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S E R I N G K A L I inteligensi

intelligence ) hanya dimengerti secara
sempit dalam masyarakat . Beberapa
orang berasumsi bahwa memiliki nilai
yang tinggi pada matematika atau ilmu
pengetahun alam berarti berinteligensi
tinggi , adapun yang berasumsi
memiliki kemampuan tinggi untuk
berbahasa sebagai ukuran inteligensi .
(

Gardner menolak keberadaan satu
macam inteligensi , dan mencetuskan
multiple intelligence , yang berarti
inteligensi bisa berupa bermacam macam kemampuan . Dalam
lingkungan sekolah , berbagai macam
inteligensi ini penting untuk digunakan
dan dikembangkan , namun seringkali
guru menemukan kesulitan untuk
menerapkannya pada pembelajaran .
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Penerapan multiple intelligence
pada pembelajaran dapat
membuka pikiran para pelajar ,
dan mengajak anak untuk lebih
kreatif dalam menyerap
pengetahuan yang sedang
diajarkan . Contoh berikut dapat
diaplikasikan pada berbagai topik
atau objektif pembelajaran ,
seperti kemampuan berbahasa
( cerita ) , esay , sejarah , bahkan
pengetahuan alam . Penerapannya
pun diadaptasikan kepada topik
yang ingin diajarkan dan bebas
untuk dimodifikasi oleh guru .
Pada contoh berikut , objektif dari
pembelajaran kelas tersebut
adalah mempelajari suatu cerita
dan menelaah kronologis , pesan ,
dan karakter dari cerita tersebut .

1. VERBAL-LINGUISTICS
(BERBAHASA-LINGUISTIK)
Menulis essay, cerita, puisi, atau skrip monolog.

2. MATHEMATICAL-LOGICAL
(LOGIKA DAN TEORITIKAL)
Menjelaskan logika atau membuat teori yang
menjelaskan mengapa suatu keputusan terjadi
atau sesuatu terjadi.

3. MUSIC
Mengkomposisi atau mendiskusikan lagu yang
berhubungan dengan cerita tersebut.
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4. VISUAL-SPATIAL
Menggambar, melukis, atau mengumpulkan
gambar/ membuat poster yang menunjukkan
pengertian tentang cerita tersebut.

5. BODILY-KINAESTHETIC
(TUBUH DAN PERGERAKAN)
Memimpin permainan tebak gaya dengan
sekelas atau menari interpretasi cerita tersebut.

6. INTERPERSONAL (KOMUNIKASI)
Menulis cerita atau berita pura-pura yang dapat
di-roleplay di depan kelas.

7. INTRAPERSONAL (MENGENAL
DIRI SENDIRI)
Mempresentasikan jurnal atau diari yang
mendeskripsikan bagaimana cerita tersebut
memberikan efek pada diri pelajar tersebut.

8. NATURALIST (LINGKUNGAN)
Mendeskripsikan cerita tersebut menggunakan
pengetahuan tentang alam, misalnya tumbuhan,
binatang, atau lingkungan.

Contoh topik lainnya :
- Kindergarten & Lower primary :
aktivitas liburan , buku cerita , dan
konsep lingkungan yang sederhana
M38 Miami Bay, Mall of Indonesia
Jalan Boulevard Raya Barat
Kelapa Gading, Jakarta 14240

Higher primary : cerita , konsep pengetahuan
alam yang sederhana , konsep sosial
- Secondary : cerita sejarah , literasi bahasa ,
konsep pengembangan karakter
-
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