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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Membangun sebuah bangsa yang berperadapan, maka kekuatan 

pendidikan merupakan hal yang utama,karena pendidikan adalah upaya 

untuk memanusiakan manusia dengan menghasilkan manusia yang 

berkarakter, berakhal mulia, memiliki kemampuan kreativitas, dan mampu 

berfikir kritis. Sehingga akan muncul para Alim (orang yang memilki 

banyak ilmu) yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia dengan 

membangun peradaban bangsa.Pendidikan memiliki kontribusi dalam 

pembentukan corak dan kualitas masa depan peradaban umat manusia. 

Pendidikan tetap diyakini sebagai tempat strategis untuk membuka 

wawasan dan sumber informasi yang paling berharga tentang makna dan 

tujuan hidup hingga abad modern ini. Membantu generasi muda dalam 

mempersiapkan berbagai kebutuhan yang esensial dalam menghadapi 

tantangan-tantangan di masa depan, serta menciptakan keseluruhan visi 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa.1 Jadi pendidikan yang ideal 

adalah menghasilkan manusia beradab dan memiliki pandangan luas 

terhadap  perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, bisa 

melalui media, peristiwa, teman ataupun guru yang berada di dalam 

1 Sanaky Hujair. Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani 
Indonesia, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003), hal. 4. 
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lembaga pendidikan. Pendidikan terdiri dari pendidikanformal, non formal 

dan informal. Pada kajian ini lebih terfokus kepada  Pendidikan formal, 

yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang contohnya SD, SMP, 

SMA, dan Perguruan Tinggi. Mengingat pentingnya pendidikan, 

pemerintah pun mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, 

melakukan perubahan kurikulum untuk mencoba mengakomodasi 

kebutuhan peserta didik. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan bukan 

hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga kalangan swasta yang mulai 

melirik dunia pendidikan dalam mengembangkan usahanya.2 

Hasil yang dicapai dalam pembelajaran pendidikan formal adalah 

kecerdasan. Jadi bagaimana pendidikan itu dapat menjadikan manusia 

yang memiliki  pengetahuan dan pemahaman dalam berbagai 

bidang.Menurut Howard Gardner dari hasil penelitiannya kecerdasan 

dibagi menjadi 9 yaitu, 1) Kecerdasan Linguistik, 2) Kecerdasan 

Matematis-Logis, 3) Kecerdasan Ruang Visual, 4) Kecerdasan Kinestetik-

Badani, 5) Kecerdasan Musikal, 6) Kecerdasan Interpersonal, 7) 

Kecerdasan Intrapersonal, 8) Kecerdasan Naturalistik, 9) Kecerdasan 

Eksistensial.3 

Bertolak dari berbagai macam kecerdasan yang telah dipaparkan 

oleh Howard Gardner nampaknya masyarakat dan sebagian guru 

menanggapi bahwa kecerdasan hanya dilihat dari prestasi akademik yang 

                                                           
2Khabib Sholeh, et al.,  Kecerdasan Majemuk Berorientasi pada Partisipasi Peserta 

Didik, (Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR,2016), hal. 21-22 
3S. Shoimatul Ula, Revolusi Belajar Optimalisasi Kecerdasan Melalui Pembelajaran 

Berbasis Kecerdasan Majemuk, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2003), hal.88-100 
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baik, ketika siswa mendapat juara 1 di kelas, juara olimpiade baik tingkat 

Nasional maupun Internasional itulah yang dianggap sebagai anak 

cerdas.Padahal kita ketahui bahwa setiap anak pasti memiliki kemampuan 

masing-masing yang tidak bisadisamakan satu sama lain. Realita yang 

terjadi masih banyak pendidikanyang pola pengajarannya hanya 

menekankan pada  kecerdasan intelektual saja. Sehingga ada sebuah 

pendapat bahwa sarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah masih 

dirasakan sangat kurang dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Hal tersebut terlihat dengan makin menjamurnya sekolah-sekolah swasta 

yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi. Kendala 

bagi dunia pendidikan untuk menghasilkan lulusan berkualitas adalah 

masih banyaknya sekolah yang mempunyai pola pikir tradisional dalam 

menjalankan proses belajarnya, yaitu sekolah hanya menekankan pada 

kemampuan logika (matematika) dan bahasa. 4 

Kenyataan ini senada dengan pendapat Mulyadi bahwa suatu 

kekeliruan yang besar jika setiap kenaikan kelas, prestasi anak didik hanya 

diukur dari kemampuan matematika dan bahasa. Dengan demikian, sistem 

pendidikan nasional yang mengukur tingkat kecerdasan anak didik yang 

hanya menekankan kemampuan logika dan bahasa perlu direvisi.5 Karena 

kecerdasan tidak hanya dilihat dari dua parameter saja, tetapi masih 

banyak kecerdasan yang lainnya. 

                                                           
4 Khabib Sholeh,Op,Cit.,hal. 21-22 
5Ibid, hal. 21-22 
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Oleh sebab itu dalam pembelajaran, pendidik hendaknya 

mengembangkan berbagai jenis kecerdasan terutama pada anak usia dini. 

Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tidak gagal dalam 

mengembangkan tujuan pembelajaran. anak-anak usia 0-8 tahun harus 

diperkenalkan dengan kecerdasan jamak. Pendidik hendaknya tidak 

terjebak pada kecerdasan logika semata. Kecerdasan majemuk yang 

mencakup sembilan kecerdasan itu pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ), 

kecerdasan spiritual (SQ). Semua jenis kecerdasan perlu dirangsang pada 

diri anak sejak usia dini, mulai dari saat lahir hingga awal memasuki 

sekolah (7-8 tahun). Setiap insan yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan mencoba untuk mengubah pola pengajaran tradisional yang 

hanya menekankan kemampuan logika (matematika) dan bahasa. Tenaga 

kependidikan bekerja sama dengan orang tua bersinergi untuk 

mengembangkan berbagai jenis kecerdasan pada anak didik di dalam 

proses belajar yang dilaksanakan di lingkungan lembaga pendidikan.6 

Terkait 9 kecerdasan yang telah dipaparkan di atas nampaknya Al-

Quran juga mengajak bahkan memerintahkan untuk menjadi manusia 

yang cerdas. Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah : 

تََجاِوَراٌت اْلأ َوِفىى  َجنَّاٌت  ْرِض ِقَطٌع مُّ ْن َاْعنَاٍب وَّ  وَّ ََوا ٌٌ نَِخْيٌل ِصنْ وَّ  َزْرعٌ م ِ

ُّْسَقىا ِبَماٍءوَّ وَّ  ُل  بَْعَضهَا عَلَى بَْعٍض ِفى اْلُ اِحٍدوَّ غَيُْر ِصْنََوا ٌٍ ي لُُكِل ِا ٌَّ ِفْذ َ ا نَُفض ِ

َّْعِقلَُْو ٌَ َلأ لَِك  (4) ََيٍت ل َِقَْوٍم ي  

                                                           
6Ibid., 
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Artinya : Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-

kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang 

tidak bercabang;disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan 

tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada 

yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-

orang yang mengerti (Berfikir). (Q.S Ar-Ra’d : 4)7 

Ayat di atas menjelaskanbahwa Allah telah menciptakan segala 

sesuatu yang ada di dunia ini merupakan tanda kebesaranNya, begitu 

banyak hikmah dan manfaat yang bisa di peroleh bagi orang-orang 

berfikir. Demikian pula keindahannya, kerapian, dan kekokohannya yang 

membuat kagum orang yang berakal. Semua itu menunjukkan keluasan 

ilmu Allah SWT dan keluasan hikmahNya. Namun dari ayat tersebut 

terdapat satu kata kunci yaitu berfikir.Allah memerintahkan hambaNya 

untuk selalu berfikir dan bertafakkur tentang segala ciptaanNya, hal itu 

yang akan mengantarkan pada ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa 

Allah memerintahkan hambaNya untuk menjadi manusia yang cerdas 

dalam berbagai hal, karena manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-

baiknya, memiliki banyak potensi  dengan akal dan fikiran yang sempurna, 

sehingga manusia dapat mengambil hikmah dari sifat keagunganNya dan 

dapat memahami segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada 

Allah SWT. 

                                                           
7Q.S Ar-Ra’d [13]:4 
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Karena manusia dituntut untuk cerdas maka diantara berbagai 

macam kecerdasan ada kecerdasan interpersonal yang perlu dikembangkan 

untuk membina hubungan yang baik sesama manusia.Menurut Amstrong 

kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja 

sama dengan orang lain. Anak dengan kecerdasan interpersonal yang 

menonjol memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, pintar menjalin 

hubungan sosial, serta mampu mengetahui dan menggunakan beragam 

cara saat berinteraksi. Mereka juga mampu bekerja sama dengan orang 

lain. Sedangkan menurut Safaria, kecerdasan interpersonal dikatakan juga 

sebagai kecerdasan sosial, kemampuan dan keterampilan seseorang dalam 

menciptakan relasi sosialnya sehingga kedua belah pihak berada dalam 

situasi menguntungkan.8 

Kecerdasan ini sangat perlu untuk dikembangkan bagi anak 

maupun orang dewasa, karena orang yang memiliki kecerdasan/intelegensi 

antarpribadi atau interpersonal bisa mempunyai empati dan tanggung 

jawab sosial yang besar.Secara umum perlunya mengembangkan 

kecerdasan interpersonal adalah ketika menjalin relasi dengan orang lain 

akan memiliki kemampuan dalam bekerja sama dengan teman, mengenal 

dan membedakan perasaan dan pribadi teman, berkomunikasi verbal dan 

non verbal, berempati dan peka terhadap teman, memberikan Feedback, 

menganalisis kondisi sosial atau  orang lain.9 Di dalam dunia pendidikan 

juga sangat diperlukan kecerdasan ini, ketika proses belajarmembutuhkan 

                                                           
8 Khabib Sholeh,Op,Cit.,hal.29 
9S. Shoimatul Ula, Op.Cit.,hal.97 
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kerja sama dengan teman, saling memberikan motivasi dan saling 

membantu ketika terjadi kesulitan dalam belajar. 

Dampak dari kecerdasan interpersonal terhadap pembelajaran 

khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

adalah mampu berempati dengan teman, mampu mengoorganisasi sesuatu 

hal dengan baik, mampu menciptakan suasana damai dalam 

pembelajaran,mampu berkomunikasi baik dengan guru sehingga materi 

yang telah disampaikan dapat dipahami dengan mudah, dan mampu 

bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan belajar atau materi yang 

harus dipecahkan secara berkelompok seperti praktik jual beli, praktik 

shalat berjamaah, dan tata cara mengurus jenazah.  

Sebagai  guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti sangat perlu mengembangkan berbagai macam kecerdasan yang 

dimiliki peserta didik salah satunya adalah kecerdasan interpersonal.  

karena ajaran agama Islam mengajarkan untuk bisa berhubungan baik 

dengan orang lain, dan saling peduli dengan sesama. Ajaran Islam bukan 

hanya hubungan baik kepada Allah HablumminaAllah (Mendekatkan diri 

kepada Allah) akan tetapi Hamblumminannas  (Menjalin hubungan kepada 

sesama manusia) kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan namun harus 

saling bersinergi. Sehingga hal yang harus dilakukan oleh seorang guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam mengembangkannya bisa 

melalui pembelajaran dengan cara menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi seperti Cooperative Learning. Cooperative Learning 
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merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Selanjutnya keberhasilan dari 

kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, 

baik secara individu maupun secara kelompok. Model cooperative learning 

harus ada “struktur dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif” sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan-

hubungan yang bersifat interpendensi yang efektif diantara anggota 

kelompok. 10  Model ini lebih terfokus kepada siswa, karena dalam 

pembelajaran siswa yang lebih aktif.Sedangkan di luar pembelajaran bisa 

dengan  menanamkan rasa peduli terhadap orang lain meskipun tidak 

berada pada lingkungan sekolah, seperti menjalin komunikasi yang baik 

dengan orang yang lebih tua, saling membantu kepada siapapun dalam hal 

kebaikan, dan mengajak peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan sosial 

seperti baksos (Bakti Sosial), peduli terhadap bencana dan adanya kegiatan 

pembayaran zakat fitrah di sekolah. Dengan demikian rasa saling hormat 

menghormati dan jiwa saling peduli yang nantinya akan menumbuhkan 

pemahaman peserta didik bahwa agama Islam juga sangat mementingkan 

kepedulian sosial. 

Kecerdasan interpersonal sangat berhubungan dengan prestasi 

akademik khususnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tanpa 

adanya kecerdasan interpersonal siswa akan kesulitan dalam belajar. 

                                                           
10Etin Solihatin, Cooperative Learning, (Jakarta:Bumi Aksara,2011), hal. 4-5 
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Karena dalam proses pembelajarannya banyak sekali materi yang 

menjelaskan mengenai hubungan baik terhadap sesama manusia 

(Hablumminannas)dan membutuhkan pemahaman yang tidak bisa 

diselesaikan secara individu akan tetapi secara kelompok, saling 

membantu dan saling memberikan motivasi. Minimnya kecerdasan 

interpersonal dapat menyebabkan siswa kurang mampu bekerja sama 

dengan orang lain dan kurang mampu berinteraksi dengan guru. Sehingga 

akan mempengaruhi prestasi akademik siswa. 

“Hasil penelitian Yalmanci, didapatkan bahwa pembelajaran 
berbasis Multiplle Intelligence terutama kecerdasan interpersonal 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Siswa dapat secara 
akademis lebih sukses melalui pendidikan berdasarkan kelompok. 
Pendapat ini juga didukung oleh Lunenburg yang menunjukkan 
bahwa faktor “g” yang didapat melalui kecerdasan interpersonal ini 
juga membelajarkan siswa untuk lebih disiplin dalam belajarnya. 
Denevers dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa 
kecerdasan interpersonal  memiliki hubungan yang signifikan 
dengan hasil belajar siswa”.11 

 
Peneliti melakukan pengamatan terhadap perkembangan 

pendidikan yang sedang terjadi khususnyakepada peserta didik, bahwa 

masih banyak  pihak guru ataupun orangtua yang memiliki pemahaman 

jika anak yang cerdas adalah anak yang tanggap, cepat dalam berfikir, 

berhitung, menghafal dalam pelajaran umum.Orang tua yang 

menginginkan anaknya cerdas dan berprestasi selalu memberikan 

                                                           
11Andri Dwi Cahyono, Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal Dan Interpersonal Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek Tahun 
Pelajaran 2013/2014, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri  
Tulungagung,2014. hal.2 
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dorongan kepada anaknya untuk belajar terus menerus. Mereka 

memfasilitasi anaknya untuk mengikuti les privat, bimbingan belajar 

sampai melupakan sosialisasi terhadap sesama.  

Adapun pengalaman dari peneliti ketika masih sekolah pernah 

menjumpai seorang teman yang secara intelektual dia cerdas, berdialektika 

juga baik, namun ketika dihadapkan dengan dunia sosial mereka masih 

kurang merespon dunia luar dengan tanggap.Mereka kurang mampu 

menjalin hubungan yang baik antar teman, apabila ada teman ataupun 

orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan maka rasa afeksi yang 

timbul masih kurang.Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh seseorang terkait permasalahan hubungan interpersonal yang dialami 

oleh siswa : 

“Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Esti 
Trisnaningtyas dengan guru BK dan informasi dari hasil 
dokumentasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2010, 
diketahui bahwa perilaku siswa kelas VIII D SMP N 1 Krian 
Sidoarjo tahun ajaran 2009-2010 memiliki permasalahan mengenai 
hubungan interpersonalnya di kelas pada khususnya dan di sekolah 
pada umumnya. Dari pengamatan yang dilakukan terbukti siswa 
tersebut tidak pernah bertegur sapa terlebih dahulu apabila bertemu 
dengan guru, sulit mengawali dan mengakhiri pembicaraan dengan 
orang yang lebih tua, sulit mengatakan tidak setuju akan sesuatu 
hal apabila mereka merasa keberatan akan hal tersebut dan masih 
banyak siswa yang masih sulit memngungkapkan pendapat dalam 
situasi diskusi. Kesulitan yang dialami siswa pada umumnya 
disebabkan siswa tersebut masih kurang memiliki keterampilan 
dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. Hal ini 
menyebabkan siswa sulit untuk beradabtasi secara langsung, tidak 
mampu untuk menyatakan tidak, membuat permintaan serta 
mengekpresikan perasaan secara penuh kepada orang lain. 
Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan karena dapat berpengaruh 
terhadap prestasi dan hubungan sosial siswa, ketrampilan 
komunikasi yang dimiliki siswa khususnya siswa dengan guru, 
staf-staf sekolah dan siswa dengan seseorang yang belum mereka 
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kenal dapat berpengaruh bagi perkembangan dirinya, mereka 
kurang mendapatkan informasi yang mungkin dapat berguna bagi 
perkembangan dirinya, bagi mereka yang tidak mampu 
mengungkapkan pikiran , pendapat dan keinginan kepada orang 
lain secara tidak langsung dapat berpengaruh bagi kemajuan daya 
pikir dan prestasinya”. 12 

 

Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial tidak lepas dari 

hubungannya dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial  

merupakan Sunatullah (ketentuan Allah). Melihat dari kehidupan sehari-

hari tidak terlepas kita membutuhkan orang lain, seperti halnya kegiatan 

jual beli dimana penjual dan pembeli adanya hubungan timbal balik 

diantara keduanya, sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Dunia 

pendidikan guru dan siswa yang saling membutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga apa yang diinginkan dari pendidikan bisa tercapai. 

Hal ini dapat meunjukkan bahwa hubungan dengan orang lain merupakan 

aspek yang sangat penting bagi kehidupan kita. 

Mengasah kecerdasan interpersonal dalam dunia pendidikan 

khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

merupakan salah satu cara yang tepat agar apa yang diharapkan dari Islam 

itu bisa tercapai. Islam mengajarkan umatnya untuk Shalat, Zakat, Puasa, 

haji bukan hanya sekedar sebagai lambang keshalehan vertikal, akan tetapi 

ajaran ini diharapkan mampu menghasilkan keshalehan sosial seperti 

peduli terhadap sosial, terbangunnya komunikasi yang baik, peka terhadap 

lingkungan, dan sebagainya. 

                                                           
12 Esti Trisnaningtya, “Penerapan Latihan Asertif untuk Meningkatkan Keterampilan 

Komunikasi Interpersonal Siswa,” (April,2010), Tesis  hal. 2-3. 
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Hal inilah yang membuat peneliti tertarik dengan penelitian ini 

karena kita ketahui bahwa ajaran Islam sangat mengedepankan nilai-nilai 

sosial, dan kecerdasan interpersonal merupakan salah satu kecerdasan 

yang mengasah agar seseorang memiliki akhlaqul karimah, sopan santun 

dalam berbicara, kepekaan terhadap orang lain dan peduli terhadap 

lingkungan sekitar. Sedangkan melihat realita saat ini masih banyak siswa 

yang pandai secara intelektual namun kepekaan atau kepedulian, bahkan 

komunikasi dan menjalin relasi terhadap sesama teman, guru atau orang 

yang berada di lingkungan sekitar masih kurang baik.   

 Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membentuk 

peserta didik yang memilki kepedulian sosial terhadap teman ataupun 

orang yang berada di lingkungan sekitar, melalui sebuah pendidikan pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang diukur 

melalui prestasi akademik. 

SMP Negeri 13 Malang merupakan sekolah yang menanamkan 

nilai-nilai sosial kepada siswa dengan adanya pengembangan diri seperti 

Sabtu bersih, peduli kasih, memberi salam, mengatasi silang pendapat 

(pertengkaran), mengunjungi teman sakit atau terkena musibah dan adanya 

kegiatan bakti sosial ke panti asuhan atau kepada korban bencana alam. 

Selain itu metode pmebelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 13 

Malang pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

menggunakan metode yang dapat mengasah kecerdasan interpersonal yaitu 

cooperative learning seperti diskusi, sosiodrama dan problem solving. 
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 Terkait dengan pemaparan di atas, peneliti ingin mencoba untuk 

mengungkapkan secara empirik seberapa besar pengaruh antara 

kecerdasan interpersonal terhadap prestasi akademik siswa pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti agar guru, siswa, 

orangtua dan masyarakat menyadari bahwa seseorang yang berprestasi 

tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual saja namun 

kecerdasan interpersonal juga sangat berpengaruh sehingga menjadikan 

guru, siswa, orangtua dan masyarakat  tertarik dalam mengasah kecerdasan 

interpersonal yang dimiliki.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh kecerdasan interpersonal 

terhadap prestasi akademik siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti di SMP Negeri 13 Malang tahun pelajaran 2016/2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis di atas, terdapat rumusan 

masalah dalam penelitian kuantitatif ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran kecerdasan interpersonal pada siswa SMP Negeri 

13 Malang Tahun Pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana prestasi akademik siswa SMP Negeri 13 Malang Tahun 

Pelajaran 2016/2017 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti ? 
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3. Apakah ada pengaruh antara kecerdasan interpersonal terhadap prestasi 

akademik siswa SMP Negeri 13 Malang Tahun Pelajaran 2016/2017 

pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui gambaran kecerdasan interpersonal pada siswa SMP 

Negeri 13 Malang Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Mengetahui prestasi akademik siswa SMP Negeri 13 Malang Tahun 

Pelajaran 2016/2017 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti. 

3. Mengetahui apakah ada pengaruh kecerdasan interpersonal terhadap 

prestasi akademik siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti di SMP Negeri 13 Malang Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru, khususnya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam  

diharapkan penelitian ini dapat Membantu guru untuk mengetahui 

gambaran kecerdasan interpersonal pada siswa dan membantu guru 

dalam memahami kemampuan interaksi siswa.  
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2. Bagi Waka Kurikulum diharapakan mampu menyediakan sarana-

sarana untuk membantu siswa dalam megembangkan kemampuan 

interpersonal selama pelajaran berlangsung di kelas ataupun di luar 

kelas. 

3. Bagi Peneliti, untuk Memperluas wawasan keilmuan tentang 

kecerdasan interpersonal secara rill di sekolah.Mengingat peneliti 

sebagai calon guru, maka penelitian ini sangat bermanfaat agar bisa 

memahami berbagai kecerdasan siswa terutama kecerdasan 

interpersonal dalam mewujudkan pembelajaran yang optimal dan 

meningkatkan prestasi akademik.  

 

E. Batasan Istilah 

Upaya untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah 

pada penelitian ini, maka sangat diperlukan penegasan istilah. Maka 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut : 

1. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

berasal dari kata cerdas yang artinya sempurna perkembangan akal 

budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran dan. 

Sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat). Kecerdasan artinya 
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Perihal cerdas atau perbuatan mencerdaskan; kesempurnaan 

perkembangan akal budi (seperti kepandaian, ketajaman pikiran).13 

Interpersonal berasal dari kata Inter dan Personal. Inter artinya 

bentuk terikat (di) antara dua; (di) antara tengah. Personal artinya 

bersifat pribadi atau perseorangan: kepribadian kolektif telah 

dipecahkan dengan tumbuh dan berkembangnya kepribadian yg 

membawa nilai-nilai subjektif.14 

Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang 

menunjukkan kemampuan anak dalam berhubungan dengan orang 

lain. Anak yang tinggi intelegensi interpersonalnya akan mampu 

menjalin komunikasi yang efektif dengan orang lain, mampu 

berempati secara baik, mampu mengembangkan hubungan yang 

harmonis dengan orang lain. Mereka ini dapat dengan cepat 

memahami tempramen, sifat dan kepribadian orang lain, mampu 

memahami suasana hati, motif dan niat orang lain.15 

Kecerdasan interpersonal atau bisa juga dikatakan kecerdasan 

sosial, diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang 

dalam menciptakan relasi, membangun relasi dan mempertahankan 

relasi sosialnya sehingga kedua belak pihak berada dalam situasi 

menang-menang atau saling menguntungkan. Menurut teori 

                                                           
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kecerdasan, diakses dari http://kbbi.web.id/cerdas. 

html, pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 08.00. 
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Office v.10, Interpersonal, (Kairo) Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 
15Safaria, Interpersonal Intellegence : Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal 

Anak, (Yogyakarta : Amara Books,2005), hal.23 

http://kbbi.web.id/cerdas.%20html,%20pada
http://kbbi.web.id/cerdas.%20html,%20pada
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kecerdasan sosial mempunyai tiga dimensi utama, yaitu social insight, 

sosial sensitivity dan sosial communication.16 

2. Prestasi Akademik  pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti. 

 Prestasi akademik dalam bidang pendidikan akademik, 

menurut pendapat Chaplin adalah satu tingkat khusus perolehan atau 

hasil keahlian karya akademik yang dinilai oleh guru-guru, lewat tes 

yang dibakukan, atau lewat kombinasi kedua hal tersebut. 17 

Sedangkan menurut Winkel prestasi akademik adalah proses belajar 

yang dialami siswa untuk menghasilkan perubahan dalam bidang 

pengetahuan, pemahaman,penerapan, daya analisis, dan evaluasi.18 

 Prestasi akademik merupakan istilah yang menunjukkan suatu 

pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan karena usaha 

belajar telah dilakukan oleh seseorang secara optimal.19 

 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata 

pelajaran yang dikembangkan dari materi pokok pendidikan agama 

Islam (al-Quran dan Hadis, aqidah, akhlaq, fiqih dan sejarah 

kebudayaan Islam). ditinjau dari segi muatan pendidikannya, 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran 

pokok yang menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan 

dengan mata pelajaran lain yang bertujuan untuk pengembangan 

                                                           
16Ibid, hal.24 
17 ED. Astuti;Digilib.uinsby.ac.id;/2014:15 diakses tanggal 3 Maret 2017 pukul 09.00) 
18Ibid, 
19Ibid, 
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moral dan kepribadian peserta didik. Maka semua mata pelajaran yang 

memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh mata pelajaran  Pendidkan 

Agama Islam dan Budi Pekerti. 

 Secara umum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada dua 

sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi 

Muhammad saw.juga melalui metode ijtihad (dalil aqli), para ulama 

dapat mengembangkannya dengan lebih rinci dan mendetail dalam 

kajian fiqih dan hasil-hasil ijtihad lainnya.20 

 Jadi prestasi akademik siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti adalah hasil belajar yang diperoleh 

siswa baik itu berupa lisan maupun tulisan (nilai yang berupa angka)  

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

3. Siswa 

 Siswa adalah murid.21 Sedangkan  dalam pengertian lain, siswa 

adalah murid atau pelajar (terutama pada tingkat sekolah dasar dan 

menengah).22 Jadi yang dimaksud dengan siswa adalah seorang pelajar 

yang menuntut ilmu di tingkat sekolah seperti SD, SMP, SMA, 

sederajat. Pada penelitian ini adalah siswa SMP. 

 

 

                                                           
20 PA Islam dan Budi Pekerti dalam Pembelajaran tematik Terpadu SD, diaksesdari 

www.jamarismelayu.com/2014/09/pa-islam-dan-budi-pekerti-dalam.html,pada tanggal 3 Maret 
pukul 10.00. 

21 Rahmat Widodo, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya, karya ilmu, Tt) hal. 661 
22 Qanita Alya, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 2011) hal.742 

http://www.jamarismelayu.com/2014/09/pa-islam-dan-budi-pekerti-dalam.html
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F. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Andri Dwi Cahyono (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Kecerdasan Intrapersonal dan Interpersonal Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil dari penelitiannya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal dan 

interpersonal terhadap hasil belajar siswa salah satunya pada mata 

pelajaran matematika. Andri Dwi Cahyono mengatakan bahwa hasil 

belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual saja, 

namun banyak kecerdasan yang mempengaruhinya termasuk 

kecerdasan intrapersonal dan interpersonal karena dengan adanya 

kecerdasan itu maka akan lebih mudah dalam bekerjasama dan 

menjalin relasi yang baik. 

2. Penelitian Kifitrul Aziz, Joharman, Kartika Christy Suryandari yang 

berjudul Hubungan Kecerdasan Interpersonal, Berfikir Kreatif, dan 

Hasil Menulis Siswa Kelas V SD Negeri Kabupaten Kebumen. Hasil 

dari penelitiannya adalah kemampuan kecerdasan interpersonal yang 

dimiliki siswa kelas V SD Negeri Kabupaten Kebumen berhubungan 

dengan kemampuan menulis dan terdapat hubungan antara 

kemampuan kecerdasan interpersonal dan kemampuan berpikir kreatif  
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secara bersama-sama dengan kamampuan menulis siswa kelas V SD 

Negeri Kabupaten Kebumen. 

3. Penelitian Inna Mutmainah Rahman, yang berjudul Pengaruh 

Kecerdasan Interpersonal dan Media Pembelajaran Macromedia 

Flash Terhadap Prestasi Belajar Matematika ditinjau dari Motivasi 

Belajar Siswa. Hasil dari penelitiannya adalah adanya interaksi antara 

kecerdasan interpersonal, motivasi belajar siswa dan media 

pembelajaran Macromedia Flashterhadap prestasi belajar siswa. 

Dari uraian di atas, ada beberapa aspek perbedaan dengan 

penelitian yang akan diteliti yaitu, skripsi yang ditulis oleh Andri Dwi 

Cahyono memfokuskan kajian pada hasil belajar itu tidak semata-mata 

dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, akan tetapi kecerdasan 

intrapersonal dan interpersonal sangat berpengaruh terhadap hasil belajar  

terutama pada mata pelajaran Matematika. Sedangkan penelitian oleh 

Kifitrul Aziz, Joharman, Kartika Christy Suryandari adalah 

menekankan pada kecerdasan interpersonal yang berpengaruh kepada 

kemampuan menulis dan berfikir kreatif. Begitupun juga dengan skripsi 

yang ditulis oleh Inna Mutmainah Rahman bahwa kecerdasan 

interpersonal sangat berpengaruh pada prestasi belajar siswa jika ditinjau 

dari motivasi belajar siswa, terutama pada mata pelajaran Matematika . 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu tersebut, 

maka penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pengaruh 

kecerdasan interpersonal terhadap prestasi akademik pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMPN 13 Malang, yang  
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meliputi kesadaran diri, pemahaman situasi sosial dan etika 

sosial,keterampilan pemecahan masalah,sikap empati, prososial dan 

mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain.  

 

G. Sistematika Penulisan 

1. BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan. 

2. BAB  II : Kajian pustaka. Pada bab ini akan diuraikan mengenai 

kerangka teoritis sesuai dengan judul skripsi yang digunakan sebagai 

landasan teori, yaitu : Kecerdasan interpersonal dan ruang lingkupnya, 

dan keterkaitan antara kecerdasan interpersonal dengan prestasi 

akademik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 

3. BAB III : Metodologi penelitian. Pada bab ini akan dibahas 

mengenai pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data dan uji keabsahan hasil penelitian dan tahap-tahap 

penelitian. 

4. BAB IV  : Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan 

dibahas mengenai latar belakang obyek penelitian, penyajian data dan 

analisis data serta hasil yang diperoleh dari analisis data tersebut. 
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5. BAB V : Kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti akan 

menyajikan suatu kesimpulan dan saran. Sehingga kesimpulan 

tersebut dapat menjadi temuan baru. Sedangkan muatan saran dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan. 




