta 

kelemahannya dan intelegensi yang dimilikinya. 

Kecerdasan intrapersonal akan mencapai titik 

keberhasilannya apabila orang tersebut bisa 

memahami dirinya sendiri dengan baik, bisa 

memahami apa yang diinginkan hatinya serta dapat 

dipikirkan selanjutnya harus bagaimana, dan orang 

tersebut bisa mengendalikan dirinya sendiri sesuai 

dengan apa yang ia inginkan dan pikirkan. Hal ini 

sesuai dengan surah Ad-Dzariyat ayat 21 yang 

berbunyi: 

 َوفِْيْٓ اَْوفُِسُكْم ۗ اَفَََل تُْبِصُرْونَ 

Artinya:“dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka 

apakah kamu tidak memperhatikan?” (QS. Ad-

Dzariyat: 21). 

Adapun hadis untuk kecerdasan intrapersonal 

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai 

berikut: 

 :َعْىأَوٍَسَرِضيَانههَُعْىهَُعىِانىَّبِيَِّصهَّىانههَُعهَْيِهَىَسهََّمقَالَ 

ألَِخْيِهَمايُِحبُّهِىَْفِسهِ  ِِ  .َلَيُْؤِمىُأََحُذُكْمَحتَّىيُِحبَّ

 (رواهانبخارىىمسهمىأحمذوانىسائى) 

Artinya: “Anas ra. berkata, bahwa Nabi saw. 

bersabda, “Tidaklah termasuk beriman seseorang di 

antara kami sehingga mencintai saudaranya 
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sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”. (H.R. 

Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa’i) 

b. Aspek-aspek kecerdasan intrapersonal 

Gardner menyebutkan aspek-aspek dalam 

kecerdasan intrapersonal : 

1) Hidup dari dirinya sendiri 

Seseorang dengan kemampuan untuk merasa 

hidup dari dirinya sendiri akan dapat menikmati 

dan menjalani hidup dengan efektif. Kemampuan 

yang dimiliki akan dapat mengantar merekapada 

suatu tujuan yang memberikan kehidupan yang 

cerah. Contohnya relasinya dengan orang lain, 

mereka akan mampu untuk memberikan warna 

kegembiraan dan menjadi sumber inspirasi bagi 

orang lain juga. Seseorang yang hidup dari 

dirinya sendiri mampu menjalani hidup dengan 

kebebasan batin yang tinggi, karena kebebasan 

batin itulah mereka mampu untuk menikmati 

setiap pengalaman yang terjadi dalam dirinya. 

Keadaan dari luar dirinya tidak memberi 

pengaruh besar dalam dirinya. Sebagai akibat 

dari pengalaman itu, maka mereka akan dapat 

memusatkan perhatian pada apa yang ingin 

diraihnya. 

2) Memilah-milah emosi sendiri 

Seseorang yang dapat memiliki kemampuan 

untuk memilah-milah emosinya sendiri, mampu 

untuk tegar dan tegas terhadap segala macam 

kesulitan yang dihadapi. Biasanya individu yang 

demikian tidak mudah terpengaruh dengan 

perasaan yang dirasakan nya, akibat dari sikap 

yang demikian, mereka akan tetap dapat 

melaksanakan tugas yang harus mereka jalani 

meskipun ada pengalam yang mungkin bagi 

orang lain dapat menjadikan dirinya kalut. Bagi 

orang-orang yang mampu memilah-milah 
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emosinya sendiri, akan tetap mampu 

mengarahkan perhatian kepada sasaran yang 

mereka tuju. 

3) Memberi nama pada emosi-emosi yang  muncul 

menjadikannya sebagai pedoman tingkah 

lakunya. 

Ada kalanya seseorang mengalami peristiwa 

dalam kehidupan secara beruntun dan menguras 

energi. Bagi orang yang memiliki kemampuan 

untuk memberi nama pada setiap perasaan yang 

muncul, mereka memiliki kesanggupan untuk 

memberi nama pada setiap perasaan. Perasaan-

perasaan itu memberikan warna dalam 

pengungkapan dirinya. Bahkan kalau perasaan itu 

dominan akan dijadikan sebagai titik pijak 

tingkah laku sehari-hari. Perasaan itu 

memungkinkan dia untuk mengerjakan pekerjaan 

dengan penuh semangat tanpa dipengaruhi oleh 

orang lain di sekitarnya. Maksudnya adalah orang 

lain tidak mendominasi dari apa yang sedang ia 

kerjakan.
23

 

Menurut Stein dan Book, aspek-aspek 

kecerdasan intrapersonal adalah sebagai berikut : 

1) Kesadaran Diri Emosional 

Kesadaran diri emosional adalah 

kemampuan untuk mengenal dan memilah-

milah perasaan, memahami hal yang kita 

rasakan dan mengapa hal itu kita rasakan, 

serta mengetahui penyebab munculnya 

perasaan-perasaan itu. Kesadaran diri 

emosional adalah fondasi tempat dibangun 

nya hampir semua unsur kecerdasan 

emosional, sebagai langkah awal yang 

                                                             
23 Gardner, Howard, Kecerdasan majemuk teori dalam praktek, (Batam: 

Interaksa, 2003), h. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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penting untuk menjelajahi dan mengenal diri 

kita, serta untuk berubah kearah yang lebih 

baik, intinya adalah kenali emosi diri. 

2) Sikap asertif 

Sikap asertif diartikan sebagai 

ketegasan, keberanian menyatakan pendapat. 

Orang yang asertif bukan orang yang suka 

terlalu menahan diri dan juga bukan pemalu, 

mereka bisa mengungkapkan perasaan nya 

(biasanya secara langsung) tanpa bertindak 

agresif maupun melecehkan. Aspek sikap 

asertif terdiri dari : 

a. Kemampuan mengungkapkan perasaan 

1. Menyebut nama emosi yang 

dirasakan. 

2. Mendeskripsikan perasaan nya 

dengan kiasan perasaan. 

3. Menunjukkan lewat tindakan yang 

ingin dilakukan terdorong oleh 

perasaan yang sedang dialami. 

4. Mendeskripsikan perasaan nya 

dengan kiasan kata-kata. 

b. Kemampuan mempertahankan 

keyakinan atau pemikirannya 

1. Menyuarakan pendapat. 

2. Menyatakan ketidaksetujuan dan 

bersikap tegas. 

3. Rela mengorbankan sesuatu hal. 

c. Kemampuan mempertahankan hak-hak 

pribadi 

1. Untuk tidak membiarkan orang 

lain mengganggunya. 

2. Untuk tidak mudah dimanfaatkan 

orang lain. 

3. Kemandirian 
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Kemandirian merupakan 

kemampuan untuk mengarahkan 

dan mengendalikan diri sendiri 

dalam berpikir dan bertindak, serta 

tidak merasa bergantung pada 

orang lain secara emosional. Orang 

yang mandiri mampu 

mengendalikan setiap emosi yang 

dirasakannya, tahu bagaimana 

harus bertindak dalam situasi 

tertentu. 

4) Penghargaan diri 

5) Aktualisasi diri 

c. Manfaat kecerdasan intrapersonal 

Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal 

yang baik akan dapat memetik manfaatnya, yaitu: 

1. Menjadikan hidup bahagia 

2. Menjalin hidup lebih produktif 

3. Kecerdasan Interpersonal (Interpersonal Intelligen) 

a. Pengertian interpsersonal intelligences 

Kecerdasan atau intelligensi menurut Walgito 

berasal dari bahasa latin “intelligere” yang berarti 

menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. 

Sedangkan menurut Murad dalam bahasa Arab, 

intelegensi disebut dengan ad-dzaka yang berarti 

pemahaman, kecepatan dan kesempurnan sesuatu.  

Kemampuan (al-qudrah) dalam memahami sesuatu 

secara cepat dan sempurna. Interpersonal berasal 

dari kata inter dan personal. Inter berarti bentuk 

terikat dan hubungan antara dua atau lebih. 

Sementara personal berarti pribadi. Secara bahasa 

kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang 

berkenaan dengan kemampuan individu untuk 

menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain. 

Armstrong berpendapat bahwa kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan untuk memahami 
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dan membuat perbedaan-perbedaan pada suasana 

hati, maksud, motivasi, dan perasaan terhadap orang 

lain. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal 

yang tinggi melakukan hubungan negosiasi dengan 

keterampilan dan kemahiran karena orang tersebut 

mengerti kebutuhan tentang empati, kasih sayang, 

pemahaman, ketegasan, dan ekspresi dari kebutuhan 

dan keinginan. 

Pendapat Armstrong diatas dapat diketahui 

bahwa kecerdasan interpersonal merupakan 

kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. 

Anak yang sudah memiliki kemampuan ini, maka 

akan memiliki kemampuan untuk memberikan 

respon yang baik kepada setiap orang. 

Kecerdasan interpersonal berhubungan dengan 

konsep interaksi dengan orang lain di sekitarnya. 

Interaksi yang dimaksud bukan hanya sekedar 

berhubungan seperti diskusi dan membagi suka duka 

melainkan juga memahami pikiran, perasaan, dan 

kemampuan untuk memberikan empati dan respons. 

Kecerdasan interpersonal pada siswa ini sangat 

penting karena siswa dalam kehidupan sehari-

harinya tidak dapat hidup sendirian tetapi 

membutuhkan interaksi dengan teman sebayanya 

yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekitar 

rumahnya. 

Jasmine berpendapat bahwa kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan untuk berhubungan 

dengan orang disekitarnya. Kecerdasan ini tidak 

diberikan Tuhan secara gratis atau menjadi takdir 

seseorang sejak lahir, akan tetapi timbulnya 

kecerdasan ini atas jasa besar dari orang tua dan 

guru-gurunya. Apabila kecerdasan ini diabaikan  

maka sama halnya dengan membiarkan anak 

terancam dalam kegiatan bermasyarakat. Akhirnya 
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anak akan dijauhi temannya dan akan merasa sulit 

dalam bergaul dan hidup bermasyarakat.
24

 

Menurut Budiningsih, kecerdasan interpersonal 

berhubungan dengan kemampuan individu dalam 

menjalin hubungan kerjasama dan menjalin 

komunikasi dengan orang lain. Dilihat dari konteks 

keseharian, akan terlihat dalam bentuk kemampuan 

mengenali perbedaan perasaan, tempramen, maupun 

motivasi pada setiap individu. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan interpersonal berasal 

dari kata inter dan personal yang berarti inter itu 

terikat dan hubungan antara dua atau lebih, 

sedangkan personal itu berarti pribadi. Artinya 

kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang 

berkenaan dengan kemampuan individu untuk 

menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain dan 

dapat diartikan juga suatu kemampuan untuk 

keterampilan seseorang dalam menciptakan dan 

membangun hubungan serta mempertahankan 

interaksi sosialnya. Sehingga dapat menjalin 

kerukunan dalam masyarakat. Kerukunan terhadap 

orang lain serta bukti nyata bahwa kita sangat 

membutuhkan orang lain pula terkandung dalam 

surah Al-Hujurat ayat 13: 

ُكْم ُشُعْىبًٔا  ى َوَجَعْهىه اُْوثه ْه َرَكٍر وَّ ُكْم مِّ ْٓاَيُّهَا انىَّاُس اِوَّا َخهَْقىه يه

قَبَۤاى َِم نِتَ  َ وَّ ىُكْم ۗاِنَّ ّللّاه ِ اَْتقه
َعاَرفُْىا ۚ اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْىَذ ّللّاه

 َعهِْيٌم َخبِْيرٌ 
 

Artinya:“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

                                                             
24 Jasmine, Julian, Metode Mengajar Multiple Intelligences, (Bandung: Nuansa 

Cendikia, 2012), h. 52 
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saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia 

di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha 

teliti” (Q.S Al-Hujurat:13). 

Adapun hadis untuk kecerdasan interpersonal 

yang diriwayatkan oleh imam muslim, sebagai 

berikut: 

 َعْىأَبِْيهَُرْيَرةََرِضيَانههَُعْىهُقَالَ  :

قَانََرُسْىَُلنهِهَصهَّىانههَُعهَْيِهَىَسهََّمَمْىىَفََسَعْىُمْسهٍِمُكْربَ 

ْويَىَفََّسانههَُعْىُكْربَتًِٔمْىُكَربِيَْىِماْنقِيَاَمِتَوَمْىيَ  ةًِٔمْىُكَربِانذُّ

ْويَاَوْاآلخِ  َرانههَُعهَْيِهفِىانذُّ َرَعهَىُمْعِسٍريَسَّ َرِةَوَمْىَستَ سَّ

ْويَاَوْاآلِخَرِةَوانههُفِىَعْىوِاْنَعبْ  اَستََرهُانههُفِىانذُّ َرُمْسهِمًٔ

 .ِدَماَكاوَاْنَعْبُذفِىَعْىوِأَِخْيهِ 

 (أخرجهمسهم) 

Artinya: “Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. 

bersabda, “Barangsiapa melepaskan dari seorang 

muslim satu kesusahan dari sebagian kesusahan 

dunia, niscaya Allah akan melepasakan 

kesusahannya dari sebagian kesusahan hari kiamat; 

dan barangsiapa memberi kelonggaran dari orang 

yang susah, niscaya Allah akan memberi 

kelonggaran baginya di dunia dan akhirat; dan 

barangsiapa menutupi aib seorang muslim, niscaya 

Allah akan menutupi aib dia dunia dan akhirat; 

Allah akan senantiasa menolong seorang hamba 

selama hamba tersebut menolong saudaranya.” 

(Dikeluarkan oleh Imam Muslim). 

Hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk 

selalu memperhatikan sesama muslim dan 

memberikan pertolongan jika seseorang 

mendapatkan kesulitan. 
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b. Karakteristik kecerdasan interpersonal 

Ada beberapa karakteristik khusus yang 

dimiliki individu dalam kecerdasan interpersonal 

menurut Widayati dan Widijati, yaitu : 

1. Mempunyai banyak teman. 

2. Benyak bersosialisasi di sekolah atau di 

lingkungan tempat tinggal. 

3. Tampak sangat mengenali lingkungan. 

4. Berperansebagai “penengah keluarga” ketika 

terjadi pertikaian. 

5. Menikmati permainan kelompok. 

6. Berempati besar terhadap perasaan orang lain. 

7. Dijadikan sebagai “penasihat” atau “pemecah 

masalah” oleh teman-temannya. 

8. Menikmati mengajar orang lain. 

9. Mempunyai bakat pemimpin. 

10. Memiliki kemampuan untuk memahami orang 

lain dan berkomunikasi dengan efektif, baik 

secara verbal maupun non verbal. 

Beberapa karakteristik lain dari siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal juga diuraikan 

oleh Yaumi dan Ibrahim yaitu: 

1. Belajar dengan sangat baik ketika berada 

dalam situasi yang membangun interaksi 

antara satu dengan yang lainnya. 

2. Semakin banyak berhubungan dengan orang 

lain, semakin berasa bahagia. 

3. Sangat produktif dan berkembang dengan 

pesat ketika belajar secara kooperatif dan 

kolaboratif. 

4. Ketika menggunakan interaksi jejaring sosial, 

sangat senang dilakukan chatting atau 

teleconference. 
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5. Merasa senang berpartisipasi dalam 

organisasi-organisasi social keagamaan dan 

politik. 

6. Sangat senang mengikuti acara talkshow di tv 

dan radio. 

7. Ketika bermain dan berolahraga, sangat 

pandai bermain secara tim (double atau 

kelompok) dari pada bermain sendiri (single). 

8. Selalu merasa bosan dan tidak bersemangat 

ketika bekerja secara individu. 

9. Selalu melibatkan diri dalam kegiatan ekstra 

kurikuler. 

10. Sangat peduli dan penuh perhatian pada 

masalah-masalah dan isu-isusosial.
25

 

Beberapa karakteristik kecerdasan interpersonal 

yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa karakteristik seseorang 

yang memiliki kecerdasan interpersonal yaitu dapat 

berempati terhadap orang lain, mampu menjalin 

komunikasi dan mempertahankan hubungan, dapat 

membangun dan mengembangkan hubungan yang 

harmonis, memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu 

menyelesaikan konflik antar teman. 

c. Cara mengembangkan kecerdasan interpersonal 

Beberapa siswa membutuhkan kesempatan 

untuk melemparkan gagasan kepada orang lain agar 

dapat berjalan secara optimal di kelas. Siswa yang 

bersifat social ini paling merasakan manfaat dari 

belajar kelompok. Namun, karena semua siswa 

memiliki kecerdasan interpersonal yang berbeda-

beda, pendidik perlu mengetahui pendekatan dan 

                                                             
25Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan 

Jamak (Multiple Intelligence) Mengidentifikasi dan Mengembangkan Multitalenta Anak, 

(Jakarata: Prenadamedia Group, 2013).h. 132-133 
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pengajaran yang memerlukan interaksi antar siswa. 

Strategi-strategi berikut ini dapat membantu guru 

menyentuh kebutuhan siswa akan kebersamaan dan 

hubungan orang lain. 

1) Tugas kelompok 

Pembentukan kelompok kecil untuk mencapai 

tujuan pengajaran umum adalah komponen 

utama model belajar kelompok. Kelompok ini 

efektif jika terdiri atas tiga sampai delapan 

orang. Siswa-siswa dalam kelompok kerja ini 

dapat mengerjakan tugas belajar dengan 

bermacam-macam cara. Kerja kelompok ini 

sangat efektif karena melibatkan siswa-siswa 

dan membantu mengorganisasi kelompok. 

2) Tutor sebaya 

Tutor sebaya adalah strategi kecerdasan 

majemuk yang paling mudah diterapkan. Guru 

dapat meminta siswa untuk mengolah materi 

yang baru saja diajarkan dikelas atau guru ingin 

memulai pelajaran dengan membuka apa yang 

sudah di pelajari. Setelah siswa mengerti siswa 

dapat mengajarkan materi kepada siswa lainnya 

yang belum mengerti. 

3) Tanya jawab 

Tanya jawab merupakan pembelajaran berupa 

pertanyaan yang harus di jawab oleh siswa. 

Proses pelaksanaan Tanya jawab mendorong 

terbangunnya keterlibatan dari semua peserta 

didik dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan. Pada Tanya jawab setiap siswa 

harus memberikan jawaban dari petanyaan-

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

4) Demonstrasi 

Demonstrasi melibatkan sekelompok orang 

yang secara bersama-sama menciptakan 

lingkungan. Tatanan sementara ini 
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mempersiapkan suasana untuk kontak yang 

lebih langsung dengan materi yang dipelajari. 

 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

Susanto mengatakan bahwa “Hasil belajar 

adalah tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu”.
26

 

Menurut sudjana, ia menyatakan bahwa “Hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman 

belajarnya, jadi hasil belajar merupakan tolok ukur 

yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan 

berhasil atau tidaknya peserta didik dalam kegiatan 

belajarnya. Cara untuk mengetahui hasil belajar 

yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki atau tidak, dapat diketahui melalui 

evaluasi. 

Maksud dari evaluasi adalah suatu proses yang 

dapat dijadikan pertimbangan seberapa efektif suatu 

program telah memenuhi kebutuhan peserta didik, 

selain itu, evaluasi dijadikan feedback untuk 

mengukur sejauh mana tingkat penguasaan peserta 

didik terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang diperoleh melalui kegiatan belajar. 

 

b. Macam-macam hasil belajar 

Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, 

yakni (1) keterampilan dan kebiasaan; (2) 

pengetahuan dan pengertian; (3) sikap dan cita-cita. 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan 

                                                             
26Susanto, Ahmad, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), h. 5 
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pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar 

dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.
27

 

Untuk mencapai 3 ranah tersebut dibutuhkan 

kreativitas guru dalam memilih metode yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi peserta didik pada saat 

pembelajaran berlangsung. Apalagi jika dikaitkan 

dengan paradigma baru dunia pendidikan saat 

ini,yaitu paradigm perubahan dari belajar berpusat 

pada guru menjadi belajar berpusat pada siswa. 

Selain proses belajar yang sama pentingnya dengan 

hasil belajar, serta focus yang artinya guru bukan 

hanya melakukan transfer ilmu, akan tetapi juga 

pencapaian tujuan pendidikan secara utuh.
28

  

Berikut penjelasan dari masing-masing ranah 

tersebut: 

1) Ranah kognitif 

Ranah kognitif adalah mengutamakan 

ingatan dan pengungkapan kembali materi-

materi atau menggabungkan dengan ide, 

metode atau prosedur yang pernah 

dipelajari. Secara singkat kognitf  

berhubungan dengan apa yang harus 

diketahui, dimengerti, menalar, menilai, 

memberikan imajinasi yang selanjutnya 

akan membentuk perilaku sendiri.
29

 Ranah 

                                                             
27Ulin Nafi’ah “Keefektivitasan Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Psikomotor Dan Kognitif) Pada Pokok Bahasan 

Cahaya Kelas VIII SMP Negeri 4 Juwana Tahun Pelajaran 2015/2016, (Skripsi 
Pendidikan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo. 

Semarang. 2016), h. 28. 
28 Anwar, Chairul Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan Pendidikan 

Abad Ke-21 (Yogyakarta: Diva Press, 2019).h.11 
29Mudoffir, Teknologi Intruksional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan 

ketujuh.1999), h. 105 
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kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek 

yaitu : 

a) Pengetahuan atau ingatan 

Termasuk didalamnya pengetahuan 

faktual di samping pengetahuan 

hafalan atau untuk diingat seperti 

rumus, batasan, definisi, istilah, pasal 

dalam undang-undang, nama-nama 

tokoh, nama-nama kota. Tipe hasil 

belajar pengetahuan termasuk kognitif 

tingkat rendah yang paling rendah. 

Namun, tipe hasil belajar ini menjadi 

prasyarat bagi tipe hasil belajar 

berikutnya. Hafalan menjadi prasyarat 

dalam pemahaman. 

b) Pemahaman 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi 

daripada pengetahuan adalah 

pemahaman. Dalam Taksonomi 

Bloom, kesanggupan memahami 

setingkat lebih tinggi daripada 

pengetahuan. Namun, tidaklah berarti 

bahwa pengetahuan tidak perlu 

ditanyakan, sebab untuk dapat 

memahami perlu terlebih dahulu 

mengetahui atau mengenal. 

c) Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan 

abstraksi pada situasi kongkret atau 

situasi khusus. Abstraksi tersebut 

mungkin berupa ide, teori, atau 

petunjuk teknis, menerapkan abstraksi 

kedalam situasi baru disebut aplikasi. 
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d) Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu 

integritas menjadi unsur-unsur atau 

bagian-bagian sehingga jelas 

hierarkinya atau susunanya. Alasan 

dilakukan analisis ialah agar 

diharapkannya seseorang dalam hal 

ini peserta didik mempunyai 

pemahaman secara menyeluruh dan 

dapat memilah integritas menjadi 

bagian-bagian yang tetap terpadu. 

e) Sintesis 

f) Sintesis merupakan penyatuan unsur-

unsur atau bagian-bagian kedalam 

bentuk menyeluruh. Berpikir sintesis 

adalah berpikir divergen. Berpikir 

divergen pemecahan atau jawabannya 

belum dapat dipastikan berpikir 

sintesis dapat menjadikan orang lebih 

kreatif. Berpikir kreatif merupakan 

salah satu hasil yang hendak dicapai 

dalam pendidikan. 

g) Evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan 

tentang nilai sesuatu yang mungkin 

dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara 

bekerja, pemecahan, metode, materi 

dll. Mengembangkan kemampuan 

evaluasi penting bagi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

Mengembangkan kemampuan 

evaluasi yang dilandasi pemahaman, 

aplikasi, analisis, dan sintesis akan 

mempertinggi mutu evaluasinya. 
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2) Ranah afektif 

Ranah afektif berkenaan penilaian terhadap 

perilaku siswa dalam proses kegiatan 

pembelajaran yang meliputi sikap spiritual 

maupun sikap sosial. Beberapa ahli 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat 

diramalkan perubahannya, bila seseorang 

telah memiliki penguasaan kognitif tingkat 

tinggi. Ranah afektif terdiri dari lima aspek 

yakni (a) penerimaan, (b) jawaban atau reaksi, 

(c) penilaian, (d) organisasi, (e) internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik 

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

dalam ranah psikomotorik yakni, (a) gerakan 

refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) 

kemampuan perceptual, (d) keharmonisan dan 

ketepatan, (e) gerakan keterampilan 

kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan 

interpretative. Ranah psikomotorik ini dapat 

diukur dengan menggunakan teknik penilaian 

proyek, kinerja, maupun portofolio. 

Adapun materi atau mata pelajaran yang bisa 

menggunakan 3 ranah belajar, 2 ranah belajar 

dan 1 ranah belajar saja, antara lain sebagai 

berikut: 

a) Menggunakan 3 ranah belajar 

(kognitif, afektif dan psikomotor). 

Dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis 

dan Fiqih. 

1) Materi yang digunakan didalam 

mata pelajaran al-quran hadis 

adalah materi tentang toleransi 

dan etika pergaulan. 
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2) Materi yang digunakan dalam 

mata pelajaran fiqih adalah 

thoharoh, sholat dan puasa. 

b) Menggunakan 2 ranah belajar 

1) Ranah kognitif dan afektif 

terdapat di mata pelajaran 

Matematika. 

2) Ranah afektif dan psikomotorik 

terdapat di mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan materi pantun, 

cerita/dongeng, dan pidato. 

Sedangkan utuk mata pelaran 

seni budaya/kesenian dengan 

materi seni tari. 

 

c) Menggunakan 1 ranah belajar 

(psikomotorik). Terdapat dalam  mata 

pelajaran Penjaskes dan olahraga 

dengan materi senam dan 

keolahragaan seperti, sepak bola, lari, 

lompat tinggi dll.
30

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Menurut Walisman, beliau menyatakan bahwa 

“Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun 

eksternal” antara lain sebagai berikut:  

1) Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang 

bersumber dari dalam diri peserta didik. Faktor 

ini meliputi (a) kecerdasan, (b) minat dan 

perhatian, (c) motivasi belajar, (d) ketekunan, 

                                                             
30 Gunawan, Imam Taksonomi Bloom-Revisi Ranah kognitif kerangka Landasan 

untuk pembelajaran, pengajaran dan penilaian (http://e-

journa.ikippgrimadiu.ac,id/index.php/JPE/article/viewFile/27/26), 2015 

http://e-journa.ikippgrimadiu.ac,id/index.php/JPE/article/viewFile/27/26
http://e-journa.ikippgrimadiu.ac,id/index.php/JPE/article/viewFile/27/26
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(e) sikap, (f) kebiasaan belajar, serta (g) kondisi 

fisik dan keseharian. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar diri peserta didik. Faktor ini 

meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Beberapa faktor-faktor yang telah dijelaskan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri dari 

dua faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari 

kecerdasan, minat, motivasi, ketekunan, sikap, 

suasana pengajaran, kompetensi guru, dan 

faktor internal terdiri dari keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Faktor-faktor tersebut bisa 

mempengaruhi hasil belajar seorang anak.
31

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ialah: 

1. Hipotesis Teoritis 

Terdapat pengaruh  multiple intelligences terhadap hasil 

belajar al-quran hadis di MAN 1 Tanggamus 

2. Hipotesis statistik 

a.     :β=0 Tidak terdapat pengaruh multiple 

intelligences terhadap hasil belajar al-quran hadis 

di MAN 1 Tanggamus 

b.     :β≠0 Terdapat pengaruh multiple Intelligences 

terhadap hasil belajar al-quran hadis di MAN 1 

Tanggamus 

 

  

                                                             
31 Ibid, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, h.12 
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