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ABSTRAK 

Howard Gardner  (dalam  Gage  &  Berliner,  1992)  menjelaskan  bahwa  setiap 

orang   memiliki   berbagai  jenis  kecerdasan,  yang  disebut  dengan  multiple 
intelligences (MI). Hoerr (1994) menjelaskan bahwa telah banyak pendidik yang 
menyadari pentingnya mengembangan MI, sehingga penting untuk mengadakan 

pendidikan  MI di sekolah. Untuk itu, perlu dikembangkan program pendidikan 

berbasis MI yang sesuai  diadakan di sekolah. Penelitian ini berusaha untuk 

membuat  program  pengembangan  MI  dengan  memanfaatkan  hewan  sebagai 

media. Keputusan menggunakan hewan sebagai media banyaknya manfaat yang 

dapat  diambil  dari  hewan  peliharaan,  seperti  meningkatkan  tanggung  jawab, 

mengembangkan  keterampilan  sosial  dan  empati,  dan  lain-lain  (Meadows  & 

Flint, 2006). Selain itu, hewan sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan 

kesempatan untuk  belajar di  berbagai  bidang  kurikulum 

(http://www.nationalpetweek.org.uk).  Program  yang  dibentuk  terdiri  atas  2 

program  rutin  dan  10  program  khusus,  meliputi  berbagai  aspek  MI.  Peserta 

program adalah 30 murid  kelas 3 SD, dengan menggunakan kelinci sebagai 

media  pembelajaran.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  discovery  learning, 

dengan  membiarkan  anak  bereksperimen   dengan  hewan  peliharaan  untuk 

mendapatkan  pengetahuan  baru.  Untuk  mengetahui  perkembangan  berbagai 

aspek MI, digunakan beberapa lembar penilaian serta observasi.  Hasil penilaian 

menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  aspek  MI  yang  berkembang  setelah 

program dilaksanakan. Aspek-aspek tersebut adalah kecerdasan antar-pribadi, 

intra-pribadi,  naturalistik,  dan  verbal-linguistik.  Sementara  itu,  tidak  terlihat 

adanya  peningkatan  yang  berarti  dari  aspek-aspek  MI  lainnya. Dari  hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa program belum dapat mengembangkan MI 

secara optimal. Diperlukan beberapa perbaikan dalam program, untuk 

mendapatkan kegiatan-kegiatan yang paling efektif meningkatkan MI.  Perlu juga 

ditinjau kembali durasi serta frekuensi pelaksanaan program yang paling efektif. 

 
Kata kunci: multiple intelligences, hewan peliharaan, anak-anak, sekolah 

 
PENDAHULUAN 

Gardner (dalam Gage & Berliner, 1992) menjelaskan bahwa sesungguhnya 

ada berbagai  aspek dalam kecerdasan seseorang, disebut multiple intelligences 

(MI),   antara   lain   meliputi   kecerdasan   linguistik,   logis-matematis,   spasial, 

kinestetik-jasmani, musikal, antarpribadi,  intrapribadi, dan naturalis. Penemuan 

ini mengubah persepsi akan suatu bentuk kurikulum pendidikan dasar yang baik. 

Pendidikan  yang  tadinya  hanya  memfokuskan  diri  pada  pengembangan  aspek 

kognitif kini mulai terbuka dan memberi kesempatan anak untuk mengembangkan 

berbagai aspek kecerdasannya (Combs, dalam Gage & Berliner, 2000). 

Meski penyelenggara pendidikan dasar di Indonesia telah memunculkan 

program ekstrakurikuler untuk mengembangkan berbagai aspek kecerdasan anak, 

http://www.nationalpetweek.org.uk/
http://www.nationalpetweek.org.uk/
http://www.nationalpetweek.org.uk/
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kecerdasan yang banyak dikembangkan hanya mencakup kecerdasan linguistik, 
spasial, kinestetik-jasmani, dan musikal. Berbagai aspek lain, seperti kecerdasan 

antarpribadi dan  interpribadi justru tidak terjamah oleh sistem pendidikan dasar 

yang  ada  sekarang.  Hal  ini  mengkhawatirkan  mengingat  pernyataan  Gardner 

(1983  dalam  Gage  &  Berliner,  1992)  bahwa  pengembangan  berbagai  aspek 

kecerdasan sangat penting karena memberikan banyak  kesempatan bagi siswa 

untuk mencapai keberhasilan. Hal ini dikarenakan apabila seorang  siswa gagal 

dalam satu aspek kecerdasan, ia tidak harus merasa rendah diri karena sangatlah 

mungkin bahwa ia dapat saja berprestasi tinggi dalam aspek kecerdasan lainnya. 

Oleh  karena  itulah,  Peneliti  hendak  mengembangkan  program  untuk 

memberikan  kesempatan  bagi  siswa  untuk  mengembangkan  MI  yang  mereka 

miliki.   Pengembangan   MI   dalam   dilakukan   dengan   memanfaatkan   hewan 

peliharaan. Selama 6 minggu, siswa secara berkelompok diminta untuk merawat 

hewan peliharaan, serta melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan MI. 

Pengembangan  MI  anak  dapat  dilakukan  dengan  metode  discovery 

learning.  Metode  ini  telah  digunakan  di  Jepang  untuk  anak-anak  TK  dalam 

program yang serupa, yakni merawat hewan (Hatano & Inagaki, dalam Ormrod, 

2000).  Metode  ini  memungkinkan  anak  mengkonstruksikan  pengetahuannya 

dengan melakukan eksperimen dengan hewan peliharaan. Dengan demikian anak 

dapat  menentukan  sendiri  cara  merawat  hewan  yang  paling  baik  dan  benar 

berdasarkan pengalaman langsung dan masukan dari teman maupun guru. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut akan dijabarkan hasil dan pembahasan dari setiap pertemuan yang 

diadakan. 
 

I.  Perkenalan 

Tujuan: 
Berkenalan dengan  peserta  program  dan  juga  memberikan  kesempatan 

bagi  peserta  program  untuk  mengenal  tim  fasilitator  yang  akan  berinteraksi 

dengan mereka. Pada sesi ini juga diberikan pre-test guna mengukur kemampuan 

siswa, antara lain kemampuan verbal-linguistik, logis-matematis, dan 

naturalistik. 

 
Deskripsi Kegiatan: 

Pada pertemuan pertama ini, fasilitator membuat name tag yang dikenakan 

baik oleh tim  fasilitator maupun para siswa. Fasilitator memberikan penjelasan 

mengenai garis besar kegiatan  yang akan mereka ikuti. Setelah itu, para siswa 

diminta untuk mengerjakan secara individual tes tertulis yang telah disiapkan tim 

fasilitator. Kemudian, siswa dibagi ke dalam 6 (enam) kelompok secara acak dan 

diminta untuk membuat nama kelompoknya masing-masing. Para siswa diberikan 

kesempatan  untuk  berkenalan  dengan  teman  sekelompoknya  dan  pertemuan 

ditutup dengan pembagian buku catatan pribadi. Buku tersebut akan digunakan 

sebagai sarana  pencatatan setiap tugas yang diberikan dalam program ini dan 

sarana evaluasi pribadi. 

 
Hasil Observasi: 
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Para siswa nampak sangat antusias untuk mengikuti program ini. Hal ini 
terlihat dari sambutan hangat yang diberikan para siswa pada saat tim fasilitator 

memasuki ruang kelas.  Mereka pun banyak mengajukan pertanyaan pada tim 

fasilitator berkenaan dengan kegiatan  yang akan mereka lakukan. Akan tetapi, 

keakraban   diantara   para   siswa   belum   terjalin.   Para   siswa   duduk   secara 

berkelompok  berdasarkan  kelas  dan  jenis  kelaminnya  masing-masing.  Bahkan 

pada saat siswa dibagi dalam kelompok secara acak, mereka masih tampak kaku 

dengan teman-teman sekelompoknya. Pada saat pemberian pre-test, anak-anak 

masih sulit untuk diatur dan sulit fokus pada instruksi yang diberikan fasilitator. 

Tim  fasilitator  menemukan  adanya  kesulitan  komunikasi  dengan  siswa  yang 

mengikuti   kegiatan   ini.   Siswa   terlihat   kurang   tanggap   terhadap   instruksi 

fasilitator. Para siswa juga tidak terbiasa  mendengar dan menggunakan bahasa 

Indonesia  secara  baik  dan  benar.  Banyak  diantara   mereka  yang  cenderung 

menggunakan logat Betawi. 

 
Pembahasan: 

Dari hasil pengamatan ini, fasilitator menyimpulkan beberapa hal yaitu: 

1.  Siswa memiliki motivasi untuk mengikuti program ini karena mereka tertarik 

dan antusias untuk memelihara hewan dan mengikuti berbagai kegiatan yang 

akan mereka ikuti. 

2.  Kesulitan  para  siswa  untuk  berkomunikasi  dengan  tim  fasilitator  dengan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar mengindikasikan kurang 

berkembangnya  kemampuan  verbal-linguistik  pada  anak.  Mereka  belum 

mampu menyimak, memahami, dan mengingat instruksi yang dibacakan oleh 

fasilitator  dengan   efektif  (Campbell,et.al.,  2006).  Oleh  karena  itu,  tim 

fasilitator  memutuskan  untuk  menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  lebih 

sederhana (sehari-hari) untuk memudahkan komunikasi dengan para siswa. 

 
II. Animal Planet 

Tujuan: meningkatkan kecerdasan naturalistik dan antar pribadi. 

 
Deskripsi Kegiatan: 

Anak-anak diminta untuk bermain pengelompokkan gambar-gambar 

hewan ke dalam kategori yang diberikan. Saat pelaksanaan, anak-anak dibagi 

menjadi 6 kelompok, masing-masing beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok 

dibagikan kartu bergambar hewan, kemudian diminta mengelompokkan hewan- 

hewan tersebut berdasarkan cara berkembang biak (beranak dan bertelur). Setelah 

selesai, kelompok diminta mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan 

kelas. Pada akhir kgiatan, anak-anak diminta untuk membaca keterangan tentang 

hewan-hewan tersebut yang terdapat di belakang kartu bergambar. 

 
Hasil Observasi: 

Pada kegiatan pertama sebagai kelompok ini, sebagian anak masih 

mengalami kesulitan bekerja sama. Walaupun sebagian besar kelompok dapat 

bekerja dengan cukup tenang, beberapa anak tampak memiliki perbedaan 

pendapat di dalam kelompok. Pada salah satu kelompok, perbedaan pendapat 

tersebut menyebabkan perdebatan panas. Fasilitator pun meminta kelompok untuk 

tidak bertengkar, dan memberi pengertian bahwa apabila bekerja dalam kelompok 
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mereka harus berusaha untuk memahami teman-temannya serta tidak naik darah. 

Diharapkan sesi ini dapat membantu anak belajar mengenai cara bekerja sama 

dengan baik, yang merupakan salah satu aspek kecerdasan antar pribadi. 

 
Pembahasan: 

Kegiatan ini telah berjalan dengan cukup baik. Walaupun saat 

mengelompokkan hewan sebagian besar kelompok masih melakukan beberapa 

kesalahan, namun banyak hal baru yang dipelajari anak-anak mengenai hewan- 

hewan tersebut. Hal ini terlihat dari betapa asyiknya mereka mencermati tulisan 

mengenai hewan yang terdapat di bagian belakang kartu bergambar. 

 
III. Tell Us What You Know 

Tujuan: mengembangkan kemampuan verbal-linguistik dan naturalistik siswa. 

 
Deskripsi Kegiatan: 

Program ini berbentuk tes tertulis singkat atau mengisi titik-titik, yang 

berisi  10  pertanyaan  tentang  pengetahuan  kelinci  dalam  wacana  yang  telah 

diberikan  sebelumnya.   Wacana  tersebut  merupakan  penjelasan  pengetahuan 

singkat  tentang  kelinci  untuk  membekali  anak-anak  pengetahuan  dasar  dalam 

memelihara kelinci. Pertanyaan yang diajukan  dibuat dalam bentuk pertanyaan 

isian untuk memudahkan anak-anak dalam pengisiannya.  Masing-masing anak 

akan mendapatkan lembar soal dan mereka harus menuliskan jawabannya  pada 

lembar soal tersebut. Adapun pengetahuan kelinci yang termuat dalam wacana 

tersebut  berisi  pengetahuan  singkat  dan  sederhana  yang  diharapkan  mampu 

ditangkap dan dipahami oleh anak-anak kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Setiap anak 

mendapatkan 2 lembar wacana yang harus dibaca sendiri di rumah. Sebelumnya 

telah dijelaskan bahwa wacana tersebut harus dibaca dan dipahami baik-baik agar 

mereka siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan 
tersebut. 

 
Laporan pengamatan: 

Hasil tes yang telah dikumpulkan menunjukkan rata-rata nilai yang tidak 

tinggi. Nilai tertinggi yang mampu diraih dalam kelas tersebut adalah 6 dan nilai 

terendahnya adalah 1. Dari hasil tersebut terlihat bahwa banyak sekali anak-anak 

yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang  diajukan. Observasi yang dilakukan 

selama tes berlangsung pun memperlihatkan bahwa masih anak yang 

membutuhkan waktu lama  untuk menjawab setiap soal. Bahkan ada beberapa 

anak  yang  harus  membaca  secara  lisan  terlebih  dahulu  sebelum  memahami 

pertanyaan dan mulai mengerjakan soal. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca  dari  anak-anak  tersebut  masih  belum  cukup  lancar.  Dari  jawaban- 

jawaban yang dituliskan, masih banyak anak-anak yang salah mengeja kata-kata 

dan perbendaharaan kata-kata yang dimiliki oleh mereka masih belum banyak. 
 

 
 

Pembahasan: 

Dari hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1.  Kemungkinan pertama yang menyebabkan rendahnya rata-rata nilai tes adalah 

karena sebagian besar anak-anak tersebut belum membaca wacana yang telah 
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diberikan kepada  mereka.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  buruknya  nilai  tes 

karena belum memiliki pengetahuan mengenai pertanyaan yang diajukan. 

2.  Kemampuan membaca dan mengeja dengan benar yang dimiliki oleh anak- 

anak tersebut  masih kurang baik. Oleh sebab itu, hal ini dapat menghambat 

daya tangkap mereka terhadap suatu materi yang diajarkan. 

3.  Anak-anak tersebut belum dapat dilepas secara mandiri dalam mempelajari 

suatu materi. Dibutuhkan adanya pembahasan dan penjelasan secara bersama- 

sama  dan  perlahan  untuk  mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak  atau  kurang 

dimengerti oleh mereka. 

4.  Rendahnya rata-rata nilai tes  menunjukkan adanya kemungkinan bahwa anak- 

anak tersebut  belum atau kurang mampu menangkap dan memahami materi 

pengetahuan  yang  diberikan  dalam  wacana.  Oleh  sebab  itu,  pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan tidak dapat dijawab dengan baik. 
5.  Setelah tes selesai, tim fasilitator memberikan penjelasan mengenai isi bacaan. 

Ternyata anak-anak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan secara lisan. 

Hal ini  menunjukkan bahwa mereka telah mengalami proses pembelajaran. 

Ada informasi dan kosa kata baru yang didapatkan. Dengan demikian, telah 

terjadi pengembangan kemampuan verbal linguistik dan naturalistik. 

IV. Sing a Song 
Tujuan: mengembangkan kemampuan musikal dan verbal-linguistik. 

 
Deskripsi Kegiatan: 

Pada pertemuan  sebelumnya,  siswa  telah  diberi  tugas  kelompok  untuk 

memilih satu lagu yang mereka sukai untuk dinyanyikan di depan kelas. Namun 

mereka diminta untuk mengganti lirik   lagu tersebut dengan lirik yang 

menceritakan mengenai  kelinci yang mereka pelihara. Oleh karena itu dalam 

pertemuan  berikutnya,  setiap  kelompok  telah  siap  dengan  lirik  lagu  masing- 

masing. Siswa diberi waktu selama 30 menit untuk  berlatih menyanyikan lagu 

pilihannya.  Selama  latihan,  fasilitator  ikut  membantu  siswa  untuk  bernyanyi 

dengan nada yang harmonis dan kompak dalam kelompok. Setelah 30 menit, 

setiap  kelompok diberikan kesempatan untuk bernyanyi di depan kelas. Setelah 

semua  kelompok  tampil,  fasilitator  mengajarkan  sebuah  lagu  tentang  kelinci 

kemudian mengajak siswa untuk menyanyikan lagu baru tersebut bersama-sama. 

 
Laporan pengamatan: 

Siswa terlihat sangat senang dan menikmati kegiatan yang dilakukan pada 

hari itu.  Siswa tampak cukup kreatif ketika diminta untuk mengganti lirik lagu 

tersebut dengan lirik baru yang berceritakan tentang kelinci. Selama latihan siswa 

juga  berusaha  untuk  menghafalkan   lirik   yang  telah  mereka  buat.  Selama 

kelompok menyanyikan lagu di depan kelas, sebagian besar telah dapat menhafal 

lirik yang mereka buat dengan baik. Secara umum penampilan  mereka sangat 

bersemangat. Meskipun demikian, masih banyak kekurangan dalam seni vokal. 

Meskipun  berhasil  menyanyikan  lagu  dari  awal  sampai  akhir,  mereka  masih 

terlihat kurang dalam harmonisasi nada. Masih banyak nada yang tidak tepat dan 

tempo yang tidak teratur. Selain itu sebagian besar siswa masih bernyanyi dengan 

berteriak dan kurang kompak dengan anggota kelompok yang lain. 

 
Pembahasan: 
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Dari hasil pengamatan ini, tim pelaksana program menyimpulkan beberapa 

hal, yaitu: 

1.  Dari semangat dan antusiasme siswa dalam kegiatan ini dapat terlihat bahwa 

mereka memiliki ketertarikan yang tinggi pada bidang musikal khususnya seni 

vokal. Oleh karena itu, kemampuan musikal siswa dapat lebih dikembangkan 

lagi melalui program pengajaran seni vokal yang berkelanjutan dan intensif. 

2.  Kekurangan siswa dalam menyanyikan lagu di depan kelas dikarenakan oleh 

waktu  latihan   yang  singkat  dan  tidak  adanya  sarana  alat  musik  yang 

diperlukan untuk mendukung latihan. Selain itu, para siswa juga belum pernah 

mendapatkan pendidikan mengenai teknik-teknik dalam bernyanyi 

sebelumnya. Oleh karena itu untuk  meningkatkan kualitas performa siswa 

dalam  bernyanyi  juga  perlu  diajarkan  teknik-teknik  bernyanyi  dan  latihan 

yang lebih intensif. 
3. 

V. Clean the House 
Tujuan: mengasah kecerdasan naturalistik, kinestetik-jasmani, antar pribadi 
serta intra pribadi. 

 
Deskripsi Kegiatan: 

Dalam sesi ini setiap kelompok dibagi menjadi dua bagian, yaitu anak- 

anak yang bertugas membersihkan kandang kelinci dan anak-anak yang bertugas 

membersihkan  kelinci.  Pada  pelaksanaannya,  kegiatan  ini  kami  anggap  telah 

cukup  dapat  membantu  melatih  kecerdasan  naturalistik.  Bagi  anak-anak  yang 

diberi  tugas  membersihkan  kelinci,  interaksi  dengan  kelinci  dapat  dikatakan 

sebagai  interaksi  dengan  makhluk  hidup  yang  merupakan  bagian  dari  alam. 

Sementara  itu,  anak-anak  yang  membersihkan  kandang  pun  mau  tidak  mau 

berurusan dengan kotoran kelinci, yang membuat mereka dekat juga dengan salah 

satu  bagian alam. Setiap anak harus bekerja sama dengan teman-teman lainnya 

untuk menyelesaikan tugas mereka. Hal ini diharapkan mampu membantu melatih 

kecerdasan antar pribadi mereka. 
 

Hasil Observasi: 

Pada saat membersihkan kelinci, diperlukan satu anak untuk memegang 

kelinci   sementara   anak   lainnya   mengelap   ataupun   menyisir   bulu   kelinci. 

Demikian pula dengan tugas membersihkan kandang, yang memerlukan 

pembagian  tugas seperti menyikat kandang, membersihkan alas, membersihkan 

tempat  makanan,  dan  lain-lain.  Pada  saat  kegiatan  ini  dilakukan,  anak-anak 

dengan  sendirinya  telah  membagi  diri  ke  dalam  tugas-tugas  tersebut.  Secara 

bergantian,   mereka   berganti   tugas   agar   semua   anggota   dalam   kelompok 

mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan seluruh tugas. 

 
Pembahasan: 

1.  Kegiatan membersihkan kelinci ini melatih kemampuan motorik halus. Hal ini 

dikarenakan  pada  saat  melakukan  kegiatan  ini,  setiap  anak  diminta  untuk 

menggunakan ketrampilan tangan dan juga ketelitian. Mereka harus 

memegang kelinci dengan cukup erat, tapi juga lembut agar tidak menyakiti 

kelinci,   menggunting  bulu  yang  kepanjangan  atau  kusut,  dan  mengelap 

bulunya.  Kegiatan-kegiatan  semacam  ini  menurut  Campbell,  et.al.  (2006) 
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memang  dapat  mengembangkan  kecerdasan  kinestetik  anak.  Selain  itu, 

kemampuan  motorik kasar pun ikut diasah, terutama bagi anak-anak yang 

membersihkan kandang,  misalnya saat berlari dari tempat pengambilan air 

menuju tempat kandang dibersihkan, mengangkat ember, ataupun 
memindahkan kandang. 

2.  Kegiatan membersihkan kelinci dan kandang kelinci memerlukan kerjasama 

yang baik antar  anak-anak. Hal ini kembali melatih anak untuk berinteraksi 

dan bekerja sama dalam kelompok, yang merupakan bagian dari kecerdasan 

antar pribadi. 

3.  Selain itu, anak-anak yang membersihkan kelinci juga secara tidak langsung 

dilatih oleh binatang peliharaannya tersebut untuk berempati. Hal ini terlihat 

saat salah satu anak  berkomentar, “kelincinya pengen lari”, atau “kelincinya 

kegelian”, yang menunjukkan  bahwa  mereka berusaha memahami apa yang 

dirasakan  oleh  kelinci  yang  mereka  pelihara.  Kecerdasan  lain  yang  turut 

dikembangkan dalam kegiatan ini adalah kecerdasan intra pribadi. Melalui 

kegiatan ini, anak-anak diharapkan memiliki rasa tanggung jawab  terhadap 

barang-barang yang dimilikinya ataupun makhluk hidup yang diperliharanya. 

Rasa  tanggung  jawab  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  kesadaran  diri 

bahwa  ada  sesuatu   yang  harus  dilakukan  untuk  menjamin  keselamatan 

binatang peliharaannya tersebut. 

 
VI. Vet Visit 

Tujuan:  mengembangkan  kemampuan  naturalistik,  intra-pribadi  dan  antar- 

pribadi yang dimilikinya. 
 

Deskripsi Kegiatan: 

Program ini dilaksanakan dengan mendatangkan dokter hewan ke dalam 

kelas tersebut untuk memeriksa kesehatan kelinci dari masing-masing kelompok, 

dan berbagi  pengetahuan mengenai kelinci ataupun hewan lainnya pada anak- 

anak. Selain mendengarkan penjelasan dari dokter hewan, anak-anak 

diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan apapun seputar dunia fauna kepada 

dokter tersebut. 
 

Hasil Observasi: 

Pada awalnya, anak-anak tampak belum terbiasa dengan kehadiran orang 

baru di  kelas, tetapi secara perlahan suasana mulai mencair. Pengetahuan anak- 

anak  mengenai  dunia  hewan  masih  amat  terbatas.  Hal  ini  terlihat  dari  masih 

sedikitnya  pertanyaan-pertanyaan   yang   diajukan  kepada  dokter  hewan,  dan 

beberapa  indikasi  yang  didapatkan  dari   pertanyaan  ataupun  jawaban  yang 

diajukan oleh anak-anak. Pengetahuan dunia hewan yang dimiliki mereka masih 

terbatas pada hewan-hewan yang sering ditemui oleh mereka, seperti  ayam dan 

kucing.   Namun   tidak   sedikit   dari   mereka   yang   bahkan   kurang   memiliki 

pengetahuan mengenai hewan-hewan tersebut. Indikasi lain yang didapatkan dari 

pengamatan, adalah kurangnya rasa keingintahuan anak-anak. Pada beberapa sesi 

yang dibuka untuk mengajukan pertanyaan pada dokter, masih sedikit anak-anak 

yang  bertanya,  bahkan  beberapa   saat  sempat  tidak  ada  yang  mengajukan 

pertanyaan.  Seandainya  ada  beberapa  hal  yang  ingin  ditanyakan  pun,  masih 

banyak dari mereka yang malu untuk bertanya. 
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Pembahasan: 

1.  Kecerdasan  naturalistik,  khususnya  pengetahuan  mengenai  dunia  hewan 

masih perlu dikembangkan. 

2.  Kemampuan intra-pribadi siswa masih kurang, yang terlihat dari rendahnya 

partisipasi  siswa  dalam  menjawab  pertanyaan  dan  bertanya.  Kemungkinan 

pertama,  sedikitnya  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  mereka  menunjukkan 

kurang kritis-nya mereka terhadap  suatu hal atau masih adanya faktor rasa 

malu  untuk  bertanya.  Kemungkinan  kedua,  kurangnya  ketertarikan  siswa- 

siswi terhadap pengetahuan atau materi yang diajarkan. 

3.  Kehadiran  orang  baru  dalam  kelas  menyebabkan  munculnya  waktu  untuk 

beradaptasi  terhadap  orang  baru  tersebut.  Observasi  menunjukkan  bahwa 

anak-anak  tersebut  masih  membutuhkan  waktu  adaptasi  yang  cukup  lama 

untuk dapat merasa nyaman atas kehadiran orang baru. Hal ini terkait dengan 

kecerdasan antar-pribadi mereka. 
 

VII. Story Telling and Fun Drawing 

Tujuan : mengembangkan kemampuan visual dan kinestetik, serta antarpribadi. 
 

Deskripsi Kegiatan : 

Dalam  kegiatan  pertama,  fasilitator  membawakan  sebuah  cerita  fabel 

singkat. Setelah itu, fasilitator bertanya kepada siswa mengenai pesan-pesan moral 

yang terdapat dalam cerita tersebut. Siswa diajak untuk menemukan pesan-pesan 

moral  dalam  cerita  tersebut,   kemudian  siswa  diminta  untuk  menceritakan 

jawabannya di depan kelas. Dalam kegiatan kedua, siswa diminta untuk membuat 

gambar hewan apa saja yang mereka sukai didalam habitatnya. Siswa diberikan 

sarana kertas gambar, pensil warna, kertas warna, dan gunting.  Mereka diminta 

untuk membuat kreasi gambar hewan dengan menggunakan pensil warna maupun 

kertas  lipat  warna  yang  digunting  sesuai  bentuk  yang  diinginkan.  Siswa 

mengerjakan tugas tersebut secara individual, namun mereka diminta untuk duduk 

dalam kelompok untuk  berbagi kertas warna, pensil warna, dan gunting. Siswa 

diberikan  waktu  selama  70  menit  untuk  menyelesaikan  tugas  gambar  mereka 

kemudian dikumpulkan kepada fasilitator. 
 

Hasil Observasi: 

Dalam kegiatan pertama, siswa aktif mendengarkan cerita yang dibawakan 

oleh  fasilitator.  Beberapa  siswa  juga  tampak  mulai  berani  untuk  menjawab 

pertanyaan   fasilitator   atas   kesediaan   sendiri.   Dari   jawaban-jawaban   yang 

diberikan siswa, terlihat  bahwa mereka mampu menangkap pesan moral yang 
terdapat dalam cerita dengan cukup baik. 

Dalam kegiatan kedua, secara umum siswa tampak bersemangat mengerjakan 

tugas yang  diberikan kepada mereka. Walaupun demikian, sebagian besar anak 

masih kebingungan  memilih gambar hewan yang ingin dibuat. Beberapa anak 

juga  terlihat  saling  menjiplak  atau  membuat  karya  yang  sama  dengan  teman 

sekelompoknya. Di dalam kelompok, siswa sudah mulai mau mengalah satu sama 

lain untuk bergantian menggunakan perlengkapan yang disediakan. Dari gambar 

yang telah selesai dikerjakan siswa, dapat dilihat bahwa sebagian  besar siswa 

masih  memiliki  kemampuan  visual  dan  kinestetik  yang  kurang.  Walaupun 

demikian,   hampir   setiap   anak   berani   mengekspresikan   gambarnya   dengan 

menggunakan berbagai warna yang menarik dan kreatif. 
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Pembahasan: 

1.  Kemampuan  antarpribadi  siswa  telah  mengalami  perkembangan  yang 

cukup baik.  Terlihat dari perilaku siswa untuk mau saling mengalah dalam 

menggunaan  perlengkapan  gambar  dan  kesediaan  siswa  untuk  membantu 

teman lainnya yang mengalami kesulitan. 

2.  Kemampuan spasial siswa masih sangat kurang. Masih banyak siswa yang 

belum menggambar dengan proporsi yang tepat.Hal ini mungkin disebabkan 

oleh kurangnya  pengetahuan siswa mengenai hewan dan habitatnya. Untuk 

itu, ada baiknya siswa diberikan contoh-contoh gambar yang benar mengenai 

hewan dan habitatnya serta proporsi dari hewan tersebut. 

3.  Kemampuan  kinestetik  siswa  dalam menggambar  dan  menggunting  juga 

masih kurang.  Hal ini mungkin dikarenakan siswa jarang berlatih membuat 

gambar visual khususnya  gambar hewan dan jarang menggunakan gunting, 

sehingga motorik halus mereka belum berkembang dengan baik. 

4.  Kemampuan kinestetik dan visual  siswa dapat lebih dikembangkan lagi 

dengan banyak latihan. 
 

VIII. Mading 

Tujuan: mengembangkan kemampuan antar-pribadi, naturalistik, spasial dan 

kinestetik. 
 

Deskripsi Kegiatan: 

Didalam kelompok siswa diminta untuk membuat mading tentang hewan 

yang telah  ditentukan oleh fasilitator. Mereka diminta untuk menaruh gambar 

hewan yang bersangkutan (yang telah disiapkan siswa dari rumah maupun yang 

diberikan oleh fasilitator), mencantumkan informasi dasar tentang hewan meliputi 

habitat, jenis makanan yang dimakan, cara berkembang biak, dan lain-lain, serta 

menghias mading dengan sekreatif mungkin. 

Hasil Observasi: 

Dalam kegiatan ini siswa sudah mulai mampu untuk bekerja sama dan berbagi 

tugas.  Beberapa  kelompok  dapat  menyelesaikan  tugasnya  dengan  pembagian 

tugas  yang  benar,   sehingga  masing-masing  anggota  kelompok  bekerja  dan 

memberikan   kontribusi.   Namun,   masih   ada   kelompok   yang   belum   dapat 

menerapkan pembagian tugas. Akibatnya tugas hanya diselesaikan oleh dua atau 

tiga anggota saja. Selain itu, untuk pengetahuan siswa  mengenai hewan yang 

harus dibuat masing pun, ternyata masih kurang. Hal ini tampak dari kebingungan 

siswa untuk menulis informasi mengenai hewan yang bersangkutan. Nampaknya 

siswa belum mengumpulkan cukup banyak informasi untuk di tulis dan dibagikan 

kepada  teman-temannya. Beberapa anak harus dipancing terlebih dahulu untuk 

mulai dapat mengingat dan menuliskan informasi yang diminta. 
 

Pembahasan: 

1.  Kecerdasan naturalistik siswa masih kurang karena belum banyak informasi 

baru yang dapat diberikan oleh para siswa. Selain itu, siswa juga belum cukup 

aktif  untuk  mencari  informasi  sendiri  sesuai  dengan  instruksi  tugas  yang 

diberikanoleh  fasilitator.  Untuk  pemberian   tugas  yang  serupa  di  masa 

mendatang,  ada  baiknya  jika  siswa  dibimbing  terlebih  dahulu  mengenai 

bagaimana cara mengumpulkan informasi dari majalah atau koran, atau dilatih 

untuk membuat kliping. 
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2.  Siswa  sudah  mulai  mengembangkan  kecerdasan  antar-pribadi.  Hal  ini 

tampak  dari  kemampuan  bekerja  sama  untuk  menyelesaikan  suatu  tugas 

dengan  baik  dan  pembagian  tugas  yang  jelas.  Siswa  juga  dilatih  untuk 

menghargai hasil kerja teman  sekelompoknya dan saling bergantian untuk 
menggunakan gunting, lem, dan kertas warna. 

3.  Kecerdasan spasial siswa belum banyak berkembang, karena masih banyak 

gambar yang belum proporsional dan antara penempatan kotak informasi dan 

gambar pun belum rapi. Namun, siswa sudah mulai berani untuk 

mengekspresikan seni gambarkan yang beragam. 

4.  Untuk kecerdasan kinestetik, yang lebih terasah dalam kegiatan ini adalah 

motorik halus.  Hal ini disebabkan keterampilan yang dikembangkan dalam 

kegiatan ini adalah keterampilan menggambar dan menggunting. Kecerdasan 

kinestetik   siswa   sudah   lebih   berkembang   dibandingkan   dengan   tugas 

sebelumnya (Story telling and fun drawing).  Kemungkinan hal ini terjadi 

karena siswa mulai terbiasa untuk menggunakan gunting. 

 
IX. Review and Rewards 

Tujuan: 
Mengasah kecerdasan naturalistik, kinestetik-jasmani, antar-pribadi 

serta intra-pribadi. 
 

Deskripsi Kegiatan: 

Dalam  kegiatan  ini  juga  dilaklukan  kegiatan  membersihkan  kandang 

hewan  seperti  kegiatan Clean the House pertama, namun dilakukan pertukaran 

tugas.  Anak-anak   yang   sebelumnya  bertugas  membersihkan  kandang  akan 

membersihkan kelinci, dan sebaliknya. Pertukaran ini dilakukan agar semua anak 

pernah  merasakan  kedua  pengalaman  tersebut.  Selain  itu,  pada  kegiatan  ini 

diselipkan pula review kegiatan sebelumnya. Kegiatan yang di-review adalah Sing 

a Song, yaitu dengan meminta anak-anak menyanyikan kembali lagu yang telah 

diajarkan. Selain itu, anak-anak diminta memberikan pendapat dan menyatakan 

perasaan  mereka  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  telah  diberikan.  Diakhir 

kegiatan, fasilitator memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik atas dasar 

kriteria memiliki kerja sama yang baik dan membersihkan kandang dengan bersih 

dan rapi. 
 

Hasil Observasi: 

Siswa tampak  senang  dengan  adanya  pertukaran  tugas  dalam kegiatan 

membersihkan kandang dan hewan. Seperti sebelumnya, kegiatan berjalan cukup 

lancar.  Anak-anak dapat bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugas. 

Untuk  kegiatan  review,  siswa  tampaknya  masih  mengingat  materi  lagu  yang 

diajarkan oleh fasilitator. Dalam menyatakan pendapat dan perasaannya masing- 

masing dalam bentuk tulisan pun menunjukkan adanya kemajuan dalam menulis 

singkat. 
 

Pembahasan: 

1.  Kecerdasan naturalistik siswa dikembangkan melalui kegiatan 

membersihkan  kandang.  Siswa  dilatih  untuk  mau  dekat  dengan  alam  dan 

bertanggung  jawab untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup yang 

dirawat  oleh  mereka.  Siswa  diajak  untuk  mengerti  bahwa  kelinci  sebagai 
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hewan peliharaan pun memiliki kebutuhan akan kebersihan dan makan-minum 

seperti halnya  mereka sendiri. Oleh sebab itu, membersihkan kandang dan 

merawat  hewan  peliharaan   diharapkan  mampu  meningkatkan  kecerdasan 

naturalistik siswa. 
2.  Hampir serupa dengan kegiatan membersihkan kandang sebelumnya, 

kemampuan kinstetik-jasmani yang dilatih adalah motorik halus maupun 

motorik kasar siswa. 

3.  Kecerdasan  antar-pribadi  siswa  berkembang  cukup  baik  dengan  adanya 

kerjasama,  pembagian  tugas,  dan  interaksi  dengan  teman  sekelompoknya 

untuk membersihkan kandang. 

4.  Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan rasa empati 

terhadap  hewan  peliharaan dan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan 

hidup hewan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kecerdasan intra-pribadi 

siswa. 

 
X. Adoption 

Tujuan: 
Siswa dapat mengungkapkan dan menuangkan pikiran dan perasaannya 

mengenai hewan yang ingin ia pelihara dalam sebuah karangan singkat. Dengan 

demikian, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan intra-personal 

dan kemampuan linguistik yang dimilikinya. 
 

Deskripsi kegiatan: 

Kegiatan  ini   merupakan   kegiatan   penutup   dari   rangkaian   program 

pemeliharaan  hewan.  Siswa  diberikan  kesempatan  untuk  dapat  memiliki  dan 

merawat  kelinci  yang  diinginkannya  selama  ini.  Oleh  karena  itu,  siswa  yang 

berminat telah diminta untuk membuat karangan yang menjelaskan alasan mereka 

ingin memelihara kelinci tersebut. Dari semua tulisan yang masuk akan dipilih 6 

tulisan  terbaik  yang  akan  diperbolehkan   membawa  pulang  kelinci.  Dalam 

karangan tersebut juga perlu dicantumkan tanda tangan  orang  tua sebagai bukti 

persetujuan orang tua untuk memelihara kelinci di rumahnya. 
 

Hasil Observasi: 

Siswa  yang  telah  mengumpulkan  karangan  dan  mendapatkan  kelinci 

terlihat   sangat   senang.   Dari   hasil   pengamatan   fasilitator   terlihat,   bahwa 

sebenarnya banyak siswa yang juga sangat ingin merawat kelinci. Namun karena 

keterbatasan tertentu, seperti tidak ada tempat untuk merawat kelinci serta tidak 

mendapatkan  persetujuan  orang  tua,  para  siswa  tersebut  tidak  dapat  merawat 

kelinci. Walaupun demikian, siswa yang tidak dapat memilihara  kelinci tidak 

terlihat kecewa maupun iri. Mereka ikut bahagia untuk teman yang mendapatkan 

kelinci. Para siswa lainnya membantu ketujuh siswa yang mendapatkan kelinci 

untuk membawa berbagai perlengkapan seperti kandang dan makanan kelinci ke 

rumah. Para siswa terlihat saling bergotong royong membawakan kandang kelinci 

yang cukup besar dan perlengkapan lainnya dari sekolah ke rumah yang dituju. 
 

Pembahasan: 

1.  Karangan yang dibuat oleh ketujuh siswa yang berminat untuk mengadopsi 

sudah   menunjukkan  adanya  peningkatan  kemampuan  verbal-linguistik. 

Beberapa anak sudah  mampu untuk membuat kalimat-kalimat yang saling 
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berkesinambungan dan berbentuk cerita. Pesan yang ingin disampaikan dalam 
beberapa   tulisan   pun   sudah   cukup   mudah   untuk   dimengerti.   Hal   ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa, dan melatih 

siswa  untuk  menuangkan  pikiran  dan  ide  dalam  bentuk  tulisan.  Tampak 

beberapa siswa sudah menunjukkan adanya  peningkatan dalam kemampuan 
ini. 

2.  Dalam karangan siswa Diharapkan menuliskan mengenai apa saja yang harus 

dilakukannya  dalam memelihara kelinci dan melakukan refleksi diri untuk 

menjelaskan  alasan   kelayakan  mereka  untuk  memelihara  kelinci-kelinci 

tersebut. Tentu saja hal ini menyangkut kesadaran setiap siswa atas tanggung 

jawab apa saja yang harus dipikul oleh mereka jika mereka memelihara hewan 

tersebut. Dengan kegiatan ini, kecerdasan  intra-personal setiap siswa pun 

dilatih dan dikembangkan. 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil dan pembahasan pelaksanaan program ini yang telah diuraikan 

di atas, tim peneliti menyimpulkan bahwa program ini belum cukup efektif untuk 

mengembangkan berbagai  aspek kecerdasan atau multiple intelligences seperti 

yang  diuraikan  Gardner  (dalam  Gage  &  Berliner,  1992).  Hal  ini  disebabkan 

kurangnya waktu untuk menjalankan program ini dan  juga  situasi dan kondisi 

subyek serta sekolah yang kurang mendukung. Beberapa aspek kecerdasan yang 

tampak  berkembang  karena  adanya  program ini  antara  lain  kecerdasan  antar- 

pribadi, intra-pribadi, naturalistik, dan verbal-linguistik. 

Oleh karena  itulah,  untuk  penelitian  mendatang  perlu  dipertimbangkan 

waktu  yang  akan  diperuntukkan  bagi  pelaksanaan  program  ini,  baik  durasi 

maupun frekuensinya. Selain  itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program ini 

dan  dilakukan  beberapa  penyesuaian  dengan  situasi  dan  kondisi  subyek  agar 

didapatkan hasil yang lebih optimal. 
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