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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kecerdasan Interpersonal dan Ruang Lingkupnya

1. Definisi Kecerdasan/Intelegensi dan Macam-macamnya

Sebelum kepada pembahasan kecerdasan interpersonal, kita pahami

terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kecerdasan/intelegensi.

a. Definisi kecerdasan/ intelegensi menurut bahasa

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 

Perihal cerdas atau perbuatan mencerdaskan; kesempurnaan 

perkembangan akal budi (seperti kepandaian, ketajaman pikiran).23 

Kata Intelegensi sering juga dimaknai dengan kecerdasan, 

kemampuan, atau bahkan keahlian. Kata intelegensi atau kecerdasan 

berasal dari kata latin intellegentia, yang pertama kali digunakan oleh 

seorang ahli pidato dari Romawi yaitu Cicero. Menurut pandangan 

orang Amerika, intelegensi adalah sejumlah kemampuan, keahlian, 

talenta, dan pengetahuan, yang keseluruhannya merujuk pada 

kemampuan kognitif dan proses mental yang terlingkup dalam 

intelegensi adalah memori (seberapa baik dan seberapa banyak serta 

23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kecerdasan, diakses dari http://kbbi.web.id/cerdas. 
html, pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 08.00. 

http://kbbi.web.id/cerdas.%20html,%20pada
http://kbbi.web.id/cerdas.%20html,%20pada
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seberapa lama kita mengingat suatu informasi), kekayaan kosakata 

(beberapa banyak kosakata yang kita ketahui dan mampu gunakan 

dengan tepat), kemampuan komprehenshif (seberapa baik kita 

memahami serangkaian ide dan pernyataan), kemampuan matematis 

(penambahan, pembagian dan sebagainya), serta berpikir logis 

(seberapa baik kita menangkap kuurutan suatu peristiwa dan 

melogikanya).24 

b. Definisi kecerdasan/intelegensi  menurut istilah 

Kecerdasan atau intelegensi dapat didefinisikan sebagai 

kesanggupan seseorang untuk beradaptasi dalam berbagai situasi dan 

dapat diabstraksikan suatu kualitas yang sama.25 

Menurut Thurstone dalam Romlah, yaitu “kesanggupan secara 
keseluruhan meliputi sejumlah kesanggupan khusus atau disebut 
primery mental abilities sebagai kesanggupan untuk cepat dan teliti 
melihat sesuatu akan kesamaan dan perbedaan, juga kesanggupan untuk 
mengerti dan memakai bahasa kesanggupan untuk berfikir secara 
deduktif dan induktif, dan lain-lain”.26 

 
Bertolak dari beberapa pengertian di atas, menurut bahasa dan 

istilah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan atau 

intelegensi adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam 

berfikir dan memahami sesuatu dengan baik. Baik itu dalam hal 

menalar secara logis yang termasuk dalam kognitif (pengetahuan),  

ataupun mampu dalam hal keterampilan yang termasuk dalam ranah 

afektif dan psikomotorik. 
                                                           

24Tri Dayakisni, Salis Yuniardi, Psikologi Lintas Budaya, (Malang : UMM Press, 2008), 
hal. 107-108 

25 Romlah. Psikologi Pendidikan, (Malang:UMM Press, 2010), Cet. 2, hal. 137 
26 Romlah. Psikologi Pendidikan, (Malang:UMM Press, 2010), Cet. 2, hal. 138 
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c. Macam-macam kecerdasan 

Kecerdasan terdiri dari berbagai macam (kecerdasan majemuk), 

menurut Howard Gardner ada 9 macam kecerdasan majemuk, yaitu : 

1) Kecerdasan linguistik 

Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan 

dan mengolah kata-kata dengan efektif, baik secara oral maupun 

tertulis. Kecerdasan linguistik berhubungan erat dengan 

keterampilan orang dalam menguasai bahasa tulisan dan lisan.. 

Kecerdasan ini banyak menonjol pada seorang sastrawan, 

pencipta puisi, penulis, jurnalis, editor, orator, dramawan maupun 

pemain sandiwara, guru, pengacara, dan pelatih/mentor.27 

2) Kecerdasan matematis-logis 

 Kecerdasan Matematis-logis adalah kemampuan yang lebih 

berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. 

Kecerdasan ini meliputi keterampilan berhitung dan berpikir logis 

serta keterampilan pemecahan masalah.  

 Di samping itu, yang juga termasuk dalam intelegensi logis-

matematis adalah kepekaan pada pola logika, abstraksi, prinsip sebab 

akibat, kategorisasi dan perhitungan, manipulasi angka, kuantitas, 

dan oprasi matematika.28 

3) Kecerdasan ruang –visual 

                                                           
27 S. Shoimatul Ula, Revolusi Belajar Optimalisasi Kecerdasan Melalui Pembelajaran 

Berbasis Kecerdasan Majemuk, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2003), hal.88 
28 Ibid, hal. 89 
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Kecerdasan ruang-visual merupakan kemampuan untuk 

menangkap dunia ruang-visual atau (penglihatan) secara tepat. 

Kecerdasan ruang-visual ini mencakup berpikir dalam gambar, 

kemampuan untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali 

berbagai macam aspek dunia visual-spasial.  

Kecerdasan ruang visual adalah kemampuan untuk 

menangkap dunia ruang visual secara tepat. Kecerdasan ini banyak 

dimiliki oleh arsitek, fotografer, mekanik, navigator, dekorator, pilot, 

atau pemburu29. 

4) Kecerdasan kinestetik badani 

Kecerdasan kinestetik badani adalah kemampuan 

menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan 

gagasan dan perasaan. Kecerdasan ini menyoroti kemampuan 

menggunakan seluruh badan (atau bagian dari badan) dalam 

membedakan berbagai cara, baik untuk ekspresi gerak (tarian, 

akting) maupun aktivitas bertujuan (atletik).  

Kecerdasan kinestetik badani lebih banyak dimiliki oleh atlet, 

penari, pemahat, aktor, ahli bedah, dan penerjemah bahasa gerak 

tubuh.30 

5) Kecerdasan musikal 

Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk 

mengembangkan, mengekpresikan, dan menikmati bentuk-bentuk 

                                                           
29 Ibid, hal. 91-92 
30 Ibid, hal. 93 
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musik serta suara, seperti kepekaan terhadap ritme, melodi, dan 

intonasi, kemampuan memainkan alat musik, kemampuan menyanyi 

dan mencipta lagu, bahkan kemampuan untuk menikmati lagu, 

musik serta nyanyian.  

Kecerdasan ini banyak dimiliki oleh pencipta lagu, 

pensinetron, orang-orang yang peka dengan nada, yang dapat 

menyanyikan lagu dengantepat, dapat mengikuti irama musik, dan 

orang yang mendengarkan berbagai karya musik dengan tingkat 

ketajaman tertentu.31 

6) Kecerdasan interpersonal 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti 

dan peka terhadap perasaan, watak, perangai, intensi, motivasi, dan 

temperamen orang lain. Termasuk juga kepekaan terhadap ekspresi 

wajah, suara, dan isyarat dari orang lain. Singkatnya, kecerdasan 

interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan bekerja 

sama dengan orang lain.  

Kecerdasan ini banyak dimiliki oleh para komunikator, 

fasilitator, penggerak massa, politikus, terapis, pendidik/trainer, 

konselor, diplomat, konsultan manajemen, dan negosiator.32 

7) Kecerdasan intrapersonal 

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk mengerti 

diri sendiri, apa yang terbaik dan harus dilakukan, apa yang harus 

                                                           
31 Ibid, hal. 94-95 
32Ibid, hal. 96 
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dihindari serta apa yang dapat meningkatkan kemampuan diri. Jenis 

kecerdasan ini terdiri dari kemampuan untuk megenali emosi diri, 

(mengenali perasaan sendiri sewaktu perasaan atau emosi sedang 

naik).  

Orang dengan kecerdasan intrapersonal tinggi dapat dengan 

mudah mengakses perasaannya sendiri, membedakan berbagai 

macam keadaan emosi serta menggunakan pemahamannya sendiri 

untuk memperkaya dan membimbing hidupnya.33 

8) Kecerdasan naturalistik 

Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan seseorng untuk 

dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat 

distingsi konsekuensial lain dalam alam, dan menggunakan 

kemampuan itu secara produktif dalam berburu, bertani serta 

mengembangkan pengetahuan akan alam. Singkatnya, kecerdasan 

naturalistik ini merupakan keahlian mengenali dan mengategorikan 

spesies flora dan fauna di lingkungannya.  

Para pencinta alam adalah contoh orang yang tergolong 

sebagai orang-orang yang memiliki kecerdasan ini. Orang-orang 

dengan kecenderungan kecerdasan naturalistik ini biasanya mampu 

hidup di luar rumah, dapat berkawan dan berhubungan baik dengan 

                                                           
33 Ibid, hal. 97 



29 
 

alam, mudah membuat identifikasi dan klasifikasi tanaman dan 

binatang.34 

9) Kecerdasan eksistensial 

Kecerdasan eksistensial berhubungan dengan kepekaan dan 

kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan 

terdalam terkait eksistensi manusia.  

Kecerdasan jenis ini tampak pada para filusuf, terlebih 

filsuf eksistensialis yang selalu mempertanyakan dan mencoba 

menjawab persoalan eksistensi hisup manusia.35 

2. Hakikat kecerdasan interpersonal,  karakteristiknya dan aspek-aspeknya 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji kecerdasan 

interpersonal yaitu, 

a. Hakikat kecerdasan interpersonal 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk 

berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal yang baik 

membuat yang bersangkutan mempunyai kepekaan hati yang tinggi 

sehingga bisa berempati tanpa menyinggung apalagi meyakiti perasaan 

orang lain.36 

Kecerdasan interpersonal merupakan suatu kemampuan untuk 

memahami dan membuat perbedaan terhadap suasana hati, keinginan, 

motivasi dan perasaan orang lain. Hal ini dapat mencakup kepekaan 

                                                           
34 Ibid, hal. 98-99 
35 Ibid, hal. 100 
36 Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Kajian Neurosains,(Bandung:PT. 

Remaja Rosdakarya,2014), Cet. 2,  hal. 133-134 
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terhadap ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh ; kemampuan untuk 

membedakan berbagai jenis isyarat interpersonal;dan kemampuan untuk 

merespons secara efektif  isyarat-isyarat tersebut dalam beberapa cara 

pragmatis (misalnya, untuk mempengaruhi sekelompok orang agar 

mengikuti jalur tertentu dari suatu tindakan).37 

Kecerdasan interpersonal juga menunjukkan kemampuan 

seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung 

untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah 

bersosialisasi dengan lingkungan dan sekelilingnya. Kecerdasan 

semacam ini juga sering disebut sebagai kecerdasan sosial, yang selain 

kemampuan menjalin persahabatan yang akrab dengan teman, juga 

mencakup kemampuan seperti memimpin, mengorganisasi, menangani 

perselisihan antrateman, memperoleh simpati dari peserta didik yang 

lain, dan sebagainya.38 

Kecerdasan interpersonal : keterampilan kerja: suatu sikap dasar 

untuk menjalin suatu hubungan yang hangat dengan orang lain, 

hubungan yang penuh kepercayaan. Meningkatkannya : belilah kotak 

kartu nama, penuhi dengan kontak bisnis, teman, kenalan, kerabat dan 

orang lain, serta tetaplah menjalin hubungan dengan mereka;luangkan 

waktu selama 15 menit setiap hari untuk mempraktikkan mendengarkan 

secara aktif dengan pasangan hidup atau sahabat dekat;bekerja samalah 

                                                           
37Thomas Armstrong, Kecerdasan Multipel di dalam kelas, (Jakarta Barat : PT Indeks, 

2013), hal. 7 
38Hamzah B. Uno, Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran ,(Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2009), hal. 14 
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dengan satu orang atau lebih dalam sebuah proyek yang berdasarkan 

pada kesamaan minat (seni kain perca, pemain bass, penulisan artikel 

tentang pantai).39 

Hakikat dari kecerdasan interpersonal adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, 

bagaimana seseorang itu bisa saling memahami, menghargai, mampu 

bekerjasama, peka terhadap situasi dan kondisi orang lain, dan mudah 

dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga akan terciptanya 

hubungan ataupun persahabatan yang harmonis. 

b. Karakteristik kecerdasan interpersonal 

Agar seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal dapat 

terindikasi dengan mudah, maka kecerdasan ini memiliki beberapa 

karakteristik, yaitu : 

1) Mempunyai kemampuan yang baik dalam mengetahui dan 
memahami orang lain/temannya baik dalam minat, keinginan atau 
motivasinya. 

2) Bersikap ekstrovet dan bisa bersifat kharismatik karena dapat 
meyakinkan oran lain serta cukup diplomatis. 

3) Menyukai perdamaian, keharmonisan, kerjasama dan tidak 
menyukai konfrotasi. 

4) Kemampuan dalam memandang /menilai sesuatu dengan kacamata 
orang lain. 

5) Mampu berempati dengan orang lain dan mengetahui perasaan orang 
lain, serta memotivasinya. 

6) Mampu mengorganisasi sesuatu hal dengan baik, walau kadang-
kadang ada kemampuan untuk memanipulasi. 

7) Mampu memakai bahasa verbal dan non verbal untuk membuka 
pintu komunikasi dengan pihak lain. 

8) Mampu mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru secara 
efektif.40 

                                                           
   39Ibid, hal 40 

40http://jangkrikfamily.wordpress.com/artikel/kecerdasan-interpersonal, diakses pada 
tanggal 24 Februari 2017, pukul 19.00. 

http://jangkrikfamily.wordpress.com/artikel/kecerdasan-interpersonal
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c. Aspek-aspek kecerdasan interpersonal 

Kecerdasan interpersonal memiliki tiga dimensi utama, diantaranya 

social insight, social sensitivity dan social communication. Setiap 

dimensi pada kecerdasan interpersonal memiliki masing-masing sikap 

yang menggambarkan dimensi tersebut, yaitu : 

1) Social insight terdiri dari beberapa indikator sikap, yaitu 

(a)   Kesadaran diri 

Kesadaran diri merupakan kemampuan seorang pribadi 

menginsafi totalitas keberadaanya sejauh mungkin. Maksudnya 

anak mampu menyadari dan menghayati totalitas keberadaanya 

di dunia seperti menyadari keinginan-keinginannya, cita-citanya, 

harapannya dan tujuannya di masa depan.41 

Seseorang yang memiliki kesadaran diri adalah 

menyadari segala sesuatu yang dilakukan  sesuai dengan apa 

yang diinginkannya, dan mampu menentukan cita-cita dan 

harapan di masa yang akan datang. Misalnya, siswa yang belajar 

dengan tekun merupakan suatu upaya untuk mencapai cita-

citanya menjadi seorang guru 

(b) Pemahaman situasi sosial dan etika sosial 

Sukses dalam membina dan mempertahankan sebuah 

hubungan, seseorang perlu memahami norma-norma sosial yang 

                                                           
41Safaria, Interpersonal Intellegence : Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal 

Anak, (Yogyakarta : Amara Books,2005), hal.46 
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berlaku di lingkungan tersebut, yang di dalamnya terdapat ajaran 

yang membimbing seseorang bertingkah laku yang benar dalam 

situasi sosial.42 

Jadi untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang 

lain, maka sangat penting untuk memahami aturan-aturan yang 

berlaku di dalam masyarakat tersebut, bagaimana seseorang itu 

bertingkah laku yang baik dengan orang lain, berbicara yang 

santun, dan bagaimana saling menghormati atau menghargai 

satu sama lain. 

(c) Keterampilan pemecahan masalah 

Setiap orang membutuhkan ketrampilan untuk 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi secara efektif, 

apalagi jika terjadi konflik yang berhubungan dengan antar 

pribadi. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam 

memecahkan masalah semakin positif hasil yang akan 

didapatkan dari penyelesaian konflik antarpribadi tersebut.43 

Kemampuan dalam memecahkan masalah ini sangat 

penting ketika berada di lingkungan masyarakat, karena terdiri 

dari berbagai macam karakter manusia, maka sering kali terjadi 

perbedaan pendapat yang akan menimbulkan konflik, dan itu 

termasuk sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Adapun 

dalam lingkungan sekolah juga sangat penting karena di sekolah 

                                                           
42 Ibid, hal. 48 
43Ibid. hal.78 
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seringkali siswa mengalami masalah kesulitan dalam belajar, 

tidak mau ketika temannya meminta bantuan, dan si sekolah 

adalah mayoritas adalah anak yang sebaya, masih 

mementingkan egonya masing-masing tidak ada yang mau 

mengerti atupun mengalah, sehingga hal seperti inilah yang 

sangat rawan dengan adanya permusuhan bahkan perkelahian. 

Maka dengan adanya kemampuan menyelesaikan masalah maka 

semua masalah yang terjadi dengan mudah akan terselesaikan. 

2) Social sensitivity atau sensitivitas sosial terdiri dari bebarapa 

indikator sikap, di antaranya : 

1.   Sikap empati 

Empati adalah sejenis pemahaman perspektif yang 

mengacu pada respon emosi yang dianut bersama dan 

dialami anak ketika ia mempersepsikan reaksi emosi orang 

lain.44  

Jadi empati merupakan suatu keadaan yang 

membuat orang merasa dirinya berada dalam keadaan,  

prerasaan atau fikiran yang sama dengan orang lain. 

Misalnya ketika ada asalah satu teman yang merasa sedih 

karena tidak bisa memahami materi pelajaran dengan 

mudah maka seseorang yang memiliki sifat empati dapat 

merasakan apa yang temannya rasakan, kemudian 

                                                           
44Ibid. hal.104-105 
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melakukan sesuatu yang membuat temannya bisa 

memahami dengan mudah. 

2. Sikap prososial 

Perilaku prososial merupakan istilah yang biasanya 

digunakan oleh para ahli psikologi untuk menjelaskan 

sebuah tindakan moral yang harus dilakukan secara kultural 

seperti berbagi, membantu seseorang yang membutuhkan, 

bekerjasama dengan orang lain dan mengungkapkan 

simpati.45  

Sikap ini sangat penting dikembangkan bagi anak-

anak, khususnya anak yang masih berada di lingkungan 

sekolah, karena di sekolah adalah tempat di mana anak itu 

berinteraksi dengan banyak teman, maka harus bisa saling 

berbagi, ataupun membantu sesama teman. Apabila anak di 

sekolah sudah memiliki sikap itu, maka di lingkungan 

masyarakat juga menerapkan nilai-nilai tersebut. Sikap ini 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama keluarga. 

Karena keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama 

bagi anak. 

3) Social comunications atau komunikasi sosial yang terdiri dari 

indikator sikap komunikasi efektif dan mendengarkan efektif. 

(a) Komunikasi efektif 

                                                           
45Ibid.hal.117 
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Komunikasi dapat diartikan sebagai proses 

penyampaian informasi, pengertian dan pemahaman antara 

pengirim dan penerima. Ada empat keterampilan 

komunikasi dasar yang perlu dilatih pada anak yaitu 

memberikan umpan balik, mengungkapkan perasaan, 

mendukung dan menanggapi orang lain serta menerima diri 

dan orang lain.46 

Komunikasi efektif ini misalnya di lingkungan 

sekolah siswa mampu menyampaikan apa yang ada dalam 

fikirannya kepada temannya, dapat memberikan motivasi, 

dapat menyampaikan pendapatnya, dapat mengajukan 

pertanyaan apabila materi yang disampaikan oleh guru 

tidak dapat dipahami dan dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan. 

Apabila dalam lingkungan masyarakat misalnya 

berbicara yang santun kepada yang lebih tua dan dapat 

merespon ketika ada orang lain mengajak bicara. 

(b) Mendengarkan efektif 

Mendengarkan adalah proses aktif menerima 

rangsangan (stimulus) telinga (aural) dalam bentuk 

gelombang suara.47 Mendengarkan menuntut perhatian, 

energi serta komitmen yang besar. Karena di dalam 

                                                           
46Ibid. hal.134 
47Ibid. hal.164 
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mendengarkan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Ada 

tiga jenis mendengarkan menurut tujuannya, yaitu (1) 

mendengarkan untuk kesenangan, seperti mendengarkan 

musik, mendengarkan radio dan lain-lain. (2) 

mendengarkan untuk informasi, seperti mendengarkan 

ceramah yang akan memberikan informasi yang baru 

kepada kita. (3) mendengarkan untuk membantu.  

Mendengarkan jenis ini ketika menjadi pelatih, motivator 

bagi sebaya.48 Meningkatkan  kemampuan mendengarkan 

secara aktif, Bolton dalam Thomas Amstrong, memberikan 

beberapa saran, di antaranya: 

(a) Menghadapi orang lain dengan penuh perhatian 
(b) Mempertahankan sikap terbuka 
(c) Menghindari gerakan yang mengganggu 
(d) Mempertahankan sikap diam yang penuh perhatian 

ketika orang lain sedang berbicara 
(e) Merumuskan kembali pokok pembicaraan orang lain 
(f) Tunjukkan empati anda kepada orang lain 
(g) Dengan ringkas mencari inti percakapan49 

 
3. Kemampuan hubungan interpersonal  

Mempertahankan  hubungan baik dengan teman satu kelas 

maupun di luar kelas dalam jangka waktu yang lama diperlukan 

kemampuan (kompetensi) untuk menjalin hubungan interpersonal. 

Menurut Buhrmeister dalam Dayakisni Tri, Hudaniah terdapat lima 

domain kompetensi interpersonal, yaitu : 
                                                           

48Ibid. hal.165 
49Thomas Armstrong, Identifying And Developing Your Multiple Intelligences 

(Menemukan Dan Meningkatkan Kecerdasan Anda Berdasarkan Teori Multiple Intelligences,terj. 
T. Hermaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 106 
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a.  Initiative : merupakan suatu usaha untuk memulai bentuk interaksi 

dengan orang lain baik terhadap antar pribadi yang sudah dikenal 

maupun yang belum dikenal maupun melakukan tindakan-tindakan 

yang dapat membantu seseorang dalam mempertahankan hubungan 

tersebut.  

b. Negative Assertion : kemampuan untuk mempertahankan diri dari 

tuduhan tidak benar atau tidak adil, kemampuan untuk mengatakan 

tidak terhadap permintaan-permintaan yang tidak masuk akal, dan 

kemampuan untuk meminta pertolongan atau bantuan saat 

diperlukan. 

c. Disclosure : pengungkapan bagian dalam diri (innerself) antara lain 

berupa pengungkapan ide-ide, pendapat, minat, pengalaman-

pengalaman dan perasaan-perasaannya kepada orang lain. Dengan 

hanya menyimpan ide-ide yang kita miliki maka akan membuat 

suatu hubungan menjadi tidak berkembang.  

d. Emotional Management : ekpresi perasaan yang memperlihatkan 

adanya perhatian, simpati dan penghargaan terhadap orang lain. 

Emotional support juga mencakup kemampuan untuk 

menenangkan dan memberikan perasaan nyaman kepada orang lain 

yang sedang dalam kondisi tertekan dan bermasalah. Kemampuan 

ini erat hubungannya dengan kemampuan untuk memberikan afeksi 

dan empati. 
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e. Conflict Management : cara atau strategi untuk menyelesaikan 

adanya pertentangan dengan orang lain yang mungkin terjadi saat 

melakukan hubungan interpersonal. Walaupun konflik dapat 

merusak hubungan sosial tetapi ada cara-cara yang dapat digunakan 

untuk mengendalikan hal-hal tersebut. Konflik dapat disalurkan 

dan dibangun secara konstruktif sehingga meningkatkan kualitas 

hubungan antar pribadi.50 

Beberapa kemampuan yang telah dipaparkan ini dapat 

digunakan untuk menjalin hubungan interpersonal yang baik 

dengan sesama agar ketika terjadi konflik dapat diselesaikan 

dengan baik.  

4. Pentingnya mengembangkan kecerdasan interpersonal (Sosial) 

Kecerdasan interpersonal ini sangat penting dikembangkan 

karena : 

1) Eksistensi manusia adalah sebagai makhluk sosial dimana manusia 

dituntut untuk bisa menjalin interaksi dengan sesama. sehingga 

banyak para ahli di bidang psikologi menyatakan bahwa menjalin 

interaksi sebagai kebutuhan yang semestinya dapat dipenuhi 

dengan baik. 

2) Manusia akan mengalami banyak gangguan dalam kejiwaannya 

jika tidak memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. 

                                                           
50 Dayakisni Tri, Hudaniah, Psikologi Sosial,  (Malang : UMM Press, 2009), hal. 136 
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Bertolak pada pentingnya kecerdasan interpersonal maka dalam 

hal ini Daniel Goleman dalam Akhmad Muhaimin Azzet Menjelaskan 

bahwa : 

“Daniel Goleman ini mengeksplorasi kecerdasan sosial sebagai 
ilmu baru dengan implikasi yang mengejutkan terhadap 
interpersonal, seperti reaksi antar-individu dan mengatur gerak 
hati yang membentuk hubungan baik antar individu. Selain itu, 
dia juga mengakui bahwa setiap individu mempunyai 
pembawaan yang integral, seperti kerja sama, empati, dan sifat 
mementingkan kepentingan orang lain”.51 

 
Adapun dalam konteks keindonesiaan, UU Guru dan Dosen 

yang telah disahkan DPR pada Desembar 2005  dalam Akhmad 

Muhaimin Azzet.“Sesungguhnya telah menyampaikan sebuah 

kenyataan bahwa seorang guru dan dosen harus memiliki kecerdasan 

sosial agar proses pendidikan di Indonesia tidak mengabaikan hal 

yang penting ini”. 52 

Contoh sebuah kasus, apabila mereview pada masa-masa krisis 

multidimensi yang telah melanda Indonesia pada 1997. Pada masa 

tersebut, betapa kita semua menyaksikan sebagian masyarakat 

Indonesia telah kehilangan kearifan-kearifan sosial yang agung. 

Misalnya, sikap untuk bisa bertoleransi kepada orang lain telah 

tergerus sedemikian rupa; kemampuan berempati entah tinggal 

seberapa tipisnya;kemampuan bekerja sama dan semangat untuk bisa 

                                                           
51 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Sosial Bagi Anak, (Jogjakarta 

: KATAHATI, 2010), hal. 43 
52 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Sosial Bagi Anak, (Jogjakarta 

: KATAHATI, 2010), hal. 43 
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menolong serta berbagai kepada sesama telah dikalahkan oleh sifat 

egois atau bahkan emosi yang tak terkendali. 

Nampaknya masyarakat juga mulai menyadari bahwa 

kecerdasan sosial/interpersonal itu sangat penting agar seseorang bisa 

sukses dalam meniti karier, baik itu usaha secara mandiri maupun 

bekerja di sebuah lembaga atau perusahaan. Kesadaran ini berangkat 

dari sebuah kenyataan bahwa banyak orang yang sukses dalam 

kariernya ternyata bila diamati ia memiliki kecerdasan sosial yang 

bagus. Demikian pula dengan hasil penelitian jangka panjang terhadap 

95 mahasiswa Harvard lulusan tahun 1940 an. Puluhan tahun 

kemudian, dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa : 

“mereka yang saat kuliah dahulu mempunyai kecerdasan 
intelektual tinggi, tetapi meimiliki sifat egois, angkuh, atau 
tampak kurang dalam pergaulan, ternyata hidup mereka tidak 
terlalu sukses (berdasarkan gaji, produktivitas, dan status 
bidang kerja) bila dibandingkan dengan mereka yang 
kecerdasan intelektualnya biasa saja, tetapi supel dalam 
pergaulan, mempunyai banyak teman, bisa berempati, pandai 
berkomunikasi, dan tidak temperamental”.53 
 
Disinalah sesungguhnya pentingnya mengembangkan 

kecerdasan interpersonal atau sosial pada anak. Sangat dibenarkan 

apabila orangtua memacu anak-anaknya agar mempunyai kecerdasan 

intelektual yang baik. Namun, jangan sampai mengembangkan 

kecerdasan intelektual itu hingga melupakan untuk mengembangkan 

kecerdasan yang lainnya; yang dalam hal ini adalah kecerdasan sosial. 

Orangtua tidak salah apabila memberikan les pelajaran ini dan itu 

                                                           
53 Ibid, hal. 44 
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sebagai tambahan di luar sekolah bagi anak-anaknya agar kecerdasan 

intelektualnya dapat terpacu dengan baik. Namun orangtua harus 

menyediakan ruang dan waktu bagi anak-anaknya agar kecerdasan 

sosialnya dapat pula berkembang dengan baik. 

5. Keterampilan dasar dan strategi pembelajaran dalam kecerdasan 
interpersonal (Sosial) 
 
a. Keterampilan dasar dalam kecerdasan interpersonal 

Menurut Daniel Goleman dalam Akhmad Muhaimin Azzet ada 4 

keterampilan dasar, meliputi :  

1) Mengoorganisasi kelompok 

Sesungguhnya sangat penting bagi orangtua atau guru 

untuk bisa megembangkan keterampilan dasar dalam kecerdasan 

interpersonal (sosial) bagi anak-anaknya. Terkait dengan pendapat 

Daniel Goleman adalah keterampialn dalam mengoorganisasi 

kelompok. Karena setiap pribadi adalah pemimpin. Sebagai 

seorang pemimpin, tentu dibutuhkan kemampuan dalam 

mengoorganisasi, minimal dalam sebuah kelompok kecil di 

lingkungan sosialnya, atau paling tidak dalam lingkungan 

keluarganya.  

Melatih anak-anak dalam keterampilan mengoorganisasi 

kelompok bisa dilakukan dalam bentuk permainan tertentu dengan 

teman-temannya. Permainan ini bisa dilakukan di halaman rumah 

kita, lapangan, atau di tempat biasanya anak-anak bermain. Apabila 
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berada di lingkungan sekolah maka dapat di latih dengan belajar 

kelompok atau game pembelajaran berkelompok. 

2) Merundingkan pemecahan masalah 

Bila ada dua orang atau kelompok yang bersikukuh untuk 

mempertahankan pendapatnya masing-masing yang paling benar, 

maka dibutuhkan seorang mediator yang baik agar masalah dapat 

terselesaikan. Di sinilah sesungguhnya bagi setiap pribadi 

dibutuhkan sebuah kecerdasan sosial tersendiri. Hal ini, kita bisa 

melatih anak agar mempunyai nalar yang baik, menyampaikan 

gagasan dalam sebuah komunikasi baik sehingga bisa melakukan 

sebuah perundingan dengan baik. Supaya bisa memecahkan suatu 

maslaah maka tidak bisa begitu saja, harus adanya latihan atau 

pembiasaan terhadap anak. 

Melatih anak untuk terampil dalam memecahkan masalah, 

maka dapat dilakukan dengan memberikan berbagai masalah-

masalah yang sesuai dengan kemampuannya dan diminta untuk 

menyelesaikannya, atau dalam pembelajaran disebut dengan 

metode pembelajaran berbasis problem solving. 

3) Menjalin hubungan 

Agar anak mempunyai kecerdasan interpersonal atau 

kecerdasan sosial yang baik, sejak kecil semestinya sudah 

mengajak dan meneladankan kepada anak-anak  untuk bisa 

menjalin hubungan dengan orang lain. Perulu ditanamkan kepada 
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anak-anak akan pentingnya sebuah hubungan yang sehat dengan 

orang lain. Yakni, menjalin hubungan tidak hanya ketika kita butuh 

saja, sedangkan ketika kita sedang tidak butuh, lantas kita cuek 

kepada orang lain. Inilah kecenderungan sebuah hubungan yang 

dijalin oleh orang-orang modern yang serba sibuk dan banyak 

urusan, yakni menjalin hubungan dengan orang lain hanya kalau 

sedang ada kepentingan saja. 

4) Menganalisis sosial. 

Menganalisis sosial ini adalah kemampuan dalam 

memahami segala sesuatu yang sedang terjadi di lingkungan sekitar 

yaitu memahami perasaan atau suasana hati orang lain, inilah yang 

disebut sebagai kemampuan sosial. Pemahaman akan bagaimana 

perasaan orang lain ini bisa membawa sebuah hubungan terjalin 

dengan akrab dan menyenangkan. Seseorang bisa membawa 

hubungannya dengan orang lain dalam suasana kebersamaan yang 

baik.54 

b. Strategi pembelajaran dalam kecerdasan interpersonal 

Strategi pembelajaran merupakan pendektan dalam mengelola 

kegiatan, dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, cara 

mengorganisasikan materi pelajaran dan pebelajar, peralatan dan bahan 

serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran, hal itu 

                                                           
54 Ibid, hal. 46-54 
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dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukkan 

secara efektif dan efisien.55 

Strategi pembelajaran sangat berguna dalam mengajarkan suatu 

topik apakah meteri pelajaran tersebut disajikan kepada siswa baik 

secara perorangan maupun secara berkelompok.56 Hal ini strategi 

pembelajaran sangat penting agar pembelajaran yang dilakukan susuai 

dengan apa yang sudah direncanakan sehingga menjadi efektif dan 

efisien. 

Adapun dalam sebuah pembelajaran sangat dibutuhkan berbagai 

strategi agar siswa memiliki kecerdasan interpersonal. Beberapa siswa 

membutuhkan kesempatan untuk melemparkan gagasan kepada orang 

lain agar dapat belajar secara optimal di kelas. Pelajar yang bersifat 

sosial ini paling merasakan manfaat dari belajar kelompok. Namun, 

karena semua siswa memiliki derajat kecerdasan interpersonal yang 

berbeda-beda, pendidik perlu mengetahui pendekatan dan pengajaran 

yang melibatkan interaksi siswa. Strategi-strategi berikut ini dapat 

membantu guru menyentuh kebutuhan siswa akan kebersamaan dan 

hubungan dengan orang lain. 

a. Berbagi rasa dengan teman sekelas 

Berbagi rasa adalah strategi kecerdasan majemuk yang 

paling mudah diterapkan. Anak diajarkan untuk saling berbagi apa 

                                                           
55 Asep Jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta:Multi Pressindo,2008), 

Cet. 1, hal.24 
56 Ibid, hal. 24 
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yang sedang dirasakan sehingga masing-masing anak merasakan 

atau memahami apa yang dirasakan oleh temannya. 

  Hal yang harus lakukan hanyalah mengatakan kepada 

siswa “Berbaliklah kearah teman sebelahmu dan mulailah bercerita 

tentang….” Titik-titik ini dapat diisi dengan topik apa pun. Dapat 

juga dengan meminta siswa untuk mengolah materi yang baru saja 

diajarkan di kelas (kemukakan pertanyaan yang muncul setelah 

mendengarkan pelajaran). Bisa juga pada saat memulai pelajaran 

dengan cara berbagi rasa  untuk membuka apa yang sudah 

diketahui siswa tentang topik yang sedang dipelajari.57 

Strategi ini dapat digunakan untuk penguasaan materi 

melalui kartu, berpasangan dengan saling bertukar informasi, dan 

pengevaluasian yang bertujuan mengetahui pengetahuan atau 

penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan di dalam kartu 

dan kartu pasangannya. 

Pemilihan materi yang sesuai adalah materi yang 

mengandung informasi yang singkat, jelas, dan padat. Hal ini 

dikarenakan lebih menekankan pada unsur ingatan dengan materi 

yang ringan dan mudah serta membutuhkan pemahaman yang 

cepat.58 Dan yang terpenting dari metode ini adalah dapat 

menumbuhkan rasa saling berbagi dengan teman. 

 
                                                           

57  Hamzah B.Uno, Masri Kuadrat, Op.Cit.,hal 144-145 
58 Alamsyah Said, Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences, 

(Jakarta:Prenadamedia Group,2015), Cet. 3, hal. 269 
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b. Kerja kelompok 

Kerja kelompok adalah aktivitas kerja yang dilakukan 

secara bersama-sama dengan mementingkan unsur interaksi 

kebersamaan dalam menyelesaikan suatu masalah atau 

menghasilkan suatu karya.59 

Pembentukan kelompok kecil untuk mencapai tujuan 

pegajaran umum adalah komponen utama model belajar kelompok. 

Kelompok ini efektif jika terdiri atas tiga sampai delapan orang. 

Siswa-siswa dalam kelompok kerja ini dapat mengerjakan tugas 

belajar dengan bermacam-macam cara.  

Kelompok dapat mengerjakan tugas tertulis secara kolektif 

misalnya dengan setiap anggota menyumbangkan gagasan persis 

seperti kerja penulis scenario ketika mempersiapkan episode 

televisi. Mereka juga dapat membagi tanggung jawab dengan 

berbagai cara. Misalnya, kelompok dapat membagi tugas 

berdasarkan struktur tugas, dengan satu anggota mengejarkan 

bagian isi, dan anggota lain mengerjakan kesimpulan. Kelompok 

juga dapat menggunakan potongan gambar dan menugasi setiap 

siswa untuk bertanggung jawab terhadap buku atau subtopic 

tertentu.  

Cara lain mereka menugaskan peran yang berbeda di antara 

anggota kelompok, misalnya satu orang menulis, satu orang 

                                                           
59 Ibid, hal. 261 
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memeriksa kesalahan ejaan atau tanda baca, satu orang 

membacakan laporan di depan kelas, dan yang terakhir memimpin 

diskusi.60 

c. Board games 

Board game, pada dasarnya teknik memainkannya adalah 

dengan menggulirkan dadu dan berpindah tempat sesuai angka 

yang keluar pada dadu. Berdasarkan kotak dimana pemain berhenti 

sesuatu akan terjadi. Artinya akan ada suatu perintah, kesempatan, 

pertanyaan dan lain sebagainya dalam kotak tersebut.61 

Board games (game yang menggunakan papan permainan) 

adalah cara belajar pada konteks lingkup sosial informal yang 

menyenangkan. Model belajar ini, selain siswa dapat 

mendiskusikan aturan permainan, melempar dadu, dan tertawa, 

mereka juga terlibat dalam proses mempelajari keterampilan atau 

topik yang menjadi fokus permainan tersebut. Permainan ini dapat 

dibuat dengan menggunakan kertas manila, spidol warna (untuk 

menggambar jalan atau jalur yang harus dilalui pemain), sepasang 

dadu, dan mobil-mobilan, orang-orang mini atau kubus berwarna 

(tersedia di toko mainan) sebagai alat-alat bermain.  

Topik permainan ini dapat berupa materi pelajaran, mulai 

dari fakta matematika, keterampilan berbahasa, sampai data hutan 

tropis, sampai pertanyaan-pertanyaan sejarah. Informasi yang harus 
                                                           

60 Hamzah B.Uno, Masri Kuadrat, Op.Cit.,hal 146 
61 Ghina Zakiyah, “Media Board Game untuk Meningkatkan Keterampilan Speaking di 

Kelas V Sekolah Dasar,” Jurnal, Vol.II No 2 (Juni, 2015), hal. 4 
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dipelajari dapat ditempatkan di kotak-kotak di sepanjang jalur yang 

harus dilewati pemain atau ditulis di kartu dari kertas yang tebal. 

Contohnya soal matematika 7 x 5, jawaban untuk pertanyaannya 

dapat diperoleh melalui beberapa cara, melalui kunci jawaban yang 

terpisah, melalui orang yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan, 

atau terdapat pada kotak-kotak di sepanjang jalur permainan atau 

pada kartu itu sendiri (tempelkan lipatan kertas kecil pada tiap-tiap 

kotak jalur permainan, pada lipatan atas, tuliskan pertanyaan atau 

soal yang harus dijawab, dan papan lipatan di sebelah bawah 

tuliskan jawaban, siswa tinggal membuka lipatan tersebut untuk 

mendapatkan jawaban).62 

d. Simulasi 

Simulasi merupakan suatu proses peniruan dari sesuatu yang 

nyata beserta keadaan sekelilingnya. Simulasi ini secara umum 

menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari sesuatu yang 

diperankan dalam keadaan yang tidak sesungguhnya. 

Simulasi melibatkan sekelompok orang yang secara 

bersama-sama menciptakan lingkungan “serba-seadanya”. Tatanan 

sementara ini mempersiapkan suasana untuk kontak yang lebih 

langsung dengan materi yang dipelajari. Misalnya, siswa yang 

mempelajari periode sejarah tertentu mengenakan kostum periode 

tersebut, mengubah ruang kelas seperti pada zaman tersebut. 

                                                           
62 Ibid, hal. 147 
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Kemudian mulai berakting seolah-olah mereka hidup pada zaman 

tersebut. Demikian pula dengan mempelajari wilayah-wilayah 

geografis atau ekosistem tertentu, siswa dapat mengubah ruang 

kelas menjadi hutan belantara atau hutan tropis tiruan. 

Meskipun melibatkan semua kecerdasan (kecerdasan 

kinestetis linguistik dan spasial), strategi ini dimaksudkan ke dalam 

kategori interpersonal karena interaksi antar manusia yang terjadi 

dapat membantu siswa mengembangkan tingkat pemahaman yang 

baru. Melalui percakapan dan bentuk-bentuk interaksi lain, siswa 

mendapatkan pandangan dari sudut pandang orang-orang yang 

langsung mengalami topik yang dipelajari.63 

e. Sosiodrama 

Strategi sosiodrama adalah metode holistic yang 

menggabungkan kemampuan mengingat, berekspresi, beraktivitas, 

dan makna sebuah peran dan jalan cerita.64 

Sosiodrama memerlukan aktivitas kerjasama tingkat tinggi 

melalui gerakan, peran, dan ekspresi. Tingkat kesulitan strategi 

sosiodrama dalam pembelajaran adalah peran karakter suatu tokoh 

yang diperankan secara maksimal, penghayatan akan suatu masalah 

dalam proses sosiodrama menjadi sangat penting. Sehingga 

sosiodrama ini cocok untuk jenjang SMP dan SMA65 

 
                                                           

63 Ibid, hal. 148 
64 Alamsyah Said, Andi Budimanjaya, Op.Cit., hal. 267 
65 Ibid, hal. 268 
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B. Keterkaitan Kecerdasan Interpersonal dengan Prestasi Akademik 

Pendidkan Agama Islam dan Budi Pekerti 

 

1. Definisi pretasi akademik 

a. Prestasi akademik menurut bahasa  

Prestasi akademik adalah sebuah kalimat yang terdiri dari 

dua kata, yaitu prestasi dan akademik. Prestasi dan akademik 

mempunyai arti yang berbeda. Prestasi berasal dari bahasa Belanda 

yaitu prestatie yang artinya hasil usaha.  

Prestasi akademik terdiri dari dua kata prestasi dan 

akademik. Prestasi menurut (KBBI) Offline v1.0 adalah hasil yang 

telah dicapai. Akademik adalah bersifat ilmiah; bersifat ilmu 

pengetahuan; bersifat teori, tanpa arti praktis yg langsung.66 

b. Prestasi akademik menurut istilah 

Prestasi menurut Istilah adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, yang 

diperoleh dengan jalan keuletan kerja baik secara individual 

maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu”.67 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Misalnya prestasi dalam bidang 

kesenian, olah raga, sastra, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, 

                                                           
66 KBBI Offline v1.0:Markaz Terjemah Al-Fajr Kairo 
67 Afiah;etheses.uin-malang.ac.id;2012 diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 05.57 
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teknologi, dan sebagainya. Sedangkan akademik merupakan segala 

hal yang berkaitan dengan keilmuan.68 

Prestasi  adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok.69 

Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan suatu kegiatan.  

Beberapa pengertian terkait prestasi di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa prestasi adalah bukti dari suatu hasil kegiatan 

yang dapat dicapai baik individu maupun kelompok dalam bidang 

kegiatan tertentu. 

Sedangkan akademik adalah kata yang mengacu kata sifat. 

Yang cenderung menunjukkan bersifat ilmiah yaitu segala sesuatu  

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu 

lembaga pendidikan.70 

Terkait definisi pretasi dan akademik yang telah dipaparkan 

maka prestasi akademik bisa juga disebut dengan hasil belajar. 

Hasil belajar memiliki pengertian kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melakukan suatu kegiatan yaitu belajar71 

Bertolak dari pengertian prestasi akademik atau hasil belajar 

di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi akademik 

                                                           
68Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41168/3/Chapter II.pdf diakses pada tanggal 

27 maret 2017, pukul 10.00 
69 Afiah;etheses.uin-malang.ac.id;2012 diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 05.57 
70www.academicindonesia.com/pengertian-akademik-beserta-contoh-contoh-prestasinya/ 

diakses pada tanggal 12 April 2017, pukul 06.30 
71 Asep Jihad, Abdul Haris, Op.Cit., hal. 14 

http://www.academicindonesia.com/pengertian-akademik-beserta-contoh-contoh-prestasinya/


53 
 

adalah hasil yang diperoleh dari suatu usaha atau kegiatan secara 

optimal selama proses belajar yang berada di lingkungan sekolah, 

baik secara individu maupun kelompok untuk menunjukkan suatu 

pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Kriteria penilain prestasi akademik atau hasil belajar 

Baik buruknya prestasi akademik atau hasil belajar yang diperoleh oleh 

siswa, dapat dilihat dari beberapa kriteria atau indikator penilaian, 

sebagai berikut : 

a. Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya. 

 Kriteria dari sudut prosesnya menekankan pada pengajaran sebagai 

suatu proses yang merupakan interaksi dinamis sehingga siswa 

sebagai subjek mampu mengembangkan potensinya melalui belajar 

sendiri. Untuk mengukut keberhasilan pengajaran dari sudut 

prosesnya dapat dikaji melalui beberapa persoalan sebagai berikut : 

1) Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih 
terlebih dahulu oleh guru dengan melibatkan siswa secara 
sistematik? 

2) Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia 
melakukan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, 
kesungguhan dan tanpa paksaan untuk memperoleh tingkat 
penguasaan, pengetahuan, kemampuan serta sikap yang 
dikehendaki dari pengajaran itu? 

3) Apakah guru memakai multimedia? 
4) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan 

menilai sendiri hasil belajar yang dicapainya.72 
 
 
 

                                                           
72 Ibid, hal. 20 
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b. Kriteria ditinjau dari hasilnya  

Keberhasilan pengajaran dapat dilihat juga dari segi hasil. Berikut 

ini adalah beberapa persoalan yang dapat dipertimbangkan dalam 

menentukan keberhasilan pengajaran ditinjau dari hasil, yaitu : 

1. Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses 
pembelajaran nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku 
secara menyeluruh ? 

2. Apakah hasil belajar yang dicapai siswa dari proses 
pembelajaran daapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa ? 

3. Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat 
dan mengendap dalam pikirannya, serta dapat mempengaruhi 
perilakunya? 

4. Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukkan oleh siswa 
merupakan akibat dari proses pembelajaran?73 
 
Menurut Benjamin S. Bloom dalam Asep Jihad, Abdul Haris 

ada tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik.74 Penjelasan masing-masing dari tiga ranah tersebut,  

sebagai berikut : 

1).Ranah kognitif  

Ranah  yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut 

Bloom dalam Anas Sudijono, “segala upaya yang menyangkut 

aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif”. 75 

Ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir, 

mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling 

tinggi. Keenam jenjang dimaksud adalah: (1) 

                                                           
73 Ibid, hal. 21 
74 Jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta:Multi Pressindo,2008), Cet. 

1, hal. 14 
75Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT, Raja Grafindo 

Persada,2007), hal. 49-50 
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Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge), (2) Pemahaman 

(comprehension), (3) penerapan (application),(4) Analisis 

(analysis), (5) Sintesis (synthesis) dan (6) Penilaian (evaluation).76 

2). Ranah afektif 

Ranah afektif merupakan rana yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai.ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik 

dalam berbagai tingkah laku; seperti:perhatiannya terhadap mata 

pelajaran pendidikan agama Islam, kedisplinannya dalam 

mengikuti pelajaran agama di sekolah, motivasinya yang tinggi 

untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang 

diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru, 

teman dan orang lain.77 

3). Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar. Hasil belajar ranah psikomotorik 

adalah tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan 

bertindak individu.  

Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan 

kelanjutan dari hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam bentu 

kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku). Hasil belajar 

kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar 

                                                           
76 Ibid, hal. 50 
77 Ibid, hal. 54 
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psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku 

atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung 

dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya.78 

kompetensi tersebut diuraikan menurut pendapat D. Moore yang 

dalam Abdul Majid, sebagai berikut : 

Tabel 1  
Tiga ranah hasil belajar 

 

No Ranah Level Kecakapan Indikator Kecakapan 
 

1. Kognitif Knowledge, 

(Mengetahui dan 
mengingat) 

Menyebutkan, menuliskan, 
menyatakan, mengurutkan, 
mengidentifikasi, 
mendefinisakn, 
mencocokkan, menamai, 
melabeli, menggambarkan. 

  Comprehension 

(Pemahaman) 
Menerjemah, mengubah, 
menggeneralisasi, 
menguraikan (dengan kata-
kata sendiri), menulis ulang 
(dengan kalimat sendiri), 
meringkas, membedakan (di 
antara dua), 
mempertahankan, 
menyimpulkan 
berpendapat, dan 
menjelaskan. 

  Application 
(Penerapan ide) 

Mengoperaikan, 
menghasilkan, mengubah, 
mengatasi, menggunakan, 
menunjukkan, 
mempersiapkan, dan 
menghitung. 

  Analysis 

(Kemampuan 
menguraikan) 

Menguraikan satu menjadi 
unit-unit terpisah, membagi 
satuan menjadi sub-sub atau 
bagian-bagian, 
membedakan antara dua 
yang sama, memilih, dan 

                                                           
78 Ibid, hal. 57-58 
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mengenai perbedaan (di 
antara beberapa yang dalam 
satu kesatuan). 

  Synthesis 

(Unifikasi) 
Merancang, merumuskan, 
mengorganisasikan, 
mengompilasikan, 
mengomposisikan, 
membuat hipotesis, dan 
merencanakan. 

  Evaluation 

(Menilai) 
Mengkritisi, 
menginterpretasi, 
menjastifikasi dan 
memberikan penilaian. 

02. Afektif Receiving 

(Penerimaan) 
Mempercayai (sesuatu atau 
seseorang untuk diikuti), 
memilih (seseorang atau 
sesuatu untuk diikuti), 
mengikuti, bertanya (untuk 
diikuti), dan 
mengalokasikan. 

  Responding 

(Tanggapan) 
Mengonfirmasi, memberi 
jawaban, membaca (pesan-
pesan), membantu, 
melaksanakan, melaporkan, 
dan menampilkan. 

  Valuing 

(Penanaman nilai) 
Menginisiasi, mengundang 
(orang untuk terlibat), 
terlibat, mengusulkan,dan 
melakukan. 

  Organization 

(Pengorganisasian 
nilai-nilai) 

Memverivikasi nilai-nilai, 
menetapkan beberapa 
pilihan nilai, 
menyintesiskan (antarnilai), 
mengintegrasikan 
(antarnilai), 
menghubungkan 
(antarnilai), memengaruhi 
(kehidupan dengan nilai-
nilai) 

  Characterization 

(Karakterisasi 
kehidupan) 

Menggunakan nilai-nilai 
sebagai pandangan hidup 
(worldview), 

mempertahankan nilai-nilai 
yang sudah diyakini. 

03. Psikomotorik Observing 

(Memperhatikan) 
Mengamati proses, 
memberi perhatian pada 
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tahap-tahap sebuah 
perbuatan, memberi 
perhatian pada sebuah 
artikulasi. 

  Imitation 

(Peniruan) 
Melatih, mengubah sebuah 
bentuk, membongkar 
sebuah struktur, 
membangun kembali 
sebuah struktur, dan 
menggunakan sebuah 
konstruk, atau model. 

  Practicing 

(Pembiasaan) 
Membiasakan sebuah 
model atau perilaku yang 
sudah dibentuknya. 
Mengontrol kebiasaan agar 
tetap konsisten. 

  Adapting 

(Penyesuaian) 
Menyesuaikan model, 
membenarkan sebuah 
model untuk 
dikembangkan, dan 
menyekutukan model pada 
kenyataan.79 

 

3. Hakikat pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

Pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan sebuah 

mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dan keterampilan serta 

membentuk sikap, dan kepribadian peserta didik dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan, 

yang pengamalannya dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan 

yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler. 

Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

adalah mata pelajaran yang berlandaskan pada aqidah yang berisi 

                                                           
79 D. Moore dalam Abdul Majid, Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar, 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,cetakan pertama 2014), hal. 125-127 
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tentang keesaan Allah Swt sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan 

bagi manusia dan alam semesta. Sumber lainnya adalah akhlak yang 

merupakan manifestasi dari aqidah, sekaligus merupakan landasan 

pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia.80 

Demikian, pendidikan yang ditujukan untuk dapat 

menserasikan, menselaraskan dan menyeimbangkan antara iman, 

Islam, dan ihsan yang diwujudkan dalam : 

a. Hubungan manusia dengan Allah Swt. Membentuk manusia 
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta 
berakhalk mulia dan berbudi pekerti luhur. 

b. Hubungan manusia dengan diri sendiri. Menghargai, meghormati 
dan mengembangkan potensi diri yang berlandaskan pada nilai-
nilai keimanan dan ketakwaan. 

c. Hubungan manusia dengan sesama menjaga kedamaian dan 
kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama serta 
menumbuhkembangkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. 

d. Hubungan manusia dengan lingkungan alam. Penyesuaian mental 
keislaman terhadap lingkungan fisik dan sosial.81 
 

Sasaran yang hendak dicapai pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti adalah untuk memenuhi kebutuhan guru 

dalam upaya menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif 

dan menyenangkan. Pembelajaran yang dimaksud dalam ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan pada setiap satuan 

pendidikan sesuai dengan strategi implementasi kurikulum 2013 

dengan menggunakan pendekatan scientific dan penilaian authentic.82 

 

                                                           
80 www.jamarismelayu.com/2014/09/pa-islam-dan-budi-pekerti-dalam.html?m=1, diakses 

pada tanggal 22 Maret 2017,  Pukul 20.00 
81 Ibid 
82 Ibid 
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4. Karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

Adapun karakteristik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti sebagai berikut : 

a. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan mata 
pelajaran yang dikembangkan dari materi pokok pendidikan agama 
Islam (al-Quran dan Hadis, aqidah, akhlak, fiqih, dan sejarah 
peradaban Islam) 

b. 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 moral dan kepribadian 
peserta didik. Maka, semua mata pelajaran yang memiliki tujuan 
tersebut harus seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai 
oleh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 

c. Diberikannya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 
pekerti bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang beriman 
dan bertaqwa kepada Allah Swt, berbudi pekerti yang luhur 
(berakhlaq mulia), dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang 
Islam, terutama sumber ajaran dan sendi-sendi Islam lainnya, 
sehingga dapat dijadikan bekaluntuk mempelajari berbagai bidang 
ilmu atau mata pelajaran tanpa harus terbawa oleh pengaruh-
pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan oleh ilmu dan mata 
pelajaran tersebut. 

d. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah mata pelajaran 
yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai 
berbagai kajian keislaman tersebut, akan tetapi sekaligus dapat 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah 
masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan agama Islam dan budi 
pekerti tidak hanya menekankan pada aspek kognitif  saja, tetapi 
lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotoriknya. 

e. Secara umum mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 
pekerti didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada dua 
sumber pokok ajaran Islam, yaitu al-Qur’an 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. 

f. Tujuan akhir dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 
pekerti adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak 
yang mulia (budi pekerti yang luhur), yang merupakan misi utama 
diutusnya Nabi Muhammad saw di dunia. Hal ini tidak berarti 
bahwa pendidikan Islam tidak memerhatikan pendidikan jasmani, 
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akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya, tetapi maksudnya 
adalah bahwa pendidikan Islam memerhatikan segi-segi pendidikan 
akhlak seperti juga segi-segi lainnya.83 
 
 

5. Hubungan kecerdasan interpersonal dengan prestasi akademik 
pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 
 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki banyak kecerdasan. 

Allah telah memberikan nikmat kepada manusia berupa akal dan 

fikiran. Hal ini dapat membedakan manusia dengan makhluk Allah 

yang lainnya. Hanya saja semua itu tergantung manusia itu sendiri 

bagaimana dia mengasah dan mengembangkan segala kemampuan 

yang dimilikinya dan manusia akan sangat merugi jika sebuah 

Anugerah yang sangat luar biasa tidak dimanfaatkan dan 

dikembangkan untuk kesejahteraan manusia dan dirinya sendiri. 

Berkaitan dengan kecerdasan, ada bentuk kecerdasan yang sangat 

penting untuk dikembangkan selain kecerdasan intelektual (IQ) untuk 

kesejahteraan manusia, salah satunya adalah kecerdasan interpersonal. 

Kecerdasan ini merupakan salah satu dari Multiple Intellegence yang 

dicetuskan oleh Howard Gardner. Ia mengisyaratkan pentingnya 

kecerdasan internal bagi individu dan kecerdasan antar individu. 

Kedua tipe kecerdasan ini sama pentingnya dengan kecerdasan yang 

lazimnya disebut IQ. 84 

Hal ini dapat didukung oleh Wechler yang sudah terlebih 

dahulu mengisyaratkan akan adanya unsur intelektual dan non 
                                                           

83 Ibid 
84 Makmun Mubayidh, Kecerdasan dan Kesehatan Emotional Anak:Referensi Penting 

Bagi Para Pendidik dan Orang Tua, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 14 
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intelektual yang dikandung oleh akal, seperti unsur emosi, faktor-

faktor pribadi dan sosial. Pada tahun 1943 Wechler dalam Makmun 

Mubayidh, menyampaikan gagasannya bahwa “kemampuan non 

intelektual menjadi dasar bagi keberhasilan manusia dalam menjalani 

hidup”.85 Sebuah hasil riset mengatakan, jika dibandingkan dengan 

faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan seseorang dalam 

menjalani pekerjaan dan profesinya, IQ dinilai hanya memberikan 

andil tak lebih dari 25%. Riset lain hanya memberikan 10% dan 

bahkan ada yang memberikan 4% pada IQ, sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor lain salah satunya kecerdasan intrapersonal dan 

interpersonal.86  

Kecerdasan Interpersonal atau bisa juga dikatakan sebagai 

kecerdasan sosial karena berhubungan dengan diri dan orang lain, 

bagaimana kita berinteraksi dan saling peduli terhadap sesama. 

Kecerdasan ini sangat penting karena pada dasarnya manusia adalah 

makhluk sosial, manusia akan saling membutuhkan satu sama lain 

untuk kesejahteraan hidupnya. Bagi seseorang yang gagal dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonalnya akan mengalami 

banyak mengalami hambatan dalam dunia sosialnya. bisa dibayangkan 

ketika di lingkungan  masyarakat tidak  bisa berbaur dan tidak saling 

peduli satu sama lain, maka yang terjadi adalah tidak adanya 

kerukunan dan kedamaian satu sama lain, ketika dalam lingkungan 

                                                           
85 Ibid, hal. 13 
86 Ibid, hal. 16 
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sekolah terutama pada saat belajar mata pelajaran pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti pada saat pembelajaran yang membutuhkan 

kerja secara berkelompok seperti praktik jual beli, shalat berjamaah 

dan lain sebagainya, kemudian rasa malu, tidak saling menghargai dan  

tidak saling peduli menyebabkannya menyingkir  dari kegiatan 

tersebut, kecerdasan ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang 

mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghargai, bekerjasama, 

tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya.  

Mewujudkan sebuah harapan dari ajaran Islam salah satunya 

adalah melalui sebuah pendidikan yaitu pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang terdiri dari Aqidah 

Akhlaq, Quran Hadits, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam.  

Apabila merujuk pada kriteria penilaian kurikulum 2013 yang 

telah dipaparkan di atas yaitu, penilaian dalam ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik, ketiga ranah ini jika dihubungkan dengan 

kecerdasan interpersonal maka hal yang lebih ditekankan adalah ranah 

afektif dan psikomotirik karena aspek yang terpenting dalam 

kecerdasan ini adalah kepekaan/simpati, empati terhadap orang lain, 

saling menjaga hubungan, dapat bekerjasama ataupun saling peduli 

dengan yang lain yang nantinya akan mempengaruhi juga dalam ranh 

kognitifnya. Oleh sebab itu kecerdasan ini ada kaitannya dengan 

prestasi akademik siswa karena dengan kecerdasan ini akan 

memudahkan siswa untuk meraih prestasi akademik yang baik.   
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Meskipun kecerdasan interpersonal mempengaruhi prestasi 

akademik bukan berarti sama sekali tidak membutuhkan kecerdasan 

intelektual. Seseorang yang cerdas juga membutuhkan IQ, karena 

dalam memahami sesuatu juga sangat membutuhkan IQ terlebih pada 

materi pelajaran yang membutuhkan penalaran kritis maupun logis, 

khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 

Hanya saja, membutuhkan kemampuan lain seperti bersikap secara 

tepat dalam menghadapi kesulitan maupun tantangan, membangun 

hubungan yang baik dengan orang lain, yang mana hal itu tidak bisa 

diselesaikan hanya dengan kecerdasan intelektual saja, namun 

kecerdasan interpersonal. 

 




