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Pendahuluan  
Berbagai sinyalemen, dugaan, dan fakta menyatakan bahwa mutu pendidikan dan 
pembelajaran di Indonesia rendah, bahkan sangat rendah. Data Human Development Index 
(HDI) tahun 1999 s.d. 2001 menempatkan Indonesia pada posisi 105 s.d. 109 di antara 175 
negara jauh di bawah tiga negara tetangga Indonesia.  

Hasil survai Political and Economic Rick Consultancy (PERC) yang berpusat di Hongkong 
menunjukkan bahwa di antara 12 negara yang disurvai, sistem dan mutu pendidikan 
Indonesia menempati urutan 12 di bawah Vietnam (Tim BBE, 2001). 

Salah satu indikasi dapat dilihat dari nilai rata-rata UAN selama sepuluh tahun terakhir 
juga menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa-siswa Indonesia tergolong rendah. Berbagai 
sinyalemen dan dugaan banyak kalangan juga relatif senada. Jika semua dugaan dan data 
tersebut cermat dan benar, hal ini merupakan isyarat keterpurukan mutu pendidikan 
khususnya mutu pembelajaran Indonesia; isyarat rendahnya mutu dan prestasi pembelajaran 
di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan khususnya pembelajaran di Indonesia 
merupakan cerminan rendahnya atau kurangnya kualitas profesionalnya guru dalam 
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pembelajaran, di samping banyak faktor lain. 
Secara langsung banyak kalangan  
            Secara langsung banyak kalangan menyatakan bahwa profesionalitas guru-guru 
Indonesia secara umum termasuk guru bahasa Indonesia  masih memprihatinkan dan 
mengidap penyakit kronis, bahkan sangat memprihatinkan dibandingkan dengan 
profesionalitas guru-guru di negara lain.  Kondisi objektif di lapangan memang menunjukkan 
tanda-tanda masih kurang atau rendahnya profesional, antara lain: 
(1) Masih banyak guru  bahasa Indonesia yang bertugas di SD/MI maupun di SMP/MTs dan 

SMA/MA yang tidak berlatar pendidikan sesuai dengan ketentuan dan bidang studi yang 
dibinanya. Contoh di sebagian besar Madura masih banyak guru bahasa Indonesia MI 
yang berlatar belakang lulusan pondok pesantren. Demikian juga, di sebagian besar Jawa 
Timur juga masih banyak guru MI yang berlatar belakang pondok pesantren; 

(2)  Masih banyak guru yang memiliki kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah  
       dan memprihatinkan; 
(3)  Masih banyak guru  yang kurang terpacu dan termotivasi untuk memberdayakan diri, 

mengembangkan profesionalitas diri dan memuthakirkan pengetahuan mereka secara 
terus menerus- menerus dan berkelanjutan meskipun cukup banyak guru Indonesia yang 
sangat rajin mengikuti program pendidikan. 

(4) Masih banyak guru yang kurang terpacu, terdorong dan tergerak secara pribadi untuk 
mengembangkan profesi mereka sebagai guru. Para guru umumnya masih kurang mampu 
menulis karya ilmiah bidang pembelajaran, menemukan teknologi sederhana dan tepat 
guna bidang, membuat alat peraga pembelajaran, dan atau menciptakan karya seni.  

(5) Hanya sedikit guru Indonesia yang  secara sungguh-sungguh, penuh kesadaran diri  
     dan kontinu menjalin kesejawatan dan mengikuti pertemuan–pertemuan untuk  
     mengembangkan profesi . 
  



            Kelima hal di atas setidak-tidaknya merupakan bukti pendukung bahwa mutu 
profesionalitas guru di Indonesia masih rendah. Kurang memuaskan, bahkan memprihatinkan 
meskipun berbagai upaya pengembangan dan peningkatan mutu profesionalitas sudah 
dilakukan oleh pemerintah. Hal  itu terjadi karena terdapat berbagai kendala pengembangan 
dan peningkatan mutu profesionalitas guru di Indonesia, di antaranya adalah; 
(a)    Kendala personal berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam 

pengembangan diri, kurang termotivasinya guru untuk memiliki program terbaik bagi 
pemberdayaan diri, tertanamnya rasa tidak berdaya dan tidak mampu untuk 
mengembangkan profesi. 

(b)   Kendala ekonomis berupa terbatasnya kemampuan financial guru untuk swecara 
berkelanjutan mengembangkan diri, amat rendahnya penghasilan sebagai guru sehingga 
memaksa mereka bekerja macam-macam, dan banyaknya  pungutan dan pembiayaan 
kepada mereka sehingga mengurangi kemampuan ekonomis untuk mengembangkan 
profesi. 

(c)    Kendala struktural berupa banyaknya pihak yang mengatur dan mengawasi guru 
sehingga mereka tak bisa  bekerja dengan tenang, rumitnya jenjang dan jalur 
pengembangan profesi dan karier sehingga mereka merasa tidak berdaya dan  terlalu ketat 
dan kakunya berbagai birokrasi yang mengikat para guru sehinngga tidak mampu 
mengembangkan kreativitas. 

(d)   Kendala sosial berupa rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, 
kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan profesi guru, dan 
kurangnya fasilitas sosial bagi pengembangan profesi guru. 

(e)    Kendala budaya berupa rendahnya  budaya kerja berorientasi mutu hingga para guru 
bekerja seadanya. 

  
Berbagai kendala tersebut berkorelasi dengan faktor-faktor lain di luar bidang 

pendidikan dan pembelajaran sehingga membuat para guru tidak berdaya, tidak otonomi dan 
berdaulat. Kendala-kendala tersebut selain dapat diatasi dengan strategi personal, ekonomis, 
struktural,  social,  dan kultural juga dapat diatasi dengan  mengembangkan kecerdasan ganda 
(multiple intelligences). 

  
Kecerdasan Ganda (Multiple Intelligences) 
            Salah satu usaha  yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru bahasa 
Indonesia adalah dengan cara mengembangkan kecerdasan ganda yang telah dicetuskan  
Howard Gardner.  Gardner mendefinisikan intelegensi sebagai kemampuan memecahkan 
persoalan dan menghasilkan produk baru dalam suatu latar yang  bermacam-macam dan 
dalam situasi yang nyata (1983;1993). Suatu kemampuan dapat disebut intelegensi bila 
menunjukkan suatu kemahiran dan keterampilan seseorang untuk memecahkan persoalan dan 
kesulitan yang ditemukan dalam hidupnya. Selanjutnya, dapat pula menciptakan suatu produk 
baru, dan bahkan dapat menciptakan persoalan berikutnya yang memungkinkan 
pengembangan pengetahuan baru. Dengan demikian ada unsur pengetahuan dan keahlian. 
Syarat kemampuan itu bersifat universal. Kemampuan pada dasarnya merupakan unsur 
biologis karena otak seseorang bukan sesuatu yang terjadi karena latihan. Kemampuan sudah 
ada sejak orang lahir meskipun dalam pendidikan dapat dikembangkan.  
            Kemampuan manusia memunyai delapan kriteria yang sering digunakan untuk 
menentukan  apakah kemampuan  itu merupakan intelegensi. (Gardner dalam Suparno, 22--
25)  Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 
(1)   Terisolasi dalam bagian otak tertentu. Kemampuan itu bersifat otonom, lepas dari 

kemampuan yang lain, terisolasi dari yang lain. Bila kemampuan itu hilang karena 
kerusakan otak, tidak akan mempengaruhi kerusakan kemampuan lainnya.  



(2)   Kemampuan itu independen. Kemampuan pada diri seseorang saling independen, tidak 
terkait secara ketat sehingga dapat dianggap sebagai intelegensi yang berdiri sendiri. 

(3)   Memuat satuan operasi khusus. Intelegensi  mengandung unsur satuan operasi khusus 
untuk bereaksi terhadap input yang datang. Setiap intelegensi mengandung keterampikan 
operasi tertentu yang berbeda satu sama dan dengan  keterampilan operasi tertentu itu 
seseorang dapat mengekspresikan kemampuannya dalam menghadapi persoalan. 

(4)   Memunyai sejarah perkembangan sendiri. Setiap intelegensi memunyai  waktu sendiri 
dalam berkembang, menuju puncak lalu akan turun. 

(5)   Berkaitan dengan sejarah evolusi zaman dulu. Setiap intelegensi dapat dilihat sejarah 
evolusinya pada kejadian dulu. 

(6)   Dukungan psikologi eksperimental.  Dari tugas-tugas psikologi yang diberikan tampak 
bahwa intelegensi bekerja saling terisolasi. Misalnya, yang kuat membaca belum tentu 
kuat dalam matematika. 

(7)   Dukungan dari penemuan psikometrik. Hasil dari beberapa tes psikologi standar 
meyakini bahwa intelegensi yang ditemukan Gardner benar. 

(8)   Dapat disimbolkan. Salah satu tanda tingkah laku intelegensi manusia adalah kemampuan 
untuk menggunakan simbol dalam hidup Misalnya intelegensi linguistik dengan bahasa 
fonetik, intelegensi matematis-logis dengan bahasa komputer, intelegensi visual dengan  
bahasa ideografik, intelegensi kinestik-badani dengan bahasa tanda, intelegensi musikal 
dengan sistem notasi musik, intelegensi interpersonal dengan bahasa wajah dan isyarat, 
dan intelegensi intrapersonal dengan simbol diri. 

  
Howard Gardner dari Manchester Instituite of Technology (MIT)  ahli psikologi 

menemukan bahwa dalam diri manusia terdapat berbagai kecerdasan yang dikenal dengan 
nama kecerdasan ganda (multiple intelligences, MI). Hasil penelitian Gardner   
(dalam Lazier, 1991; Armstrong, 2002) menunjukkan bahwa MI terdiri atas sekurang-
kurangnya sembilan macam kecerdasan. Kesembilan macam kecerdasan itu adalah sebagai 
berikut. 

(1)   Kecerdasan verbal/bahasa (verbal/linguistic intelligence, yaitu kecerdasan yang 
berkaitan  dengan penguasaan kosakata atau bahasa lisan maupun tulis, dan secara 
luas,  komunikasi. Kecerdasan ini menggambarkan kemampuan memakai bahasa 
secara jelas melalui membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. 

(2)   Kecerdasan logika/matematika (logical/mathematical intelligence), yaitu kecerdasan 
yang berkaitan erat dengan berpikir deduktif-induktif/beralasan, numerasi, dan pola-
pola berpikir abstrak. Ciri ragam  kecerdasan ini adalah pada kemampuan 
memecahkan berbagai masalah abstrak dan memahami hubungan sebab akibat. 

(3)   Kecerdasan visual/keruangan  (visual/spatial intelligence), yaitu kecerdasan yang 
berkenaan dengan gambar-gambar. Kecerdasan ini berupa kemampuan merasakan 
dunia visual secara akurat, membentuk kemampuan menggunakan indera penglihatan 
dan kesanggupan untuk memvisualisasikan objek, termasuk kemampuan untuk 
mengkreasi imaji-mental/merlukis. 

(4)   Kecerdasan tubuh/indera peraba (body/kinesthetic intelligence), yaitu kecerdasan 
yang berkaitan dengan gerak fisik  (gerak tubuh dan anggota tubuh) ; termasuk syaraf 
otak motorik yang mengontrol gerak tubuh dan anggota tubuh; 

(5)   Kecerdasan musik/ritmis (musical/rhythmic intelligence), yaitu kecerdasan yang yang 
berkaitan dengan nada, irama, pola titi nada, dan warna nada. Kecerdasan ini berupa 
tingkatan sensitivitas pada pola-pola suara dan kemampuan untuk merespon musik 
secara emosional.  

(6)   Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) adalah kecerdasan yang terkait 
dengan pemahaman  social. Kecerdasan ini berupa kemampuan untuk berhubungan 



dengan orang lain melalui membaca berbagai suasana hati, temperamen, motivasi, 
dan tujuan orang lain. 

(7)   Kecerdasan Intrapersonal (intrapersonal intelligence) adalah kecerdasan yang 
berkenaan dengan pengetahuan-diri. Ciri kecerdasan ini adalah kemampuan untuk 
memahami diri sendiri dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas konsep-diri, 
sikap perilaku, perasaan, dan tindakan yang dilakukan. 

(8)    Kecerdasan naturalis (naturalist Intelligence) adalah kecerdasan yang terkait dengan 
kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasi banyak spesies-flora dan fauna 
dalam lingkungan seseorang. 

(9)   Kecerdasan eksistensial (existensial intelligence), yaitu kecerdasan yang berkenaan 
dengan kemampuan menempatkan diri dalam jangkauan wilayah kosmos yang 
terjauh—yang tak terbatas dan menempatkan diri sendiri dalam cirri manusiawi yang 
paling eksistensial. 

  
Mengembangkan Kecerdasan Ganda  bagi Guru Bahasa Indonesia 

Kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi 
proses guru dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara 
aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Di samping itu, dapat 
dilihat dari gairah dan semangat mengajarnya, serta adanya percaya diri.  Adapun dari segi 
hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikannya mampu mengubah 
perilaku sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik 
(Usman, 2006). Hal itu sesuai dengan UU Guru dan Dosen  Bab IV Pasal 8 yang menyatakan 
bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akadmik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional”. 
            Usaha meningkatkan kualitas guru merupakan suatu proses yang kompleks, dan 
melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tidak 
hanya menuntut keterampilan teknis dari para ahli terhadap pengembangan kompetensi guru, 
tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah 
faktor kecerdasan ganda pada anak yang beragam. Kecerdasan ganda berperan penting dalam 
keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sebagai orang yang paling bertanggung jawab 
dalam dunia pembelajaran dituntut dapat memahami dan mengembangkan kecerdasan ganda 
sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas  dalam pembelajaran. 

Kualitas guru bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dirasakan masih banyak yang 
belum memenuhi standar. Parameter profesi bagi seorang guru  yang  sesuai dengan Undang-
Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 adalah  guru wajib memiliki loyalitas dan 
dedikasi, kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, tanggung jawab, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. Untuk dapat menjadi pendidik yang profesional dan mewujudkan  tujuan 
pendidikan nasional,  guru perlu  mengembangkan kecerdasan ganda  sebagai  bekal untuk 
mengabdikan diri dalam dunia pendidikan 

Secara ideal guru bahasa Indonesia adalah orang yang  memiliki kecerdasan  linguistik, 
yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa baik secara lisan maupun 
secara tulis. Namun, tidak semua guru bahasa Indonesia memiliki kecerdasan linguistik. Guru 
bahasa Indonesia  berasal dari latar belakang kecerdasan yang berbeda, bahkan  ada dari 
disiplin ilmu yang berbeda (bukan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia).  Oleh 
karena itu, salah satu alternatif untuk meningkatkan  kualitas keprofesionalitasnya dengan 
mengembangkan kecerdasan ganda.   
            Salah satu teknik yang paling efektif  agar dalam menjalankan tugas sebagai guru 
dapat  berhasil. Seorang guru  disarankan harus dapat mengetahui semua latar belakang 



kecerdasan yang dimiliki anak didik, mengembangkan  model mengajar  dengan berbagai  
kecerdasan (bukan hanya dengan kecerdasan yang menonjol pada diri guru), dalam 
mengevaluasi kemajuan siswa, guru perlu menggunakan berbagai model yang cocok dengan 
kecerdasan ganda. 
            Agar dapat melaksanakan tugas-tugas di atas dengan baik dan profesional,  guru 
bahasa Indonesia dapat melakukan pengembangan kecerdasan ganda, misalnya dengan 
melakukan aktivitas yang mencirikan berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh setiap 
orang. Aktivitas tersebut dapat memungkinkan setiap kecerdasan yang dimiliki guru dapat 
berkembang sehingga dalam pembelajaran semakin menarik  dan penuh daya pesona bagi 
anak didik.  Aktivitas-aktivitas dalam setiap kecerdasan, seperti berikut ini. 
  
(1) Kecerdasan Linguistik 
     Kecerdasan linguistik dapat dikembangkan dengan, mengarang cerita atau pengalam- 
     an sehari-hari, membuat buku harian dan mengisinya tiap hari, menulis puisi dan  

menulis untuk majalah dan koran tentang pengalaman yang menarik. Membaca buku 
terutama novel dan cerita yang menarik. Membaca selain meningkatkan intelegensi 
linguistik juga memberi manfaat besar bagi pengembangan pengetahuan. Hal itu dapat 
membantu untuk dapat berpikir secara luas dan terbuka dan tidak picik. Kelemahan 
banyak guru di Indonesia adalah kurang membaca sehingga gagasan mereka seringkali 
terlalu sempit dan bahkan kadang kala mematikan kreativitas siswa. Mengisi teka teki 
juga merupakan cara yang baik untuk mengembangkan kecerdasan  linguistik. 

  
(2) Kecerdasan Matematis-Logis 

Kecerdasan ini dapat dikembangkan dengan aktivitas melatih kemampuan berpikir logis, 
nalar, abstrak, matematis, sebab akibat, dan berurutan.  Guru berlatih membuat formula 
atau simbol, berlatih membuat kesimpulan dari yang konkret ke abstrak, membuat garis 
besar jalan pikiran,  mengorganisasikan berbagai hal dengan grafis, melatih mengurutkan 
sesuatu  dalam bilangan, melatih berhitung, melatih silogisme, dan membiasakan meme- 
cahkan masalah.  Guru berpikir logis dengan logika yang benar, cara memecahkan 
persoalan hidup secara rasional  secara  terus menerus,  Guru berlatih mengkritik 
persoalan masyarakat yang sering membuat panas secara objektif tanpa dipengaruhi 
emosi. Aktivitas ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia bermanfaat dalam  
meningkatkan keterampilan berbahasa khususnya berbicara dan menulis.  

  
(3) Kecerdasan Musikal 

Kecerdasan musikal terlihat pada kepekaan orang terhadap musik, lagu, ritme, nada, dan 
sebagainya.  Guru dapat mengembangkan kecerdasan ini dengan berlatih mengenal tone 
suara, ritme lagu, menyanyi,  memainkan alat musik seperti piano, angklung, seruling. 
Melatih kepekaan terhadap suara lingkungan, suara instrumental, suara orang. Guru 
belajar menyusun lagu sederhana dan mementaskan musik.  Guru berlatih mendengarkan 
dan menikmati berbagai musik klasik, pop, dangdut atau pun lagu tradisional. Aktivitas 
ini dapat meningkatkan kualitas keterampilan menyimak (mendengarkan) 

  
(4) Kecerdasan Ruang-Visual 

Kecerdasan ini berkaitan dengan  warna, bentuk, desain, tekstur, pola, gambar, atau 
simbol visual yang dapat dilihat.  Menurut Lazear(1998) beberapa aktivitas yang perlu 
dilakukan guru antara lain; 
(a) pada waktu makan, secara intensif guru perlu memperhatikan warna di sekeliling- nya, 

dan menjawab pertanyaan bagaimana warna-warna itu mempengaruhi kita. Melihat 



warna ruang, warna makanan, pakaian teman, warna peralatan, bagaimana 
pengaruhnya pada kita. 

(b)  Sewaktu berangkat kerja, kita amati dengan cermat warna-warna yang anda lihat di 
jalan, iklan-iklan di jalan, desain yang ada, bangunan yang anda lewati atau orang-
orang yang anda lihat. Apa dampaknya bagi kita? 

(c) Sewaktu berbicara dengan teman-teman atau rekan kerja, secara sadar gambarkan apa 
yang mereka katakan dengan kita, visualisasikan apa yang mereka mau dalam otak 
kita. 

(d) Setiap kali membuat catatan untuk diri kita, bubuhi juga simbol gambar visual yang 
sesuai. Misalnya, catatan pergi rapat dengan simbol bel, mengajar dengan simbol 
buku, dan sebagainya.. 

(e) Suatu saat bayangkan ruangan rumah kita secara cermat. Lalu sewaktu pulang kantor, 
masuklah rumah dengan mata tertutup, dan coba berjalan seperti dalam bayangan 
sendiri. Apa yang kita alami. Melatih membayangkan, menggambarkan secara visual, 
mencoba menemukan jalan pemecahan, adalah cara untuk meningkat- kan intelegensi 
ruang visual. 

  
(5)  Kecerdasan Kinestik-Badani 

Kecerdasan ini dapat dikembangkan dengan bahasa tubuh dan gerak tubuh.  Kegiatan 
yang berkaitan tersebut meliputi olah raga, kerja tangan, bahasa tubuh, drama, mimik, 
dansa, isyarat, ekspresi wajah, bermain peran,  latihan fisik, dan sebagainya.  Lazier 
dalam Suparno (2004, 72--73) memberikan  latihan kecil untuk mengembangkan 
kecerdasan  tersebut dengan: 
(1) Bila sedang berjalan secara sadar  berlatih dengan berbagai model jalan dan 

merasakan apa dampaknya bagi diri sndiri. Misalnya jalan pelan, jalan reflektif, 
tergesa-gesa, semangat, kalem, mau cepat-cepat meninggalkan sesuatu, jalan gembira, 
mau cepat sampai tujuan, dan sebagainya. 

(2)  Melatih dan menyadari  reaksi tubuh terhadap suasana tegang, bingung, suasana yang 
menyenangkan, ketidakpastian, pada makanan yang sedang kita makan, atau pada 
tontonan yang kita lihat.   

(3) Bila sedang bicara  atau berkomunikasi dengan orang lain, cobalah perhatikan bahasa 
tubuh mereka. Perhatikan postur tubuh, isyarat tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuhnya.  

(4)  Baik  bila sesekali menyadari apa yang akan dilakukan dengan tubuh sebelum 
melakukan sesuatu. 

(5) Pada saat sibuk mengerjakan hal rutin, cobalah berhenti dan berpikir sebentar, untuk 
menyadari serta merasakan bagaimana kaki, tangan, dan tubuh kita melakukan 
sesuatu. 

Secara umum, pelatihan menyadari gerak tubuh dalam seluruh hidup kita akan berguna 
untuk mengontrol dan mengembangkan kecerdasan kinestik-badani. Tubuh kita seperti 
radar yang perlu dikembangkan sehingga semakin peka menangkap tantangan dari luar.  

  
(6) Kecerdasan Interpersonal 

Hal-hal yang berkaitan kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk hidup 
bersama, bergaul, berkomunikasi, dan berelasi dengan orang lain. Pengembangan 
kecerdasan ini dapat dilakukan memberikan feetback, memahami perasaan orang lain, 
strategi belajar bersama, komunikasi antarsesama, empati kepada orang lain terutama 
yang sedang sakit, sedih, pembagian tugas di sekolah, melatih keterampilan kerja sama 
dengan teman, belajar menerima kritik dengan tenang, merasakan motif teman-temannya, 
atau melakukan tugas dalam kelompok. 

  



(7) Kecerdasan Intrapersonal 
Salah satu ciri manusia adalah sebagai pribadi, individu yang unik dan lain daripada yang 
lain. Pengembangan kecerdasan ini dapat melalui merefleksikan diri, menerima diri, dan 
belajar menerima diri lebih dalam, melatih metode refleksi, teknik metakognitif, strategi 
berpikir dalam, mengolah emosi, prosedur mengenal diri, melatih kepenuhan diri, melatih 
konsentrasi, dan latihan melihat diri ke dalam.  

  
(8) Kecerdasan Lingkungan 

Kecerdasan lingkungan dapat dikembangkan sering mengadakan wisata alam, ke pantai, 
ke pegunungan, berkebun, bersawah, atau memelihara binatang dan mencoba 
mengenalnya dengan baik.  

  
(9) Kecerdasan Eksistensi  

Kecerdasan eksistensi lebih menekankan orang untuk bertanya akan kediriannya, 
keberadaannya di dunia. Pengembangan kecerdasan ini dapat dilakukan melalui bertanya 
akan keberadaan kita, tentang asal dan tujuan hidup kita. Mengapa kita berada di dunia? 
Mengapa kita mati.  Banyak-banyak mmbaca buku agama, filsafat, dan buku-buku rohani 
dapat membantu mengembangkan kecerdasan eksistensial. 

  
Berbekal teori kecerdasan ganda seorang guru bahasa Indonesia yang profesional 

secara tidak langsung dapat menguasai dan belajar berbagai metode pembelajaran yang 
beragam. Penguasaan berbagai metode pembelajaran dapat menempatkan guru bahasa 
Indonsia berfungsi sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pemba- haru, 
model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja 
rutin, pembawa cerita, pemindah kemah, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan 
kulminator sehingga anak didik dapat berhasil secara optimal (Mulyasa, 2005). Guru bahasa 
Indonesia yang ideal itulah, yang dapat menjalankan tugasnya membawa pan-dangan dan 
pikiran baru yang lebih komprehensif, akomodatif dan humanistis serta menyegarkan 
sekaligus menantang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Dengan demikian guru bahasa Indonesia, setidak-tidaknya memiliki profil sebagai 
berikut. 

  
(1)     Guru bahasa Indonesia yang profesional harus dapat dipercaya dan ditiru (pandangan- 

nya didengarkan dan dipercaya, perilakunya dijadikan  teladan) 
(2)     Menguasai materi pelajaran, mampu memilih dan menyajikan bahan ajar sesuai dengan 

perkembangan siswa, memahami tingkat kesulitan bahan ajar, memahami 
       keterkaitan bahan ajar dengan mata pelajaran lain berdasarkan kecerdasan ganda. 

(3)     Menguasai metodologi pembelajaran. Guru harus mampu memahami tujuan dan 
pembelajaran bahasa Indonesia, mampu merencanakan dan mengelola pembelajaran 
bahasa Indonesia, serta menerapkan berbagai metodologi pembelajaran yang 
menyenangkan dan kreatif berdasarkan kecrdasan ganda. 

(4)     Berperan sebagai fasilitator,  motifator, dan inspirator. Guru harus mampu membangun 
perilaku siswa yang mampu menggali dan mengaji  ilmu dan pengetahuan. Perilaku 
siswa akan tumbuh dan berkembang manakala guru bahasa Indonesia mampu 
memfasilitasi belajar siswa, mendorong kemampuan siswa, mendorong belajar siswa, 
dan mampu memberi teladan dalam pembelajaran. 

(5)     Guru bahasa Indonesia adalah figur guru yang menyenangkan dan penyayang. Guru 
bahasa Indonesia tidak boleh menunjukkan perilaku dan sikap  angker dan menakutkan 
karena membangun kecintaan dan pemahaman anak terhadap bahasa Indonesia  tidak 
dapat diciptakan dalam kondisi pembelajaran yang menakutkan. 



(6)     Guru bahasa Indonesia adalah seorang pemimpin, artinya guru bahasa Indonesia harus 
mampu memainkan peran sebagai pemimpin dalam membimbing siwa dalam 
pembelajaran. 

(7)     Guru bahasa Indonesia yang profesional adalah memahami dan dapat menerjemahkan 
kehidupan masyarakat dalam pembelajaran bahasa di sekolah. sehingga siswa dapat 
merasakan manfaat dan makna belajar. 

(8)     Guru bahasa Indonesia yang profesional adalah seorang jurnalis. Guru harus mampu 
membuat catatan-catatan perkembangan siswa dalam belajar bahasa. 

(9)     Guru bahasa Indonesia yang profesional  harus memiliki wawasan iptek yang luas. 
Guru bahasa Indonesia minimal memahami berbagai perkembangan dunia informasi 
yang memiliki dampak luas dalam dunia pendidikan khususnya kebahasaan di 
Indonesia. 

(10)   Guru bahasa  Indonesia yang profesional adalah sebagai pembelajar (learner) . Guru 
bahasa Indonesia yang profesional harus senantiasa belajar untuk mengikuti 
perkembangan pendidikan kebahasaan dan kesastraan agar tetap menjadi teladan bagi 
siswanya. 

  
Simpulan 
            Secara umum kualitas guru  di Indonesia termasuk guru bahasa Indonsia masih 
rendah. Hal itu, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor personal, ekonomi, 
budaya, sosial dan struktural. Salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas guru bahasa 
Indonesia adalah dengan mngembangkan kecerdasan ganda yang dicetuskan Howard Gardner 
dalam dunia pendidikan di sekolah.  Teori ini sangat relevan untuk menunjang profesi guru 
bahasa Indonesia dalam menjalankan tugasnya karena membawa pandangan dan pikiran baru 
yang lebih komprehensif, akomodatif dan humanistis serta menyegarkan sekaligus 
menantang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
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