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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Habitual Learning System

1. Konsep Habitual

Memaknai maksud habitual learning system secara utuh harus dipahami

dari arti per-kata terlebih dahulu secara urut. Secara bahasa, habitual berakar

pada kata habit yang artinya adalah kebiasaan1. Sejalan dengan teori psikologi

pendidikan, kebiasaan ini merupakan bentuk kata pasif dari pembiasaan (drill).

Makna ini semakin tegas jika ditarik secara istilah bahwa pembiasaan yang

dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi perilaku atau tingkah laku

(behavior).2

Merunut dari aspek pasif pembiasaan ini, secara eksplisit, penulis sejalan

dengan paradigma aliran behavior dalam memaknai arti habit di ranah

pendidikan yaitu timbulnya perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya

interaksi antara stimulus dan respon, pembentukan perilaku ini dikondisi dengan

cara drill atau pembiasaan itu sendiri yang penerapannya dengan cara diulang-

ulang sehingga membentuk kebiasaan.3

Berdasarkan konsep diatas, maka dapat dikemukakan bahwa habitual

adalah suatu proses pembiasaan diri dan orang untuk mengikuti suatu aturan dan

melaksanakannya secara terus menerus. Selain itu habitual juga menjadi alat

1 Jhon M. Echols dkk, Kamus Indonesia – Inggris, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994),
h. 77.

2Jhon M. Echols dkk, Kamus Indonesia…, h. 579.
3 C. Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h.27.
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untuk melaksanakan program kerja untuk membentuk karakter orang lain

sehingga mewujudkan perubahan sikap dan perilaku orang tersebut.

2. Learning

Dalam banyak kamus terjemahan, secara bahasa kata learning merupakan

kata bentukan dari learn dan –ing, semuanya bermakna pembelajaran.

Pembelajaran berkaitan erat dengan aspek utama (kata dasar)-nya yaitu belajar.

Sedangkan secara istilah, muncul banyak tafsir (pandangan) mengenai

definisi belajar dari beberapa aliran, diantaranya: (a). Aliran Behavioristik, (b).

Aliran Kognitivistik, (c). Aliran Konstrutivistik, (d). Aliran Humanistik, (e).

Aliran Sibernetik, (f). Aliran Revolusi-Sosio-Kultural, dan (g). Aliran

Kecerdasan Ganda/Majemuk (Multiple Intelligence). Masing-masing aliran

mengemukakan definisi belajar lebih berdasarkan pemahaman subjektivitas

melalui eksperimen-eksperimen maupun gejala-gejala yang timbul.

(a) Aliran Behavioristik

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.4 Dengan

kata lain, seseorang (siswa) dianggap telah belajar sesuatu jika telah dapat

menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, siswa belum

dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah  berusaha giat, dan gurunyapun

sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika siswa tersebut belum

dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap

4C. Asri Budiningsih, Belajar…, h. 20.



22

belajar. Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai

hasil belajar.5

Burhus Frederic Skinner, seperti dikutip Barlow (1985) dalam bukunya

Educational Psychology:The Teaching-Learning Process, berpendapat bahwa

belajar adalah:6 “A process of progressive behavior adaptation” yang artinya

“suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara

progresif”.

Penganut teori behavior yang lain, Chaplin dalam bukunya Dictionary

of Psychology membatasi belajar dengan dua rumusan.7 Rumusan pertama

berbunyi:“Acquisition of any relatively permanent change in behavior as a

result of practice and experience” yang artinya “Belajar adalah perolehan

perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan

pengalaman”.Rumusan kedua berbunyi: “Process of acquiring responses as a

result of special practice” maknanya merupakan “Belajar adalah proses

memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus”.

Berkaitan dengan hal di atas, sangat erat kaitannya siswa perlu

melakukan interaksi yang intens terhadap stimulus dan respon. Stimulus

dalam konteks ini mengandung pengertian bahwa dalam proses belajar siswa

perlu diberikan rangsangan untuk menunjang kekuatan daya tangkap dan

daya serap terhadap materi pelajaran yang diterimanya dari guru, kuat

tidaknya daya tangkap dan daya serap siswa terhadap materi pelajaran yang

5 C. Asri Budiningsih, Belajar..., h.20.
6 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2007), h. 90.
7Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan…, h. 90.
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diterima ini harus dilakukan secara kontinyu dan berulang-ulang, mengingat

tingkat kemampuan tiap individu siswa yang berbeda-beda.

Kata stimulus dapat diartikan dengan apa saja yang diberikan oleh guru

kepada siswa misalkan daftar perhitungan (perkalian, pembagian,

penjumlahan dan pengurangan), alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara

tertentu untuk membantu belajar siswa.8

Pengertian yang lain, stimulus dapat juga diartikan sebagai

motivasi.9Motivasi berpangkal dari kata ‘motif’, yang dapat diartikan sebagai

daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan

sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan).

Kegiatan belajar bagi siswa, motivasi dapat dikatakan sebagai

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan,

menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga

diharapkan tujuan yang ada dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi

tentu sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi

dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar.

Motivasi sendiri ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi

ekstrinsik.10Motivasi intrinsik timbul dari dalam diri individu siswa sendiri

tanpa ada paksaan dorongan orang lain, atas dasar kemauan sendiri.

Sedangkan motivasi ekstrinsik timbul sebagai akibat pengaruh dari luar

8C. Asri Budiningsih, Belajar ..., h.20.
9 Pupuh Fathurrohman & M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar: Strategi

Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami,
(Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 19.

10 Pupuh Fathurrohman & M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar ..., h. 19-20.
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individu siswa, apakah karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari

orang atau sesuatu lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau

melakukan sesuatu atau belajar. Siswa dengan motivasi intrinsik rasa ingin

tahunya lebih banyak terhadap materi pelajaran yang diberikan, berbagai

gangguan yang ada di sekitarnya, kurang dapat mempengaruhinya agar

memecahkan perhatiannya. Lain halnya dengan siswa dengan motivasi

ekstrinsik yang merupakan dorongan dari luar dirinya mutlak diperlukan. Di

sini tugas guru adalah membangkitkan motivasi siswa sehingga mau

melakukan aktivitas belajar.

Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus

yang diberikan oleh guru tersebut.11Faktor lain yang dianggap penting

mengenai keterkaitan antara stimulus dengan respon ini adalah faktor

penguatan (reinforcement). Penguatan adalah apa saja yang dapat

memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan (positive

reinforcement), maka respon akan semakin kuat.12B.F. Skinner percaya

bahwa proses adaptasi tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal

apabila diberi penguat (reinforcer).13

Edward L. Thorndike mengemukakan empat prinsip atau hukum dalam

belajar yaitu: (1) law of readiness, belajar akan berhasil apabila individu

(siswa) memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut; (2) law of

exercise, yaitu belajar akan berhasil apabila banyak latihan dan ulangan; (3)

law of effect, yaitu belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan

11 C. Asri Budiningsih, Belajar ..., h.20.
12 C. Asri Budiningsih, Belajar ..., h.21.
13 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan …, h. 90.
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mendapatkan hasil yang baik; dan (4). law of assimilation atau law of

analogy, yaitu belajar dapat dilaksanakan dengan baik jika selalu

menyesuaikan dengan situasi dan keadaan (mengikuti perkembangan pola

zaman).14

Pemaknaan belajar menurut aliran behavior lebih disempurnakan oleh

Bruhus Frederic Skinner (1904) dengan digagasnya teori operant

conditioning. Menurutnya, tingkah laku seseorang (siswa) selalu dikendalikan

oleh faktor dari luar, yaitu berupa lingkungan, rangsangan atau stimulus.

Lebih lanjut, Skinner mengatakan bahwa dengan memberikan dorongan yang

positif (positive reinforcement), maka suatu tingkah laku dapat ditumbuh

kembangkan. Sebaliknya, jika diberi dorongan yang negatif (negative

reinforcement), maka suatu perilaku akan terhambat.15

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan pemaknaan

belajar menurut aliran behavior bahwa belajar merupakan sebuah upaya

menciptakan lingkungan yang memungkinkan timbulnya inisiatif pada siswa

untuk melakukan kegiatan belajar. Kondisi lingkungan ini harus diciptakan

oleh guru, dan setiap respon yang diberikan siswa terhadap lingkungan

tersebut harus diberikan apresiasi yang pantas dan memuaskan siswa. Dengan

cara demikian, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan sebagaimana

yang dikehendaki.

Secara ringkas, memaknai belajar dengan perubahan tingkah laku.

Seseorang telah dianggap belajar jika telah mampu menunjukkan perubahan

14 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan
Problematika Belajar dan Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 42.

15 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2009), h. 91.
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tingkah laku. Pandangan behavioristik mengakui pentingnya masukan atau

input yang berupa stimulus dan respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara

stimulus dan respon dianggap kurang penting, sebab tidak bisa diamati dan

diukur, yang bisa diamati dan diukur hanyalah stimulus dan respon.

(b) Aliran Kognitivistik

Menurut teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan

pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang

nampak.16Berbeda dengan teori aliran behavior, belajar menurut aliran

kognitif ini lebih mementingkan aspek proses belajar dari pada hasil

belajarnya. Aliran ini menyatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan

hubungan antara stimulus dan respon, model belajar kognitif merupakan

suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual.

Maksudnya adalah tingkah laku seseorang (siswa) ditentukan oleh persepsi

serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan

belajarnya.

Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam

rumusan-rumusan seperti: “Tahap-tahap perkembangan” yang dikemukakan

oleh J. Piaget, Advance Organizer oleh Ausubel, Pemahaman Konsep oleh

Bruner, Hirarki Belajar oleh Gagne, dan tokoh-tokoh kognitif lainnya.17

Menurut Jean Piaget, belajar adalah sebuah proses interaksi anak didik

dengan lingkungan yang selalu mengalami perubahan dan dilakukan secara

terus menerus.18Dari proses interaksi tersebut, menurutnya fungsi

16 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h.34.
17 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h.34.
18 Abuddin Nata, Perspektif Islam …, h. 99.
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intelektualitas pada diri seseorang akan semakin mengalami perkembangan

melalui tahapan-tahapan berikut:19

1. Sensor-Motor (0-2 tahun). Pada tahap ini, sensor motor anak mengenal

lingkungan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan dan

gerakan panca indera lainnya.

2. Pra-Operasional (2-7/8 tahun). Pada tahap ini, anak (siswa)

mengandalkan diri pada persepsi tentang realitas. Ciri pokok

perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau

bahasa tanda.

3. Operasional Konkrit (7/8-11/12 tahun). Hal yang paling menonjol pada

tahap ini adalah anak (siswa) sudah mulai menggunakan aturan-aturan

yang jelas dan logis. Anak (siswa) telah memiliki kecakapan berpikir

logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda atau objek-objek yang

bersifat konkrit. Dengan kata lain, pada tahap ini anak (siswa) masih

memiliki masalah mengenai berpikir abstrak.

4. Operasional Formal (11/12-18 tahun). Pada tahap ini, ciri perkembangan

yang paling terlihat adalah anak (siswa) sudah mampu berpikir abstrak

dan logis dengan menggunakan pola berpikir “kemungkinan”. Pada tahap

ini, siswa sudah memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan,

menafsirkan dan mengembangkan hipotesa serta sudah mulai mampu

berpikir secara proporsional.

Berdasarkan uraian tahapan perkembangan belajar menurut Piaget di

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses belajar yang dialami seorang

19 Abuddin Nata, Perspektif Islam …, h. 99-100.
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anak (siswa) pada tahap sensor-motor tentu akan berbeda dengan tahap pra-

operasional, dan akan berbeda pula dengan mereka yang sudah berada pada

tahap operasional konkrit, bahkan dengan mereka yang sudah berada pada

tahap operasional formal. Secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan

kognitif seseorang (siswa), akan semakin teratur dan semakin abstrak cara

berpikirnya.

Jerome Bruner (1966), salah satu tokoh aliran kognitif berpendapat

bahwa, dalam proses belajar perlu adanya penekanan pengaruh kebudayaan

terhadap tingkah laku seseorang, teori ini disebut dengan free discovery

learning. Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik

dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-

contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.20

Advance organizers yang dikembangkan oleh Ausubel pada dasarnya

menghubungkan antara materi pelajaran baru yang diterima oleh siswa

dengan materi yang telah dipelajari oleh siswa sebelumnya. Ausubel

berkeyakinan bahwa, sebenarnya dalam diri seseorang (siswa), secara genetik

sudah dilengkapi dengan struktur kognitif, sehingga dalam proses belajarnya

perlu dikuatkan serta dikaitkan dengan unsur-unsur pengetahuan yang baru. 21

Sementara menurut Gagne, belajar adalah kegiatan yang kompleks dan

merupakan seperangkat kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan,

20 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h. 41.
21 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h. 44.
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melalui pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. Kapabilitas tersebut

berupa keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai.22

Dengan demikian, secara umum bahwa kegiatan belajar menurut Gagne

adalah sebuah proses internal dan eksternal siswa dengan menggunakan

potensi kejiwaan, kecakapan, bakat minat, motivasi dan lainnya yang ada

dalam dirinya, sehingga terlihat hasilnya dalam bentuk kemampuan

intelektual, spiritual, kultural, moral dan kompetensi lainnya.23

Dari uraian definisi belajar menurut Gagne di atas, penulis menemukan

keserupaan substansi belajar yang juga sesuai dengan konsep belajar di dalam

Al-Qur’an yaitu surah Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan ayat 33 yang

berbunyi:

ٓئَِكِة فَقَاَل أَۢنبِ  ُٓؤَالِٓء إِن ُكنتُۡم ُٔ َوَعلََّم َءاَدَم ٱۡألَۡسَمآَء ُكلَّھَا ثُمَّ َعَرَضھُۡم َعلَى ٱۡلَملَٰ ونِي بِأَۡسَمآِء ھَٰ

ِدقِیَن  نََك َال ِعۡلَم لَنَآ ٣١َصٰ ٓـَٔاَدُم ٣٢إِالَّ َما َعلَّۡمتَنَآۖ إِنََّك أَنَت ٱۡلَعلِیُمٱۡلَحِكیُم قَالُوْا ُسۡبَحٰ قَاَل یَٰ

آ أَۢنبَأَھُم بِأَۡسَمآئِِھۡم قَاَل أَلَۡم أَقُل لَُّكۡم إِنِّٓي أَۡعلَُم َغۡیَب ٱلسَّ  ِت َوٱۡألَۡرِض أَۢنبِۡئھُم بِأَۡسَمآئِِھۡمۖ فَلَمَّ َوٰ َمٰ

٣٣َما ُكنتُۡم تَۡكتُُموَن َوأَۡعلَُم َما تُۡبُدوَن وَ 

31.“Dan Dia (Allah) ajarkan kepada Adam nama-nama (benda)
semuanya, kemudian Dia perlhatkan kepada para Malaikat, seraya
berfirman,”Sebutkan kepada-Ku nama sebuah benda ini, jika kamu
yang benar!”.

32.“Mereka menjawab,”Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui
selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh
Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

33.”Dia (Allah) berfirman,”Wahai Adam! Beritahukanlah kepada
mereka nama-nama itu!” Setelah dia (Adam) menyebutkan nama-
namanya, Dia (Allah) berfirman,”Bukankah telah Aku katakana
kepadamu, bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku

22 Abuddin Nata, Perspektif Islam …, h. 96-97.
23 Abuddin Nata, Perspektif Islam …, h.99
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mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu
sembunyikan!”.24

Surah Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 33 memberikan gambaran dan

penjelasan kepada kita mengenai konsep belajar dan pembelajaran yang utuh

bahwa Allah Swt bertindak sebagai Mahaguru (al-Mu’allim); selanjutnya

Nabi Adam As berada dalam posisi sebagai siswa, dan al-asma (nama-nama

benda) adalah merupakan materi yang diajarkan oleh Allah Swt kepada Nabi

Adam As tersebut. Upaya ini cukup berhasil, sebagaimana terlihat pada saat

Nabi Adam As mendemonstrasikan hasil belajarnya dihadapan para Malaikat,

dan ternyata Nabi Adam As telah menunjukkan perubahan yang signifikan,

sehingga para Malaikat yang semula meragukan kemampuan Nabi Adam As

menjadi berubah mengakui dan mengapresiasinya dengan baik.

(c) Aliran Konstruktivistik

Pada dasarnya, aliran maupun cetusan konsep dan teori belajar

konstruktivistik ini lahir sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap

penemuan para ahli behavior yang menyatakan bahwa belajar sebagai proses

hubungan stimulus-respon-reinforcement.

Secara umum, teori ini dibangun atas beberapa teori belajar kognitif

yang meliputi teori Gestalt, cognitive field, cognitive development, discovery

dan teori belajar humanistik. Perspektif konstruktivistik mempunyai

pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan proses daripada hasil.

Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan

cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar,

24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an :Terjemahan & Transliterasi, (Cet. 1; Bandung:Fajar
Utama Grafika, 2008) , Surah Al-Baqarah 31-33.
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hasil belajar, cara belajar dan strategi belajar akan mempengaruhi

perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang.

Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat

generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari.

Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang

dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan

pengalaman demi pengalaman, hal ini menyebabkan seseorang memiliki

pengetahuan dan menjadi lebih dinamis.

Dalam kondisi yang lebih teknis pada ruang pembelajaran, paradigma

(cara pandang) konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah

memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal

tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru.

Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana

dan atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan

dasar pembelajaran dan pembimbingan.25

Guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian

pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan

yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk

pengetahuannya sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran

atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim bahwa

satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan

kemauannya. Siswa akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam

pikirannya, hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri,

25 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h. 59.
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pada kebutuhan, latar belakang dan minatnya.26 Siswa perlu dibiasakan untuk

memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan

bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di

benak mereka sendiri.27

Belajar dalam teori konstruktivistik adalah merupakan proses aktif dari

siswa untuk merekonstruksi makna dengan cara memahami teks, kegiatan

dialog, pengalaman fisik dan sebagainya. Dengan kata lain, belajar

merupakan proses mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau

bahan yang dipelajari siswa dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga

pengertiannya menjadi berkembang.28Dengan dasar ini, pembelajaran harus

dikemas menjadi proses mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan.

Landasan berpikir konstruktivisme agak berbeda dengan pandangan kaum

objektifitas, yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran.29

Dalam pandangan aliran konstruktivisme, strategi memperoleh lebih

diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat

pengetahuan.

Dalam hal ini, habitual learning system lebih mengarah pada konsep

pembelajaran dengan aliran konstruktivistik dibanding behavioristik, karena

sistem pembelajaran ini pengetahuan siswa tidak hanya diberikan melalui

stimulus-stimulus saja, tetapi juga mendorong siswa dengan melalui

kebiasaan dan lingkungan sekolahnya untuk menjadi siswa yang kreatif,

inovatif, dan berkarakter. Untuk itu, tugas guru adalah memfasilitasi proses

26 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h. 59-61.
27 Syaiful Sagala, Konsep…, h. 88.
28 Abuddin Nata, Perspektif Islam …, h. 88.
29 Syaiful Sagala, Konsep…, h. 88.
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tersebut dengan: (1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi

siswa; (2) memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya

sendiri; dan (3) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri

dalam belajar.30

(d) Aliran Humanistik

Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan

untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori ini sangat

mementingkan isi yang dipelajari dari pada proses belajar itu sendiri. Teori

ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk

membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam

bentuknya yang paling ideal.31

Tokoh aliran ini diantaranya adalah Kolb yang terkenal dengan “Belajar

Empat Tahap-nya”, Honey dan Mumford dengan pembagian tentang macam-

macam siswa, Hubermas dengan “Tiga Macam Tipe Belajar-nya”, serta

Bloom dan Krathwohl yang terkenal dengan “Taksonomi Bloom-nya”.32

Berdasarkan landasan pokok di atas, penulis menyimpulkan bahwa bagi

aliran humanistik apapun teori belajar yang dianut dan digunakan oleh

seorang guru dalam mengajarkan pengetahuan terhadap siswa tidak menjadi

kajian yang dianggap penting, namun yang menjadi arah utamanya adalah

asal tujuan belajar tersebt untuk memanusiakan manusia yaitu mencapai

aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara

optimal.

30 Syaiful Sagala, Konsep…, h. 88.
31 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h. 68.
32 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h. 69-70.
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(e) Aliran Sibernetik

Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru

dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Teori ini berkembang sejalan

dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori

sibernetik, belajar adalah pengolahan dan pemrosesan informasi.33

Teori ini dikembangkan oleh para penganutnya, antara lain seperti

pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang

dikembangkan oleh Gage dan Berliner, Biehler dan Snowman, Baine serta

Tennyson.34

Proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses

penyandian informasi (encoding), diikuti dengan penyimpanan informasi

(storage), dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi

yang telah disimpan dalam ingatan (retrieval).35

Konsepsi Landa dengan pendekatannya yang disebut algoritmik dan

heuristik mengatakan bahwa belajar algoritmik menuntut siswa untuk berpikir

sistematis, tahap demi tahap, linear, menuju pada target tujuan tertentu seperti

pada kegiatan menelepon dan menjalankan mesin kendaraan. Sementara cara

berpikir heuristik menuntut siswa untuk bisa mencapai beberapa target tujuan

sekaligus misalkan pada operasi pemilihan geometri dan penemuan cara-cara

pemecahan masalah.

Pask dan Scott membagi siswa menjadi tipe menyeluruh atau wholist, da

tipe serial atau serialist. Mereka mengatakan bahwa siswa yang bertipe

33 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h. 93.
34 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h. 93.
35 C. Asri Budiningsih, Belajar …, h. 93.
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wholist cenderung mempelajari sesuatu dari yang paling umum menuju ke

hal-hal yang paling khusus, sedangkan siswa dengan tipe serialist dalam

berpikir akan menggunakan cara setahap demi setahap atau linear.36

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa teori sibernetik ini lebih

mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari, serta

mengasumsikan bahwa tidak ada satu jenispun cara belajar yang ideal untuk

segala situasi. Sebab, cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi.

(f) Aliran Revolusi-Sosiokultural

Pandangan yang mampu mengakomodasi tuntutan sosiocultural-

revolution. Dalam aliran ini dikatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus

dimengerti dari latar social-budaya dan sejarahnya. Dikemukakan bahwa

peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang terutama berasal dari kehidupan

sosial atau kelompoknya, dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Teori

ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai pendekatan ko-konstruktivisme.

Kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang jika melewati dua

tataran, yaitu tataran sosial tempat orang-orang membentuk lingkungan

sosialnya, dan tataran psikologis di dalam diri orang bersangkutan. Hal ini

disebut sebagai hukum genetik tentang perkembangan (genetic law of

development).

3. Sistem

(a) Definisi Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani

(sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang

36 C. Asri Budiningsih, Belajar ..., h. 93.
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dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau

energi untuk mencapai suatu tujuan.

Ada banyak pendapat tentang pengertian dan definisi sistem yang

dijelaskan oleh beberapa ahli. Berikut pengertian dan definisi sistem

menurut beberapa ahli:

Menurut Jogianto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata,

seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan

terjadi.37Sedangkan Indrajit mendefinisikan sistem sebagai kumpulan-

kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan

antara satu dengan lainnya. Hampir sama dengan dua tokoh di atas,

Gordon B. Davis mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-

elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu

sasaran.Secara umum system adalah suatu paduan yang terdiri dari

beberapa unsur yang tergabung dan berkaitan satu sama lain agar

mempermudah laju aliran informasi, energi ataupun materi hingga dapat

mencapai tujuan tertentu.

(b) Syarat-syarat Sistem

Dalam menjalankan suatu sistem, perlu diperhatikan beberapa

unsur yang menjadi syarat utama, sehingga penerapan sistem tersebut

dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam pengembangan ranah

belajar dan pembelajaran dalam dunia pendidikan, beberapa syarat

37Jogiyanto, Analisis dan Disain Sistem Informasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. vii.
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tersebut diantaranya: (1). Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan

tujuan. (2). Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.

(3). Adanya hubungan diantara elemen sistem. (4). Unsur dasar dari

proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari pada

elemen sistem. Dan, (5). Tujuan organisasi lebih penting dari pada

tujuan elemen.38

Berdasarkan syarat-syarat sistem di atas, berkaitan dengan Habitual

learning system yang menjadi ‘pisau analisis’ bagi penulis, maka

Habitual yang dimaksudkan adalah bukan merupakan teori dalam

belajar, tetapi lebih kepada cara penerapan/implementasi bagaimana

inovasi model dan metode belajar dari guru kepada siswa agar materi

pelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswa.

Semua sistem pada bidang-bidang tersebut mempunyai beberapa

persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen. Elemen dalam

penerapan habitual learning lebih dimaksudkan pada siapa yang

berperan dalam tujuan tersebut, yaitu seluruh unsur dalam pendidikan

yang mencakup guru, staf karyawan, siswa, dewan komite termasuk para

orang tua siswa.

(c) Ciri-ciri atau Karakteristik Sistem

Dalam sistem juga penting dipahami mengenai ciri-ciri maupun

karakteristiknya, hal ini dimaksudkan agar suatu obyek dalam penelitian

dapat dipahami secara utuh melalui ciri-ciri yang menandakan identitas

suatu obyek.

38Ahmad Sabandi, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, (Padang: Fakultas Ilmu
Pendidikan UNP, 2012), h. 11.
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Diantara ciri-ciri atau karakteristik sistem adalah: (1). Organisasi

(Mencakup struktur dan fungsi organisasi, contoh: Struktur). (2).

Interaksi (Keterhubungan antara bagian yang satu dengan lainnya). (3).

Interdependensi (Bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan

bagian yang lainnya). (4). Integrasi (Keterpaduan antara subsistem-

subsistem untuk mencapai tujuan). Dan, (5). Tujuan pokok (Pemusatan

tujuan yang sama dari masing-masing subsistem).39

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai ciri-ciri dan karakteristik

sistem, penulis menangkap beberapa poin penting untuk bisa

dihubungkan/dikaitkan dengan Habitual learning ini, yaitu keberlangsungan

dan penyelenggaraan materi pelajaran memang terpusat pada jam

pembelajaran aktif di sekolah/madrasahlm. Tetapi substansi penerapan dari

proses pembelajaran tersebut pada prinsipnya berlangsung secara kontinyu

dan konsisten setiap harinya.

Interaksi antara elemen dengan lingkungannya sangat dibutuhkan,

sebagai upaya dalam konsistensi proses pembelajaran agar muatan-muatan

materi pelajaran yang diterima oleh siswa dari guru maupun lingkungan

sekolah/madrasahnya dapat juga diteruskan di lingkungan tempat tinggalnya,

sehingga inti daripada belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja

dapat tercapai.

Habitual learning system (sistem pembelajaran dengan pola pembiasaan)

pada dasarnya bertumpu pada penerapan membiasakan siswa dalam memahami

unsur utama pembelajaran yang meliputi tiga aspek dasar diantaranya: 1). Aspek

39Ahmad Sabandi, Sistem Informasi ……., h. 11.
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afektif (sikap), 2). Aspek kognitif (pengetahuan), dan 3). Aspek Psikomotorik

(keterampilan).

Metode pendekatan, penerapan Habitual learning system dalam proses

belajar dan pembelajaran bukan dimaknai sebagai teori atau konsep belajar itu

sendiri, tetapi lebih kepada seperangkat metode dalam menggali dan

memunculkan motivasi semangat belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran

dapat tercapai. Hal pokok yang menjadi dasar dari pola pendekatan ini adalah

penerapan pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang melalui berbagai

metode inovasi yang dilakukan oleh seorang guru sehingga materi pelajaran

yang dipenuhi dengan rumus-rumus dalam pelajaran eksak, maupun eksplorasi

tema dalam pelajaran umum, serta teori-teori praktis yang harus dihafal oleh

siswa dalam pelajaran tertentu, terkadang semua hal tersebut bagi sebagian siswa

yang memiliki tingkat penangkapan materi lambat menjadi momok yang sangat

menakutkan. Jika persoalan tersebut di atas kurang ditangkap dalam frame guru,

maka proses pembelajaran di dalam kelas akan sedikit terhambat. Target

maupun tujuan pembelajaran secara klasikal untuk bisa menghantarkan siswa

memahami setiap materi pelajaran agar nanti dapat diinternalisasikan dalam

lingkup pembentukan sikap manusia pembelajar dalam diri siswa kurang bisa

diraih.

Pembiasaan yang dimaksudkan adalah penerapan system drill yang sifatnya

kontinyudankonsisten. Beberapa rumusan berdasarkan uraian kajian pustaka di

atas, penulis menyusun sebuah tabel berdasarkan petunjuk teknis dokumen

kurikulum MI Ummusshabri Kendari yang menggambarkan secara umum pola
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penerapan habitual learning system dalam beberapa materi mata pelajaran yang

menjadi pedoman pengembangan pembelajaran di kelas CIBI.

Tabel 2

Mata Pelajaran, Sistem Materi, Pola Penerapan Habitual Learning System
dan Target

No. Mata Pelajaran Sifat Materi Pola Penerapan
Habitual

Learning System

Target

1. Aqidah Akhlaq,
PPKn

Penghayatan
materi

Membiasakan
bersikap

Terbentuk sikap

2. Al-Qur’an
Hadits, SKI dan
Fiqih

Penghayatan
materi, eksplorasi
dan hafalan dalil-
dalil

Muroja’ah dalil-
dalil secara
kontinyu dan
pembiasaan sikap

Hafal dalil-dalil
dan terbentuk
sikap

3. Bahasa Arab,
Bahasa Inggris
dan Matematika

Hafalan kosakata
(vocab dan
kalimat
percakapan) dan
rumus-rumus

Muroja’ah kosa
kata dan rumus-
rumus secara
kontinyu dan
pembiasaan
berbahasa dalam
keseharian secara
kontinyu dan
konsisten

Mampu
menghafal teori
dan rumus serta
mampu
mengaplikasikan
kemampuan
berbahasa

4. Sejarah, IPA
terpadu dan IPS
terpadu

Penghayatan dan
eksplorasi materi

Diskusi
kelompok,
observasi secara
kontinyu dan
membiasakan
bersikap

Terbentuk sikap
menghargai nilai
kesejarahan,
menjaga
keseimbangan
alam lingkungan,
memahami
konsep interaksi
dan
bermasyarakat

Sumber: Dokumen Pengembangan MI Ummusshabri Kendari (2018)
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B. Deskripsi Karakter Siswa

1. Pengertian Karakter Siswa

Terdapat beberapa pendapat mengenai asal mula kata karakter, dan

setiap pakar memiliki keyakinan pemikiran masing-masing dari bahasa

bangsa mana sebenarnya kata karakter ini berasal. Terlepas dari semua

perbedaan paradigma tersebut, karakter dalam bahasa Yunani disebut

dengan “charassein” yang artinya mengukir. Sebuah pola, baik itu pikiran,

sikap maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan sangat

kuat dan sulit dihilangkan disebut sebagai karakter.40Sedangkan, dalam

bahasa Inggris, karakter diucapkan dengan “character” yang bermakna

watak atau sifat.41

Sedangkan secara istilah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang

membedakan seseorang dengan yang lain. Dengan demikian karakter adalah

nilai-nilai yang unik-baik, yang terpatri dalam diri yang terejawantahkan

dalam perilaku.

Secara umum, karakter diartikan sebagai cara berpikir dan berperilaku

yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup

keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.42

Karakter dipengaruhi oleh hereditas. Perilaku seorang anak sering kali

tidak jauh dari perilaku ayah atau ibunya. Dalam bahasa Jawa dikenal istilah

40 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter : Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah,
(Yogyakarta : Pedagogia, 2010), h. 2 – 3.

41 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1.

42 Muchlas Samani, dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2017), h. 41.
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“Kacang ora ninggal lanjaran” (Pohon Kacang Panjang tidak pernah

meninggalkan kayu atau bambu tempatnya melilit dan menjalar). Demikian

juga lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam ikut

membentuk karakter. Misalkan di lingkungan sosial yang keras seperti di

Harlem New York, para remaja cenderung berperilaku anti sosial, keras,

tega, suka bermusuhan dan sebagainya. Sementara itu, di lingkungan yang

gersang, panas, dan tandus, penduduknya cenderung bersifat keras dan

berani mati. Pada initinya, kondisi demografi alam lingkungan terkadang

juga membentuk bangunan karakter seseorang.43

Mengacu pada berbagai pengertian dan definisi karakter tersebut di atas,

serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter, maka karakter dapat

dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk

baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Proses Pembentukan Karakter

Menurut Edi Waluyo (2007), pendidikan karakter terhadap anak

(siswa) hendaknya menjadikan mereka terbiasa untuk berperilaku baik,

sehingga ketika anak (siswa) tidak melakukan kebiasaan baik itu, yang

bersangkutan akan merasa bersalahlm. Dengan demikian, kebiasaan baik

sudah menjadi semacam insting (instink, yang secara otomatis akan membuat

seorang anak (siswa) menjadi tidak nyaman bila tidak melakukan kebiasaan

43 Muchlas Samani, dan Hariyanto, Konsep dan Model …, h. 43.
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baik itu).44Oleh karena itu, pembentukan nilai sejak dini terhadap anak perlu

dilakukan.

Karakter yang kuat biasanya dibentuk oleh pembentukan nilai yang

menekankan tentang baik dan buruk. Nilai ini dibangun melalui penghayatan

dan pengalaman, membangkitkan rasa ingin tahu dan bukan menyibukkan

diri dengan pengetahuan.45

Menurut Anis Matta dalam bukunya yang berjudul “Membentuk

Karakter Muslim” menyebutkan beberapa kaidah tentang pembentukan

karakter, diantaranya yaitu :46

a. Kaidah kebertahapan, artinya proses perubahan, perbaikan dan

pengembangan harus dilakukan secara bertahap. Seorang anak dalam hal

ini tidak bisa dituntut untuk berubah sesuai yang diinginkan secara tiba-

tiba dan instan, namun ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan

sabar dan tidak terburu-buru. Adapun orientasi dari kegiatan ini adalah

terletak pada proses, bukan pada hasil. Sebab proses pendidikan itu tidak

langsung dapat diketahui hasilnya, akan tetapi membutuhkan waktu yang

lama sehingga hasilnya nanti akan paten.

b. Kaidah kesinambungan, artinya perlu adanya latihan yang dilakukan

secara terus-menerus. Seberapapun kecilnya porsi latihan, yang penting

latihan itu berkesinambungan. Sebab proses yang berkesinambungan inilah

44 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Usia Dini ; Strategi Membangun Karakter DI USia
Emas, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 86.

45 Fauzil Adhim, Positive Parenting ; Cara-cara Islami Mengembangkan Karakter Positif
Pada Anak Anda, (Bandung : Mizan, 2006), h. 272.

46 Muhammad Anis Matta, Membentuk Karakter Cara Islami, (Jakarta : Al-I’tishom Cahaya
Umat, 2003), h. 67-70.
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yang nantinya akan membentuk rasa dan warna berfikir seseorang yang

lama-lama akan menjadi karakter anak yang khas dan kuat.

c. Kaidah momentum, artinya mempergunakan berbagai momentum

peristiwa untuk fungsi pendidikan dan latihan. Misalnya momentum bulan

Romadhon bagi mayoritas Muslim dimanfaatkan untuk mengembangkan

atau melatih sifat sabar, kemauan yang kuat, kedermawanan dan sikap baik

lainnya.

d. Kaidah motivasi intrinsik, artinya karakter anak terbentuk secara kuat dan

sempurna jika didorong oleh keinginan sendiri, bukan karena paksaan dari

orang lain. Jadi proses merasakan sendiri dan melakukan sendiri adalah

penting. Hal ini sesuai dengan kaidah umum bahwa mencoba sesuatu akan

berbeda hasilnya antara yang dilakukan sendiri dengan yang hanya dilihat

atau diperdengarkan saja. Oleh karena itu, pendidikan harus menanamkan

motivasi yang kuat dan lurus serta melibatkan aksi fisik yang kuat, ini

karena kedudukan seorang guru selain untuk memantau dan mengevaluasi

perkembangan anak-anak, juga berfungsi sebagai unsure perekat, tempat

curhat dan sarana tukar pikiran bagi anak didiknya.

e. Kaidah pembimbing, artinya perlunya bantuan orang lain untuk mencapai

hasil yang lebih baik dari pada dilakukan seorang diri. Pembentukan

karakter ini tidak bisa dilakukan tanpa seorang guru atau pembimbing.

3. Ruang Lingkup dan Nilai-nilai Karakter

Pada dasarnya karakter anak dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama,

budaya, Pancasila dan tujuan pendidikan nasional, karena semua unsur

tersebut menjadi landasan falsafah dari pada orientasi utama pendidikan itu
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sendiri, yaitu membangun kepribadian siswa sehingga nantinya memiliki

perilaku yang mulia. Pembentukan karakter merupakan tujuan pendidikan

Nasional. Sedangkan nilai merupakan muatan yang terkadung dalam suatu

program.

Berdasarkan uraian di atas ada delapan belas muatan pendidikan

karakter secara garis besar. Jika nilai karakter tersebut terimplementasikan

dalam lingkungan pendidikan akan mempengaruhi kualitas individu dan

bangsa di masa depan. Sesuai pedoman Sistem Pendidikan Nasional

(SISDIKNAS) pada publikasi Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan

Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional berjudul Pedoman

Pelaksanaan Pendidikan Karakter (2011), telah mengidentifikasi 18 nilai

pembentuk karakter yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum

yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan

nasional.47Adapun deskripsi dari masing-masing nilai karakter yang sudah

dirumuskan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan Nasional, nilai pembentuk karakter tersebut

merupakan hasil kajian empirik yang bersumber dari agama, Pancasila,

budaya dan tujuan pendidikan nasional, nilai-nilai karakter tersebut dapat

dilihat dari keterangan di bawah ini:48

1. Religius, yakni ketaatan dan kepatuahan dalam memahami dan

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk

47 Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya
untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, oleh Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan
Nasional, 2010, diakses 30 Maret 2015.

48http://layanan-guru.blogspot.co.id/2013/05/18-nilai-dalam-pendidikan-karakter.html,
(diakses pada Rabu, 03 Mei 2017).
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dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama

(aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan berdampingan.

2. Jujur, yakni sikap dan perilaku yang menceminkan kesatuan antara

pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mengetahui apa yang benar,

mengatakan yang benar, dan melakukan yang benar) sehingga menjadikan

orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya.

3. Toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan

terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras,

etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar

dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut.

4. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala

bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku.

5. Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-

sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam menyelesaikan

berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-

baiknya.

6. Kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam

berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan

cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya.

7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain

dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini

bukan berarti tidak boleh bekerjasama secara kolaboratif, melainkan tidak

boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain.
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8. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan

hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain.

9. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang

mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang

dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam.

10. Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi

atau individu dan golongan.

11. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa

bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,

budaya, ekomoni, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah

menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri.

12. Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan

mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi

yang lebih tinggi.

13. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan

terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga

tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan baik.

14. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana

damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas

atau masyarakat tertentu.

15. Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk

menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik
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buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan

kebijakan bagi dirinya.

16. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya

menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.

17. Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian

terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya.

18. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri

sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama.

Pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya, karena itulah perlu adanya peran serta dari sumber

daya yang handal dan tangguh, yaitu manusia yang mempunyai potensi dan

kemampuan untuk mengisi dan memanfaatkan segala kemajuan yang ada dan

semua itu ditambatkan pada gelar karir seorang guru.Sehingga untuk mengisi

dan memanfaatkan segala kemajuan yang ada diperlukan usaha terus menerus

dan berkesinambungan dengan segala model dan metode pembelajaran yang

dinamis meskipun aturan baku (baca: Kurikulum) adalah yang menentukan dari

pihak Negara/Pemerintah yang bertujuan mencetak dan membentuk sumber

daya manusia yang handal dan tangguh.
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C. Deskripsi Multiple Intellegences

1. Teori Multiple Intelligences

Multiple Intelligence adalah sebuah teori kecerdasan yang dimunculkan oleh

Howard Gardner, seorang pakar psikologi perkembangan dan professor pada

Universitas Harvard dari project Zero (kelompok riset) pada tahun 1983. Hal

yang menarik dari teori kecerdasan ini adalah terdapat usaha untuk melakukan

redefinisi kecerdasan. Sebelum muncul teori multiple intelligence, teori

kecerdasan lebih cenderung diartikan secara sempit. Kecerdasan seseorang lebih

banyak ditentukan oleh kemampuannya menyelesaiakan serangkaian tes IQ,

kemudia tes itu diubah menjadi angka standar kecerdasan. Gardner berhasil

mendobrak teori dan tes IQ yang sejak tahun 1905 M banyak digunakan oleh

para pakar psikologi di seluruh dunia.49

Sangat berbeda definisi kecerdasan yang dibuat Gardner dengan definisi

keceedasan yang telah berlaku sebelumnya. Gardner mengatakan bahwa

“Intelligence is the ability to solve problems, or to create products, that are

valued within one or more cultural”.50Menurut Gardner kecerdasan seseorang

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

seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri (problem solving) dan kebiasaan

seseorang menciptakan produk-produk baru yang punya nilai budaya

(creativity).

49 Munif Chatib, Sekolahnya Manusia, Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Indonesia,
(Bandun g: Kaifa, 2013), h. 132

50 Howard Gardner, Frames of Mind (The Theory of Multiple Intelligences), New York: Basic
Books, 1983, x.



50

Stenberg mengatakan, sangat terbatas apabila kecerdasan seseorang harus

ditentukan dengan angka-angka IQ, hal ini merupakan reduksi dan

penyederhanaan makna yang sangat sempit untuk sebuah esensi luas yang

bernama kecerdasan. Bagaimana dengan kemampuan untuk menganalisis,

kreativitas dan kemampuan praktis seseorang? Angka-angka IQ tidak mampu

menjawab hal itu. Gardner dengan cerdas member label “multiple” sehingga

memungkinkan ranah kecerdasan terus berkembang. Dan hal ini terbukti: ranah-

ranah kecerdasan yang ditemukan terus berkembang, mulai dari 6 kecerdasan

(ketika pertama kali konsep itu dimunculkan) hingga 9 kecerdasan. Kecerdasan

itu terus berkembang dan masih banyak lagi kecerdasan yang belum ditemukan

oleh Gardner dan ahli yang lain.

Kecerdasan lebih dititikberatkan pada proses untuk mencapai akhir

terbaik. Multiple intelligences mempunyai metode discovering ability, artinya

proses menemukan kemampuan seseorang. Metode ini meyakini bahwa setiap

orang pasti memiliki kecenderungan jenis kecerdasan tertentu. Kecenderungan

tersebut harus ditemukan melalui pencarian kecerdasan.

Teori multiple intelligences menyarankan kepada kita untuk

mempromosikan kemampuan atau kelebihan dan mengubur kelemahan kita.

Proses menemukan inilah yang menjadi sumber kecerdasan seorang anak.

Dalam menemukan kecerdasan, seorang anak harus dibantu oleh lingkungan,
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orangtua, guru, sekolah, maupun sistem pendidikan yang diimplementasikan di

suatu negara.51

Thomas Armstrong menjelaskan bahwa teori multiple intelligences

memperluas lingkup potensi dalam diri manusia di luar batas-batas nilai IQ.

Dalam mengembangkan teori multiple intelligences untuk tidak menggunakan

istilah kecerdasan diukur menggunakan IQ. Dalam menggambarkan perbedaan

individual semua orang memiliki kecerdasan. Kemungkinan seseorang yang

dianggap memiliki kecerdasan yang lemah dapat berubah menjadi kuat setelah

diberi kesempatan untuk berkembang. Titik kunci multiple intelligences adalah

kebanyakan orang dapat mengembangkan kecerdasan ke tingkat yang relatif

dapat dikuasainya.52

Muhammad Yaumi menjelaskan dalam teori multiple intelligences dibagi

dalam roda domain kecerdasan jamak untuk memvisualisasikan hubungan tidak

tetap antara berbagai kecerdasan yang dikelompokkan dalam tiga wilayah atau

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

dimaksudkan untuk menyelaraskan kecerdasan dengan siswa yang ada

kemudian diamati oleh guru secara di dalam ruang kelas.53

Teori multiple intelligences adalah validasi tertinggi, gagasan bahwa

perbedaan individu adalah penting. Pemakaiannya dalam pendidikan dalam

pengenalan, pengakuan dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara

51 Munif Chatib, Sekolahnya, Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Indonesia,
(Bandung: Kaifa, 2013), h. 74-78.

52 Thomas Armstrong, Multilple Intelligences In The Classroom, (Virginia: ASCD, 2009), h.
17.

53 Muhammad Yaumi, Pembelajran Berbasis Multiple Intelligences, (Jakarta: Dian Rakyat,
2012), h. 12-14.
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siswa belajar, di samping pengenalan, pengakuan dan penghargaan terhadap

setiap minat dan bakat masing-masing. Teori multiple intelligences bukan hanya

mengakui perbedaan individual ini untuk tujuan-tujuan praktis, seperti

pengajaran dan penilaian tetapi juga menganggap serta menerimanya sebagai

sesuatu yang normal, wajar, bahkan menarik dan sangat berharga. Teori ini

merupakan langkah raksasa menuju suatu titik dimana individu dihargai dan

keragaman dibudidayakan.54

Dalam Islam sebenarnya sudah dikemukakan berbagai pengembangan

tentang kecerdasan manusia yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur’an.

Kecerdasan Eksistensial merupakan kemampuan untuk menempatkan diri dalam

hubungannya dengan suatu kosmos yang tak terbatas dengan kondisi manusia

seperti makna pencipataan dirinya, kehidupan, kematian, dan perjalanan akhir

dari dunia. Hal ini sesuai dengan ayat :

اْلُمْستَقِیمَ  َراطَ  الصِّ اْھِدنَا
Artinya: “Tunjukilah kami jalan yang lurus.” (Q.S. Al-Fatihah: 6)55

Dari ayat di atas, dapat diambil hubungan antara kecerdasan eksistensial

dan kecerdasan spiritual dengan hidayah (petunjuk) yang Allah berikan kepada

manusia melalui naluri, pancaindera, akal, maupun benih agama dan akidah

tauhid pada jiwa manusia. Manusia memahami dengan akalnya bahwa Dzat

Yang Ghaib itulah yang menciptakannya. Karena merasa berhutang budi pada

Dzat Yang Maha Ghaib, maka manusia berfikir bagaimana cara berterimakasih

dan membalas budi serta bagaimana cara menyembah Dzat Yang Maha Ghaib

itu. Bila manusia mau memikirkan darimana datangnya ala mini, akan sampai

54 Julia Jasmine, Metode Mengajar Multiple Intelligences, (Bandung: Nuansa Cendekia,
2012), h. 5-7.

55 Departemen Agama RI, Al-Qur’an :Terjemahan & Transliterasi….Surah Al-Fatihah: 6.
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pada keyakinan tentang adanya Tuhan, bahkan akan sampai pada keyakinan

tentang keesaan Tuhan (tauhid) karena akidah (keyakinan) tentang keesaan

Tuhan ini lebih mudah dan lebih cepat dipahami oleh akal manusia. Karena itu

dapat ditegaskan bahwa manusia itu menurut nalurinya adalah beragama tauhid,

dan berkaitan dengan pembahasan multiple intelligences, hal ini masuk dalam

kategori kecerdasan eksistensial dan spiritual.

Kecerdasan linguistik yang merupakan kemampuan berbahasa yang

terkandung dalam diri Nabi Adam As., manusia berakal pertama. Menurut Al-

Qur’an, Nabi Adam As dilebihkan atas makhluk Tuhan yang lain, sehingga Iblis

harus tunduk padanya karena Nabi Adam As memiliki kemampuan untuk

menyebut nama-nama, suatu keahlian menciptakan dan memahami simbol-

simbol.

Allah Swt berfirman:

آ أَۢنبَأَھُم بِأَۡسَمآئِِھۡم قَاَل أَلَۡم أَقُل لَُّكۡم إِنِّٓي أَ  ٓـَٔاَدُم أَۢنبِۡئھُم بِأَۡسَمآئِِھۡمۖ فَلَمَّ ِت قَاَل یَٰ َوٰ َمٰ ۡعلَُم َغۡیَب ٱلسَّ
٣٣ۡرِض َوأَۡعلَُم َما تُۡبُدوَن َوَما ُكنتُۡم تَۡكتُُموَن َوٱۡألَ 

: “Allah berfirman: “Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama
benda ini”. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama
benda itu, Allah berfirman: “Bukankah sudah Ku katakana kepadamu,
bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.””
(Q.S. Al-Baqarah: 33).56

Selain itu, kecerdasan linguistik verbal juga terdapat dalam Q.S. Ar-

Rahman: 1-4:

ْحَمنُ  اْلبَیَانَ َعلََّمھُ (٣)اإلْنَسانَ َخلَقَ (٢)اْلقُْرآنَ َعلَّمَ (١)الرَّ

56 Departemen Agama RI, Al-Qur’an :Terjemahan & Transliterasi….Surah Al-Baqarah: 33.
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Artinya: “Allah Yang Maha Pengasih. Yang telah mengajarkan Al-
Qur’an. Dia menciptakan manusia. Mengajarkan pandai berbicara”
(Q.S. Ar-Rahman: 1-4).57

Ayat di atas merupakan bukti bahwa Allah Swt telah mengajarkan

kepada manusia Al-Qur’an dan mengajarkannya (Nabi Muhammad Saw) pandai

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

Ayat ini dapat dijadikan dasar pengajaran linguistik verbal kepada manusia.

Anak (Siswa) yang memiliki kecerdasan logis matematis (logic

mathematic) atau cerdas angka, akan berfikir secara numerik atau dalam konteks

pola serta urutan logis, atau dalam bentuk –bentuk cara berfikir logis yang lain.

Allah Swt berfirman:

اْلَعالُِمونَ نَْضِربُھَالِلنَّاسِ اْألَْمثَالَوتِْلكَ  َوَمایَْعقِلُھَاإِالَّ
Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk
manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.”
(Q.S. Al-Ankabut: 43).58

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an banyak perumpamaan-

perumpamaan yang hanya orang-orang berilmu saja yang akan memahaminya.

Untuk memahami perumpamaan tersebut harus dengan berfikir logis.

Selain kecerdasan logis matematis, terdapat juga kecerdasan interpersonal

yang tertera dalam ayat berikut:

57 Departemen Agama RI, Al-Qur’an :Terjemahan & Transliterasi…. Surah Al-Rahman: 1-4.
58 Departemen Agama RI, Al-Qur’an :Terjemahan & Transliterasi…. Surah Al-Ankabut: 43.
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Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Maka itulah
orang yang menghardik anak yatim. Dan, tidak mendorong memberi makan
orang miskin.” (Q.S. Al-Maa’uun: 1-3).59

Dalam Q.S. Al-Maa’uun: 1-3 di atas dijelaskan bahwa orang yang

termasuk mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Anjuran tersebut

memberikan pelajaran penting bahwa kasih sayang dan saling tolong-menolong

sesuai dengan karakteristik kecerdasan interpersonal.

2. Jenis-jenis Multiple Intelligences

a. Kecerdasan Verbal Linguistik

Kecerdasan Linguistik sering disebut sebagai kecerdasan verbal.

Kecerdasan linguistikmewujudkan dirinya dalam kata-kata, baik dalam

tulisan maupun lisan. Orang yang memiliki jenis kecerdasan ini juga

memiliki keterampilan Auditori yang sangat tinggi, dan mereka belajar

melalui mendengar. Mereka gemar membaca, menulis, berbicara dan

suka bercengkerama dengan kata-kata. Mereka memakai kata-kata bukan

hanya untuk makna tersurat dan juga tersiratnya semata, namun juga

dengan bentuk dan bunyinya, serta untuk citra yang tercipta ketika kata-

kata dirancang reka dalam cara yang lain dan berbeda dari yang biasa.60

Penyair, Motivator dan Trainer sebagai contoh pemilik kecerdasan ini.

b. Kecerdasan Logis Matematis

Kecerdasan Logis Matematis adalah kecerdasan tentang angka-angka

dan penalaran. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk

59 Departemen Agama RI, Al-Qur’an :Terjemahan & Transliterasi….Surah Al-Maa’uun: 1-3.
60 Muhammad Yaumi, Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences, (Jakarta: Dian Rakyat,

2012), h. 14.
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mempergunakan penalaran induktif dan deduktif, memecahkan masalah-

masalah abstrak, dan memahami hubungan-hubungan kompleks antara

analisis matematis dan proses ilmiahlm.61

Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang dengan proses

pembelajaran yang dirancang dalam bentuk analisis masalah, pertanyaan,

eksperimen dan analisis untuk mencari solusi.62

Orang yang kuat dalam hal kecerdasan logis matematis mempunyai

keterampilan berfikir kritis untuk merangkai, menghubungkan dan

menganalisa suatu data. Mereka sering unggul dalam penggunaan

matematika, sains dan komputer. Mereka mempunyai suatu logika untuk

berfikir pada level-level yang kompleks, menganalisa data, menafsirkan

informasi dan memecahkan jenis-jenis masalah yang beraneka ragam.

c. Kecerdasan Visual Spasial

Adalah kemampuan untuk membentuk dan menggunakan model

mental. Orang yang memiliki kecerdasan jenis ini cenderung berfikir

dalam atau dengan gambar dan cenderung mudah belajar melalui sajian-

sajian visual seperti film, gambar, video dan peragaan yang

menggunakan model dan slide. Mereka gemar menggambar, melukis,

atau mengukir gagasan-gagasan yang ada di kepala dan sering

menyajikan suasana serta perasaan hatinya melalui seni. Mereka sering

mengalami dan mengungkapkan dengan berangan-angan, berimajinasi

dan berperan.63

61 Muhammad Yaumi, Pembelajaran Berbasis ..., h. 15.
62 Radno Harsanto, Pengelolaan Kelas Yang Dinamis, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 27.
63 Julie Jasmine, Metode Mengajar Multiple Intelligences, (Bandung: Nuansa Cendekia,

2012), h. 17-18.
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Salah satu strategi untuk meningkatkan kecerdasan ini adalah dengan

sering berlatih permainan gambar tiga dimensi, puzzle, kubus, teka-teki

visual lain, dekorasi interior dan taman rumah dan membuat logo.64

Orang yang memiliki kecerdasan visual spasial memiliki kemampuan

untuk melihat dan mengamati dunia gambar dan ruang secara akurat

(cermat). Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis,

bentuk, ruang, ukuran dan juga hubungan diantara elemen-elemen

tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat

obyek dari berbagai sudut pandang.

d. Kecerdasan Kinestetik

Orang yang memiliki kecerdasan ini memproses informasi melalui

sensasi yang dirasakan pada badan atau anggota tubuh mereka. Mereka

sangat baik dalam keterampilan jasmaninya baik dengan menggunakan

otot kecil maupun otot besar, dan menyukai aktifitas fisik dan berbagai

jenis olahraga. Mereka lebih nyaman mengkomunikasikan informasi

dengan peragaan (demonstrasi) atau pemodelan. Mereka dapat

mengungkapkan emosi dan suasana hatinya melalui tarian dan gerakan

tubuhlm.65

Cara meningkatkan kecerdasan ini dengan bergabung dengan klub

olahraga, kegiatan dansa, mengumpulkan macam benda dengan

bermacam tekstur.66

64 Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 39.

65 Julie Jasmine, Metode Mengajar Multiple Intelligences, (Bandung: Nuansa Cendekia,
2012), h. 25.

66 Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 39.
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Orang yang memiliki kecerdasan kinestetik, mereka mahir dalam

menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide,

pemikiran dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik

dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan,

kelenturan dan kecepatan. Orang yang memiliki kecerdasan kinestetik

menyukai olahraga dan hal-hal yang berhubungan dengan olah tubuhlm.

e. Kecerdasan Musikal

Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat peka terhadap suara atau

bunyi, lingkungan dan juga musik. Mereka sering bernyanyi, bersiul atau

bersenandung ketika melakukan aktifitas lain. Mereka gemar

mendengarkan musik, serta mampu memainkan musik di atas rata-rata.

Mereka bernyanyi dengan menggunakan kunci nada yang tepat dan

mampu mengingat, serta secara vokal dapat mereproduksi melodi.

Mereka bisa bergerak secara ritmis atau membuat ritme-ritme serta lagu-

lagu untuk membantunya mengingat fakta dan informasi lain.67

Orang yang memiliki kecerdasan ini terampil dalam bernyanyi,

memainkan instrumen musik, melakukan improvisasi, mengubah lagu,

membedakan nada, membuat aransemen, melakukan orkestrasi dan

mengkritik gaya musik. Serta, dengan gubahan lagu, mereka mampu

mengingat informasi lain.

f. Kecerdasan Intrapersonal

Adalah kemampuan untuk membentuk sebuah model diri seseorang

yang akurat dan menggunakan model itu untuk dilaksanakan secara

67 Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 39.
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efektif dalam kehidupan. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan

mengetahui diri sendiri dan mengambil tanggung jawab atas kehidupan

dan proses belajar seseorang.68

Siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang kuat mengenali

berbagai kekuatan dan keterbatasan mereka dan menantang diri mereka

sendiri supaya bisa menjadi jauh lebih baik. Siswa dengan kecerdasan ini

berorientasi pada tujuan, reflektif dan melihat kesuksesannya sebagai

hasil langsung dari perencanaan, usaha dan ketekunannya sendiri.

Mereka cepat bangkit kembali ketika mengalami suatu kegagalan karena

motivasi dalam diri mereka sangat kuat.

g. Kecerdasan Interpersonal

Adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan baik dengan

oang lain. Kecerdasan ini ditampakkan pada kegembiraan berteman dan

kesenangan dalam berbagai macam aktifitas sosial serta keengganan

dalam kesendirian dan menyendiri. Orang yang memiliki kecerdasan ini

menyukai dan menikmati bekerja secara berkelompok, belajar sambil

berinteraksi dan bekerjasama, juga senang bertindak sebagai mediator

perselisihan baik di sekolah maupun di rumah dan lingkungannya.69

Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang kuat lebih suka

bekerja dalam berbagai situasi dimana mereka dapat berjejaring sosial,

merencanakan secara bersama, dan bekerja dengan orang lain demi

keuntungan timbal balik. Mereka lebih suka bekerjasama daripada

68 Evelyn Williams English, Mengajar Dengan Empati, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012),
h. 142.

69 Julie Jasmine, Metode Mengajar Multiple Intelligences, (Bandung: Nuansa Cendekia,
2012), h. 26.
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bekerja sendirian dan menunjukkan ciri keterampilan empati dan

komunikasi yang baik.

h. Kecerdasan Naturalistik

Adalah kemampuan menggunakan input sensorik dari alam untuk

menafsirkan lingkungan seseorang. Kecerdasan ini memungkinkan

seseorang berkembang dengan pesat dalam lingkungan yang berbeda dan

mengkategorisasi, mengamati, beradaptasi dan menggunakan fenomena

alam.70

Orang yang memiliki kecerdasan naturalis mereka mampu untuk

mengenali, membedakan, mengungkapkan dan membuat kategori

terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Intinya adalah

kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan dan bagian lain

dari alam semesta. Mereka menyukai memelihara hewan peliharaan

ataupun menanam tanaman dengan penuh kecintaan.

i. Kecerdasan Eksistensial Spiritual

Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan untuk menempatkan diri

dalam hubungannya dengan suatu kosmos yang tak terbatas dan sangat

kecil serta kapasitas untuk menempatkan diri dalam hubungannya

dengan kondisi manusia seperti makna kehidupan, kematian, perjalanan

akhir dari dunia dan psikologi.

Sedangkan kecerdasan spiritual adalah istilah yang digunakan untuk

menunjukkan bahwa spiritual berkorelasi dengan IQ, EQ dan SQ.

menurut Rossiter dalam buku Yaumi bahwa:

70 Evelyn Williams English, Mengajar Dengan Empati, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012),
h. 180.
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“Spiritual intelligence is an organic wisdom, an innate quality of
knowing, the “Wise Self” that resides within us all and connects us with
the enigma of our existence”

(Kecerdasan spiritual adalah suatu kearifan organik, kualitas
pengetahuan bawaan, diri yang bijaksana yang berada dalam diri kita
semua dan menghubungkan kita dengan pertanyaan tentang keberadaan
kita).

Spirit memiliki akar kata spirit yang berarti roh. Roh bisa diartikan

sebagai tenaga yang menjadi energi kehidupan. Hal inilah yang

dimaksud Dewantoro dalam buku Yaumi sebagai budi pekerti.71

“Budi pekerti, watak atau karakter, itulah bersatunya gerak pikiran,
perasaan dan kehendak atau kemauan, yang lalu menimbulkan tenaga.
Ketahuilah bahwa budi itu pikiran, perasaan, kemauan dan pekerti
artinya tenaga. Jadi, budi pekerti itu sifatnya jiwa manusia, mulai angan-
angan hingga terjelma sebagai tenaga.”

Dengan demikian, karakteristik orang yang memiliki kecerdasan

eksistensial spiritual menjadi analitis sekaligus kreatif, logis dan

imajinatif, senang pada hal-hal yang bersifat detail dan pada saat yang

sama juga senang pada hal-hal yang bersifat umum. Namun, pada

kecerdasan ini menyimpan karakteristik yang masih bersifat abstrak atau

belum terurai dalam wujud aktifitas yang dapat diukur dan dibuktikan.

Mereka menjadi orang yang arif dan bijaksana karena dalam diri mereka

sudah tertanam budi pekerti yang telah menyatu dalam kehidupan

mereka.

71 Muhammad Yaumi, Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences, (Jakarta: Dian Rakyat,
2012), h. 232.
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D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amanatus Shobroh pada tahun 2017 dengan

judul penelitian Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Pembentukan

Kejujuran Siswa MTs N Galur Kulon Progo (Yogyakarta,72. Penelitian ini

merupakan Tesis dari Amanatus Shobroh. Hasil penelitian menunjukan

bahwa pembentukan karakter peserta didik membutuhkan keseriusan

penanganan dari semua elemen warga sekolah termasuk penjaga sekolah

bahkan penjaga (penjual) di kantin sekolah dan marbot (petugas jaga dan

kebersihan) Masjid sekolah.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

adalah keduanya sama-sama membahas tentang karakter, akan tetapi ada

beberapa perbedaannya. Jika penelitian ini dilakukan menggunakan

pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan

menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan yang mendasar

yaitu jika penelitian yang telah dilakukan objek utamanya adalah manajemen

pembentukan karakter sedangkan penelitian yang dilakukan adalah penerapan

sistem pembiasaan pembelajaran berbasis multiple intelligence dalam

membentuk karakter peserta didik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Kadim Masaong pada tahun 2012

dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Multiple Intelligence.73Penelitian

72Amanatus Shobroh, 2013.Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Pembentukan
Kejujuran Siswa MTs N Galur Kulon Progo (Yogyakarta, Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Vol. 1, h. 1-9

73Abd. Kadim Masaong, 2013. Pendidikan Karakter Berbasis Multiple Intelligence, Jurnal
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Univesitas Negeri Yogyakarta, Vol. 1, h. 1-10
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ini menyimpulkan bahwa paling tinggi kontribusi kecerdasan intelektual

terhadap prestasi seseorang adalah 20% sedangkan kecerdasan emosional dan

spiritual berkontribusi 80%. Hasil penelitian lain menunjukkan 80% prestasi

kerja ditentukan oleh soft skill (karakter) dan hanya 20% hard skill

(pengetahuan dan keterampilan). Sekolah merupakan institusi yang paling

strategis dalam pengembangan karakter yang sejatinya tertuang dalam

rencana strategis sekolah (renstra). Namun, realitas lembaga pendidikan di

Indonesia dalam proses pembelajaran hanya memberikan porsi 10% soft skill

sedangkan hard skill sebesar 90%.

Guru merupakan arsitektur masa depan siswa yang harus dituangkan

dalam program pembelajaran (RPP) mereka. Pembelajaran aktif, kreatif,

efektif dan menyenangkan (PAKEM) dengan model cooperative learning

sangat efektif memfungsikan secara bersamaan ketiga kecerdasan (IQ, EQ,

dan SQ) siswa, sehingga kualitas belajar dan pencapaian indikator hasil

belajar akan optimal. Penguatan sinergisitas ketiga kecerdasan ini merupakan

amanah konstitusi yang harus ditumbuhkembangkan agar menghasilkan

output yang berkarakter utuh.

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan

dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas tentang pendidikan

karakter berbasis multiple intelligence. Sementara, perbedaan mendasar

diantara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah

jika penelitian di atas lebih menitikberatkan pada pola umum atau metode

variatif pendidikan karakter berbasis multi inteligence, maka penelitian yang
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akan dilaksanakan menggunakan penerapan habituasi learning system dalam

membangun karakter siswa berbasis multiple intelligence.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muflihatuth Thohiroh pada tahun 2013

dengan judul Implementasi Multiple Intelligences Dalam Pembelajaran Pada

SD Berbasis Islam Di Kota Magelang (Studi Kasus Di SD Muhammadiyah 1

Alternatif Dan SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang).74 Penelitian ini

merupakan Tesis dari Saudari Wardialis. Hasil penelitian ini adalah

diantaranya :

a). Pemahaman kepala sekolah dan guru tentang multiple intelligences sudah

tidak asing lagi dalam aktivitas pembelajaran kesehariannya dengan

menerapkan strategi multiple intelligences;

b) Kerangka konseptual implementasi multiple intelligences meliputi 3 tahap

yaitu: tahap input yang merupakan identifikasi kecerdasan, tahap proses

dengan pembelajaran yang menggunakan strategi multiple intelligences

mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup seluruh kecerdasan,

tahap output dengan menyelenggarakan penilaian yang meliputi tiga

ranah: kognitif, afektif dan psikomotorik;

c) Implementasi multiple intelligences dalam pembelajaran dengan

menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif meliputi

pendekatan-pendekatan kecerdasan yang dimiliki siswa, selain itu juga

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan

masing-masing kecerdasan;

74Muflihatuth Thohiroh, Tesis. (2013): Implementasi Multiple Intelligences Dalam
Pembelajaran Pada SD Berbasis Islam Di Kota Magelang (Studi Kasus Di SD Muhammadiyah 1
Alternatif Dan SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang), h. 196-198.
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d) Respon siswa dan orang tua siswa terhadap implementasi multiple

intelligences sangat positif dan mendukung pelaksanaannya baik dalam

pembelajaran intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler;

e) Dampak implementasi multiple intelligences dapat meningkatkan prestasi

siswa, sering menjuarai perlombaan dalam berbagai bidang baik tingkat

kecamatan, kota, provinsi, nasional sampai internasional, dan juga

berdampak pada kepribadian dengan meningkatnya akhlak, ibadah,

kerjasama, kemandirian, kejujuran, kedisiplinan, dan ketaatan.

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan

adalah keduanya sama-sama membahas tentang dinamika implementasi

konsep multiple intelligences serta pengaruh positif terhadap pengembangan

mutu pendidikan sekolah secara umum.

Sementara, perbedaan mendasar diantara penelitian di atas dengan

penelitian yang akan dilaksanakan adalah jika penelitian di atas lebih

menitikberatkan pada pola umum atau metode variatif pengajaran oleh guru

(tenaga pendidik), maka penelitian yang dilaksanakan menggunakan

pendekatan pola pembiasaan yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran

yang diajarkan oleh guru kepada siswa.

4) Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto pada tahun 2018 dengan judul

Pembangunan Karakter Siswa Melalui Habituasi Sekolah Muhammadiyah

(Studi Kasus SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari).75 Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pembangunan

Karakter Siswa melalui Habituasi Sekolah Muhammadiyah dengan

75 Purwanto. Tesis (2018): Pembangunan Karakter Siswa Melalui Habituasi Sekolah
Muhammadiyah (Studi Kasus SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari). h. 7-8
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menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin menerapkan model fullday school dan

boarding school, yang pernah meraih beberapa prestasi baik secara akademik

maupun non akademik. Adapun di dalam proses pembangunan karakter siswa

di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin menerapkan sistem habituasi yakni

dengan cara pengembangan kurikulum dan berbagai kegiatan yang

terprogram. seperti : (1) Program Golden Habits Islami, (2) Program Gerakan

literasi sekolah, (3) Program Apresiasi Cipta Adi Karya, (4) Program Student

Exchange 2018 (Malaysia dan Thailand), (5) Program Bina Prestasi Tahun

ajaran 2017-2021 (one student one trophy) dan (6) program Sukses UN &

USBN.

Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti tentang karakter dan

habituasi dalam kegiatan belajar di sekolah sedangkan yang membedakan

adalah bahwa pada penelitian terdahulu fokus pada Pembangunan Karakter

Siswa Melalui Habituasi Sekolah Muhammadiyah, sedangkan pada penelitian

ini fokus pada Penerapan Habitual Learning System Dalam Membangun

Karakter Berbasis Multiple Intelligence Siswa Kelas CIBI Madrasah

Ibtidaiyah Ummussabri Kendari.

5) Penelitian selanjutnya mengkaji tentang Penerapan Teori Pembiasaan Dalam

Pembentukan Karakter Religi Siswa Di Tingkat Sekolah Dasar, yang

dilakukan oleh Tatan Zenal Mutakin dkk pada tahun 2014.76 Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pendidikan karakter

religi melalui teori pembiasaan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di wilayah

76 Tatan Zenal Mutakin dkk, 2014. Penerapan Teori Pembiasaan Dalam Pembentukan
Karakter Religi Siswa Di Tingkat Sekolah Dasar, Jurnal, Vol. 1, No. 3.
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Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian riset

dan pengembangan (Research and Development) yang dilaksanakan di

beberapa Sekolah Dasar di Kota Tangerang Selatan dengan menerapkan

pendidikan karakter melalui kegiatan religi. Waktu penelitian selama 6 bulan,

yaitu bulan April–Agustus 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1)

Pelaksanaan dimensi religius melalui pembiasaan shalat lima waktu dan

pembacaan al-qur’an baru dapat dilaksanakan oleh para siswa dalam

kehidupan sebesar 36,82 %, 2) dari seluruh sekolah yang menjadi responden

dalam penelitian ini, mayoritas belum dapat melaksanakan proses pendidikan

karakter untuk dimensi religus dengan metode pembiasaan, 3) setelah

dilakukan treatment metode pembiasaan, pelaksanaan shalat lima waktu dan

pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an mengalami peningkatan yang cukup

signifikan; dari 36,82% menjadi 57,13%, walaupun pelaksanaan shalat lima

waktu belum dapat dilaksanaan tepat waktu oleh para siswa.

Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang habituasi dan

karakter siswa. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada aspek fokus

karakter dan cara penggalian potensi kecerdasan siswa, penelitian Penerapan

Teori Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Religi Siswa Di Tingkat

Sekolah Dasar, lebih difokuskan pada satu aspek karekater yaitu religius.

Sedangkan pada penelitian ini (Habitual Learning System Dalam

Membangun Karakter Siswa Berbasis Multiple Intelligence Pada Kelas CIBI

Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari), aspek karakter lebih kompleks.

Karakter siswa semakin kuat dengan pola pembiasaan melalui penggalian

kecenderungan gaya belajar dan kecerdasan yang sifatnya kompleks.
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6) Jurnal ilmiah kategori Sosioreligi yang ditulis oleh Ahmad Susanto pada tahun

2017 dengan judul Proses Habituasi Nilai Disiplin Pada Anak Usia Dini

Dalam Kerangka Pembentukan Karakter Bangsa,77 hasil penelitian ini

menjelaskan secara utuh tentang pembiasaan nilai disiplin pada anak usia dini

memungkinkan akan terbinanya pribadi yang berbudi pekerti mulia, terpuji

dan membawa mereka pada perilaku baik. Mereka akan terbiasa untuk

berbuat baik kepada dirinya dan juga kepada orang lain.

Pembiasaan pribadi yang disiplin adalah dalam rangka pembentukan

karakter yang mulia, yakni pribadi yang utuh dan terampil berbicara,

menggunakan simbol dan isyarat yang baik, mampu berkreasi dan

menghargai hal-hal yang secara meyakinkan memenuhi keindahan, ditunjang

oleh kehidupan penuh disiplin dalam hubungan pribadi dengan pihak lain,

memiliki kemampuan membuat keputusan yang bijaksana dan menentukan

antara yang betul dengan yang salah, serta memiliki wawasan yang integral.

Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang habituasi dan

karakter siswa, sedangkan yang membedakan adalah bahwa penelitian ini

berfokus pada penerapan teori pembiasaan secara disiplin dalam rangka

memperkuat karakter sosial Siswa, sedangkan pada penelitian terdahulu fokus

pada Habitual Learning System Dalam Membangun Karakter Berbasis

Multiple Intelligence Siswa Kelas CIBI Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri

Kendari, yang didasarkan pada penguatan bangunan sikap spiritual dan sosial,

pengetahuan dan keterampilan.

77 Ahmad Susanto, 2017. Proses Habituasi Nilai Disiplin Pada Anak Usia Dini Dalam
Kerangka Pembentukan Karakter Bangsa, Jurnal, Vol. 15, No. 1.
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7) Jurnal ilmiah selanjutnya yang menjadi rujukan Penulis adalah tulisan dari Puji

Lestari dkk pada tahun 2018 dengan judul Urgensi Habituasi Nilai Karakter

Kemandirian dan Tanggung Jawab Peserta Didik Sekolah Menengah

Keguruan. Penelitian ini mengambil fokus di dua SMK (SMK N 5 Kota

Semarang dan SMK N 2 Salatiga).78

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan nilai-nilai karakter mandiri

dan tanggungjawab di SMK, dapat diselenggarakan di dalam dan di luar

pembelajaran secara integratif. Penanaman dan penguatan karakter mandiri

yang di dalam pembelajaran yaitu PPKn sebagai lokomotif mata pelajaran

yang sarat dengan substansi nilai-nilai karakter di sekolah umum, dan

dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Penilaian

dua karakter ini terintegrasi pada pelaksanaan mata pelajaran lainnya,

khususnya pada mata pelajaran praktik. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan dalam bentuk ekstrakurikuler, praktik laboratorium di luar

jam sekolah juga menjadi sarana penting penanaman karakter mandiri dan

tanggungjawab.

Substansi persamaan kedua penelitian ini adalah habituasi sebagai cara dalam

membentuk dan memperkuat karakter peserta didik. Sedangkan perbedaan

mendasar dari dua penelitian ini terlihat pada teknis wilayah aspek karakter

dan pengaruhnnya terhadap perkembangan kepribadian peserta didik, melalui

penggalian potensi kecerdasan majemuk.

78 Puji Lestari dkk, 2018. Urgensi Habituasi Nilai Karakter Kemandirian dan Tanggung
Jawab Peserta Didik Sekolah Menengah Keguruan, Jurnal, Vol. 4, No. 2.


