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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Puluhan tahun lalu para ahli pendidikan mengembangkan konsep 

kecerdasan intelektual-kognitif (IQ) yang dianggap sebagai faktor yang sangat 

menentukan keberhasilan belajar anak didik. Konsep ini kemudian dielaborasi 

ke dalam berbagai aspek pendidikan seperti mekanisme seleksi siswa 

berdasarkan tingkat kecerdasan, pengkategorian siswa berdasarkan tingkat 

kecerdasan (adanya istilah kelas akselerasi), sampai kepada konsep dan 

mekanisme ujian dan standar kelulusan siswa. Ujian Nasional (UN) yang 

diselenggarakan setiap setahun dinegeri kita, misalnya, adalah contoh betapa 

kecerdasan intelektual-kognitif menjadi satu-satunya ukuran tingkat 

keberhasilan dan prestasi belajar siswa.1 

Padahal pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu 

mengeksplor seluruh potensi yang dimiliki oleh siswanya. Namun tidak banyak 

sekolah yang bisa mengeksplor potensi tersebut, malahan tidak mengetahui sisi 

lain dari potensi yang dimiliki oleh siswanya. Berkaitan dengan persoalan 

keakademikan potensi yang paling sering dilihat adalah potensi yang bertolak 

ukur pada tingkat IQ (Intelligence Quotient) seseorang yang hanya 

mengoptimalkan tiga kategori, yaitu kemampuan verbal (bahasa), numerik 

                                                 
1 Alpiyanto, Hypno Heart Teaching: Rahasia Mudah Mendidik Dengan Hati, (Jakarta: Multi 

Media Grafitama, 2011), hlm. xxiii 
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(kemampuan angka) dan visual spatial (kemampuan melihat hubungan antar 

ruang).2  

Hal itu berbeda dengan pendapat  yang menyatakan bahwa setiap orang 

mempunyai kemampuan dan kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Ada 

yang mempunyai IQ (Intelligence Quotient) yang tinggi, ada yang pandai 

menyanyi, ada yang pandai melukis, ada yang pandai musik dan lain-lain.3 

Menurut Jarot Wijanarko orang-orang yang sukses belum tentu yang pandai 

secara intelektual atau baik secara akademik, banyak unsur-unsur yang 

membuat seseorang berhasil.4  

Gardner menemukan delapan macam kecerdasan jamak, yakni: (1) 

kecerdasan verbal-linguitik; (2) logis-matematik; (3) visual-spasial; (4) 

berirama-musik; (5) jasmaniah-kinestetik; (6) interpersonal; (7) intrapersonal; 

(8) naturalistik.5 Howard Gardner penggagas teori Multiple Intelligences ini 

mengungkapkan hal terpenting bagi kita adalah menyadari dan berupaya 

mengembangkan semua kecerdasan karena kita memiliki kombinasi dari 

kecerdasan yang berlainan.6 Hal ini juga diperkuat dengan riset dan pengalaman 

empirik menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang sukses di seluruh dunia 

bukan karena faktor kecerdasan intelektual-kognitif (IQ), tetapi karena cara 
                                                 

2 Harry Alder, Boost Your Intelligence: Pacu EQ dan IQ Anda, Terj. Christina Prianingsih, 
(Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 35 

3 Jarot Wijanarko, Anak Cerdas, (Banten: Happy Holy Kids, 2012), hlm. 48 
4 Ibid., hlm. 49 
5 Muhammaad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran berbasis kecerdasan Jamak (Multiple 

Intelligences), (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 11 
6 Muhammad Alwi, Anak Cerdas Bahagia Dengan Pendidikan Positif, (Jakarta : Nuora Books, 

2014), hlm. 4 



3 
 

pandang, sikap, pereilaku, kemampuannya mengendalikan diri dan berinteraksi 

secara positif dalam kehidupan sosial.7 

Kecerdasan interpersonal atau sering disebut kecerdasan sosial adalah 

salah satu kecerdasan yang begitu penting dalam menentukan keberhasilan 

seseorang. Dalam kaitannya dengan pembelajaran Al -Islam, siswa dituntut 

untuk memiliki kemampuan dalam berinteraksi terhadap siswa lain dalam 

proses pembelajaran. Interaksi antar siswa harus terjalin dengan baik mengingat 

hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran tersebut melibatkan interaksi yang baik antara siswa dengan guru, 

siswa dengan karyawan sekolah serta antar siswa sendiri dalam kelompok 

belajar ataupun dalam lingkungan sekolah. Dengan kemampuan berinteraksi  

Mengkomunikasikan secara efektif nilai-nilai agama Islam yang dimiliki 

kepada teman maupun masyarakat. Sebaliknya jika seseorang atau siswa yang 

kurang kecerdasan interpersonalnya, umumnya sukar berteman atau 

berhubungan dengan orang lain. Sukar mempercayai orang lain atau 

mengungkapkan diri dihadapan orang lain. Mereka tampak menyendiri dan 

tidak ramah. Hal ini akan menghambat proses pembelajaran, karena siswa akan 

sulit berinteraksi untuk berkerja sama dan juga sulit untuk memperoleh 

informasi ilmu pengetahuan. 8 

                                                 
7 Alpiyanto, Op.Cit., hlm.xviii 
8 Wawan Sudarwan, 2011, Dokumentasi Online Karya Tulis Anggota AGP PGRI Jawa Barat 

(Online) http//:Agppgrijabar.blogspot.com /06/02/2011/ Dokumentasi Online Karya Tulis Anggota 
AGP PGRI Jawa Barat/, diakses pada tanggal 25 Mei 2015 
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Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang rendah dapat 

memunculkan konflik interpersonal. Hal ini ditegaskan oleh Sullivan dalam 

Chaplin bahwa penyakit mental dan perkembangan kepribadian terutama sekali 

lebih banyak ditentukan oleh interaksi interpersonalnya daripada oleh faktor-

faktor konstitusionalnya.9 

Kecerdasan interpersonal ini atau juga disebut kecerdasan sosial sangat 

penting dalam proses belajar pendidikan agama islam. Menurut penelitian yang 

dilakukan Jalaluddin Rahmat, islam ternyata agama yang menekankan urusan 

muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Islam ternyata banyak 

memperhatikan aspek kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual.10 

Tidak hanya itu, tidak semua materi dalam pendidikan agama islam bisa 

dipecahkan oleh individu secara personal, terkadang kita membutuhkan orang 

lain untuk menjelaskan terkait materi tersebut. Salah satunya adalah guru atau 

teman kita. Untuk saling memahami dalam menjalin hubungan tidaklah mudah, 

tidak semua orang mampu memahami secara baik individu lain. untuk 

menciptakan hubungan yang baik itulah diperlukan kemampuan yang berasal 

dari kecerdasan interpersonal. Dengan memahami kecerdasan interpersonal 

akan membantu kita dalam proses mempelajari pendidikan agama islam. 

                                                 
9 Howard Gardner, 2013. Pengertian Kecerdasan Interpersonal Menurut Para Ahli (online) 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kecerdasan-interpersonal-menurut-para-ahli/&ei= |JcAM4OS& 
|c=idID&s=1&m=174&ts=1435635039&sig=AG8UcukrUWf3oMK7FEAYiApqGYe4mpW7rg, 
diakses pada 25 Mei 2015 

10 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 89 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kecerdasan-interpersonal-menurut-para-ahli/&ei=%20|JcAM4OS&%20|c=idID&s=1&m=174&ts=1435635039&sig=AG8UcukrUWf3oMK7FEAYiApqGYe4mpW7rg
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kecerdasan-interpersonal-menurut-para-ahli/&ei=%20|JcAM4OS&%20|c=idID&s=1&m=174&ts=1435635039&sig=AG8UcukrUWf3oMK7FEAYiApqGYe4mpW7rg
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Manusia adalah bersaudara, sehingga sudah seharusnya kita dapat menjalin 

hubungan yang baik dengan sesama.  

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ali Imran ayat 103 

disebutkan11: 

                          

                              

                           

Artinya: ” Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan, Lalu 
Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu 
menjadi bersaudara; sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 
jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 
Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar 
kamu mendapat petunjuk.” 

 
Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 11 November 2014 , bahwa 

pembelajaran berbasis kecerdasan interpersonal sudah diterapkan di SMK 

Muhammadiyah 1 Palembang, dengan diketahuinya jenis kemampuan yang 

berhubungan dalam proses belajar siswa, maka peningkatan hasil belajar siswa 

akan lebih mudah diupayakan yaitu dengan mengembangkan kemampuan tersebut. 

Berdasarkan beberapa referensi dan observasi peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan antara pembelajaran berbasis kecerdasan interpersonal dengan hasil 

belajar PAI. Penelitian ini dilaksanakan disalah satu sekolah menengah kejuruan 

                                                 
11 Al-Quran Dan Terjemahanya, Departemen Agama RI (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 63 
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di Palembang yaitu SMK Muhammadiyah 1 Palembang, dengan judul yaitu: 

“Hubungan Pembelajaran Berbasis  Kecerdasan Interpersonal Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Al-Islam Kelas XI di SMK 

Muhammadiyah 1 Palembang”. 

B. Identifikasi Masalah 

Melihat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

penelitian ini dapat dianalisis dan diidentifikasikan menjadi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan pembelajaran berbasis kecerdasan interpersonal seperti diskusi 

kelompok, memberi umpan balik, dan jenis kerja sama masih belum 

maksimal dalam proses pembelajaran. 

2. Masih kurangnya pengetahuan pada guru tentang manfaat pembelajaran 

berbasis kecerdasan interpersonal dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai hasil belajar. 

3. Masih banyaknya siswa yang tidak memanfaatkan pembelajaran  berbasis 

kecerdasan interpersonal dengan baik untuk menambah pengetahuan 

mereka dalam belajar. 

4. Kurang tepatnya teknik mengajar terhadap proses pembelajaran, sehingga 

tidak dapat menyentuh kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Interpersonal 

pada Mata Pelajaran Al-Islam Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 

Palembang? 
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2. Bagaimana Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran Al-Islam di Kelas XI 

SMK Muhammadiyah 1 Palembang? 

3. Apakah Ada Hubungan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kecerdasan 

Interpersonal dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Islam di 

Kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Palembang? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran  Berbasis 

Kecerdasan Interpersonal pada Mata Pelajaran Al-Islam Siswa Kelas 

XI di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. 

2) Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis kecerdasan interpersonal pada 

mata pelajaran Al -Islam kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 

Palembang. 

3) Untuk Mengetahui Bagaimana Hubungan Pelaksanaan Pembelajaran 

Berbasis Kecerdasan Interpersonal Dengan Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Al-Islam kelas XI di SMK Muhammadiyah1 

Palembang. 
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b. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pengelola 

lembaga pendidikan di sekolah khususnya dalam mengembangkan 

pembelajaran. 

b. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi guru dalam menciptakan 

suatu proses pembelajaran yang baik. 

c. Diharapkan dapat menjadi acuan atau literatur bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru PAI, dengan penelitian ini diharapkan  dapat membantu 

guru dan digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan teknik-

teknik pembelajaran baru dan mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa. 

b. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

E. Kajian Pustaka  

Menurut Iluk Faiqotul Himmah (2012) dalam penelitiannya Hubungan 

Antara Kecerdasan Intrapersonal Dan Kecerdasan Interpersonal Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Kelas VII SMP Negeri 2 Taman ditemukan bahwa  

terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan interpersonal dengan hasil 

belajar hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya kecerdasan intrapersonal 
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dengan hasil belajar matematika siswa dengan nilai rhit = 0,756, terdapat 

hubungan signifikan antara kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar 

matematika siswa dengan nilai rhit = 0,446, hal ini menunjukan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 

interpersonal dengan hasil belajar matematika siswa. Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang hubungan kecerdasan 

interpersonal sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Iluk Faiqotul 

Himmah juga melibatkan kecerdasan yang lain yaitu kecerdasan intrapersonal 

dan juga perbedaan penelitian ini dalam aspek mata pelajaran yang diteliti.12 

Selanjutnya dalam 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 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan 

uji hipotesis diperoleh nilai Fhitung=17,7 pada taraf sigifikansi 5%. Dari 

penelitian yang dilakukan oleh Andri Dwi Cahyono terdapat persamaan yaitu 

dalam menggunakan kecerdasan interpersonal terhadap hasil belajar. 

Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada titik fokus penelitian penulis 

meneliti tentang hubungan pembelajaran berbasis kecerdasan interpersonal dan 

                                                 
12 Iluk Faiqotul Himmah, 2012, Hubungan Antara Kecerdasan Intrapersonal Dan Kecerdasan 

Interpersonal Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas VII SMP Negeri 2 Taman, 
http://digilib.uinsby.ac.id/9642/1/cover.pdf, diakses pada tanggal 9 November 2014 

http://digilib.uinsby.ac.id/9642/1/cover.pdf
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saudara Andri Dwi Cahyono meneliti pengaruh kecerdasan intrapersonal dan 

kecerdasan interpersonal.13 

Sejalan dengan itu, dalam penelitian Deddy Wahyudi (2011) yang 

berjudul Pembelajaran IPS Berbasis Kecerdasan Intrapersonal, Kecerdasan 

Interpersonal, dan Ekstensial bahwa kecerdasan intrapersonal berkontribusi 

rendah terhadap hasil belajar siswa, kecerdasan interpersonal berkontribusi 

sedang terhadap hasil belajar siswa, sedangkan kecerdasan ekstensial tidak 

berkontribusi terhadap hasil belajar siswa, sehingga disarankan pembelajaran 

yang berorientasi kecerdasan interpersonal ini disarankan untuk diterapkan 

dalam pembelajaran IPS. Dari penelitian yang dilakukan oleh Deddy Wahyudi 

tersebut terdapat persamaan dengan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti 

tentang hubungan kecerdasan interpersonal. Sedangkan perbedaannya Deddy 

Wahyudi tidak hanya meneliti kecerdasan interpersonal saja akan tetapi 

melibatkan kecerdasan yang lain yaitu kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 

ekstensial terhadap hasil belajar siswa.14 

F. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori adalah uraian singkat tentang teori yang di pakai dalam 

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

                                                 
13 Andri Dwi Cahyo, 2014, Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal Dan Interpersonal Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek Tahun Pelajaran 
2013/2014, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/58/1/2.%20BAGIAN%20AWAL%20LENGKAP.pdf, 
diakses pada tanggal 9 November 2014 

14 Deddy Wahyudi, 2011, Pembelajaran IPS Berbasis Kecerdasan Intrapersonal, Kecerdasan 
Interpersonal, dan Ekstensial, http://Jurnal.upi.edu/file/4-Deddy-Wahyudi.pdf, diakses pada tanggal 10 
juli 2015 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/58/1/2.%20BAGIAN%20AWAL%20LENGKAP.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/4-Deddy-Wahyudi.pdf
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1. Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Interpersonal 

Pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan guru agar 

siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses 

yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai 

tujuan belajar. Berdasarkan dua pengertian ini, pada dasarnya 

pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna 

mencapai hasil belajar tertentu dalam bimbingan dan arahan serta 

motivasi dari seorang guru.15 

Istilah cerdas sendiri sudah lazim dipergunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. bila seseorang tahu banyak hal, mampu belajar cepat, serta 

berulang kali dapat memilih tindakan yang efektif dalam situasi yang 

rumit, maka dapat disimpulkan bahwa ia orang yang cerdas.16 

Gardner mendefenisikan inteligensi/kecerdasan sebagai kemampuan 

untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu 

setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata.17 Pada 

umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik dalam 

mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan 

melalui cara yang tepat.18 

                                                 
15 Yunus Abidin, Pembelajaran Membaca berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Refika 

Aditama,2012), hlm.2 
16 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press. 2011), hlm. 99. 
17 Arifuddin, Neuro Psiko Linguistik, cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Gravindo Group, 2013), hlm. 

264. 
18 Ismail Sukardi, Model-model Pembelajaran Moderen,  (Palembang: Tunas Gemilang Press, 

2013), hlm. 14. 
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Kecerdasan Interpersonal atau Interpersonal Intellegences adalah 

salah satu bagian dari Multiple Intelegences atau kecerdasan majemuk. 

Kecerdasan interpersonal menurut Dewi  Salma Prawiradilaga dan Evelin 

Siregar adalah kemampuan meresapi dan membedakan suasana hati, 

maksud, motivasi serta perasaan orang lain.19 Menurut Arifuddin 

Inteligensi interpersonal (sosial) adalah kemampuan untuk memahami 

dan peka terhadap perasaan, maksud, motivasi, watak/karakter, ekspresi 

wajah, suara, isyarat, dan temperamen orang lain.20 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

interpersonal adalah aspek kecerdasan seseorang dari segi kemampuan 

untuk memahami perasaan orang lain agar menjalin hubungan baik 

dengan cara peka terhadap maksud, watak, ekspresi wajah dan lain 

sebagainya. 

Dalam rangka mengembangkan dan mengontruksi kecerdasan 

interpersonal yang dimiliki peserta didik, berbagai aktivitas pembelajaran 

yang sesuai dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Jigsaw 
b. Mengajar teman sebaya 
c. Bekerja tim 
d. Mengidentifikasi kerja kelompok dan tim 
e. Jenis kerja sama 
f. Diskusi kelompok 
g. Praktik empati 

                                                 
19 Dewi  Salma Prawiradilaga dan Evelin Siregar, Mozaik Tekologi Pendidikan, (Jakarta: Prenada 

Media. 2004) hlm. 64 
20 Arifuddin Op.Cit. hlm. 267 
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h. Memberi umpan balik 
i. Simulasi 
j. Membuat dan melakukan wawancara 
k. Membuat dan melakukan observasi 
l. Menebak karakter orang lain21 

 
Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ia menyukai dan 

menikmati bekerja secara berkelompok, belajar sambil berinteraksi dan 

bekerja sama, aktivitas pembelajaran inilah yang dilakukan oleh guru 

dalam memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan interpersonal 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 
2. Hasil Belajar Siswa 

Menurut Lewin belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan 

dalam struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif itu adalah hasil dari 

dua macam kekuatan, satu dari struktur medan kognisi itu sendiri, yang 

lainnya dari kebutuhan dan motivasi internal individu.22 Dalam hal ini 

Hilgard juga menyatakan bahwa belajar itu adalah proses perubahan 

melalui kegiatan atau prosedur latihan baik latihan di dalam laboratorium 

maupun dalam lingkungan alamiah.23 Jadi, belajar adalah proses mental 

yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya 

                                                 
21Baum,  Viens, dan Slatin, 2005. Dalam Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, 

Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak Multiple Intelegences Mengidentifikasi dan 
Mengembangkan Multitalenta Anak, (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013) hlm. 134 

22 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129 
23 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 

hlm.229 
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perubahan tingkah laku. Aktivitas itu terjadi karena adanya interaksi 

individu dengan lingkungan yang disadari. 

Menurut Woordworth dalam Nana Sudjana, hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses belajar.24 Hasil belajar 

berupa perubahan perilaku, baik yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dalam praktiknya keberhasilan proses dan hasil belajar 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara umum terdapat tiga faktor umum 

yang mempengaruhi pembelajaran, yaitu: 25 

a. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yaitu kondisi/ keadaan 
jasmani dan rohani siswa 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yaitu kondisi lingkungan 
sekitar siswa 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning). 
 

Dengan demikian, interaksi siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran sangat dibutuhkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar adalah keberhasilan murid dalam mempelajarai materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor dari 

hasil tes mengenai sejumlah pelajaran tertentu. Keberhasilan belajar siswa 

yang mereka peroleh bukan hanya dari satu sisi yaitu guru yang mengajar, 

akan tetapi keberhasilan siswa bisa dari teman sebayanya yang saling 

membantu dalam memahami materi-materi yang sulit dipahami dan 

saling menghargai satu sama lain. 

                                                 
24 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Agensido, 

2011), hlm. 28 
25 Ismail Sukardi, Op. Cit., hlm. 12 
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3. Al-Islam 

Secara etimologis al-Islam, berasal dari bahasa Arab aslama-yuslimu-

Islam yang berarti menyelamatkan, menyerahkan diri, tunduk, taat dan 

patuh. Sebagian ahli bahasa yang lain menyebutkan bahwa Islam berasal dari 

akar kata silm yang mengandung arti selamat, sejahtera, damai. Keduanya 

tidak ada perbedaan, sebab kedua asal kata Islam baik aslama maupun silm 

terdapat hubungan pengertian yang mendasar yaitu adanya penyerahan diri 

kepada Yang Maha Pencipta karena adanya tujuan memperoleh kedamaian. 

Orang yang menyatakan dirinya Islam atau berserah diri, tunduk dan patuh 

kepada Tuhan Maha Pencipta, Pengatur dan Pemelihara untuk mendapatkan 

keselamatan dan kedamaian baik di dunia dan akhirat. Namun dalam hal ini 

al-Islam adalah nama dari mata pelajaran ciri khusus yang diberikan di 

sekolah-sekolah di bawah persyarikatan Muhammadiyah.26 

 Mata pelajaran al-Islam merupakan mata pelajaran ciri khusus di 

sekolah Muhammadiyah, yang dimaksudkan untuk membina dan 

mengembangkan ketakwaan siswa menurut dasar syariat Islam sesuai 

dengan kaidah kehidupan Islami Muhammadiyah. Sebagai mata pelajaran 

khusus, mata pelajaran ini wajib diikuti oleh seluruh siswa pada setiap kelas, 

setiap jenjang dan jenis sekolah. Pembelajaran al-Islam di semua sekolah 

Muhammadiyah pada tingkat SMA di seluruh Indonesia sejak tahun 2007 

                                                 
26 Abdullah Aly, dkk, , Studi Islam I, Cet. II, (Surakarta: Lembaga Studi Islam (LSI) Universitas 

Muhammadiyah, 1996), hlm. 32   
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menggunakan kurikulum nasional al-Islam tahun 1999 yang sudah 

disesuaikan dengan Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 

maupun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI no 22 tahun 2005 

tentang Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, serta 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI no 23 tahun 2005 tentang Standar 

Kelulusan untuk pendidikaan dasar dan menengah. Ruang lingkupnya 

meliputi al-qur`an, hadiś, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah Islam. Masing-

masing disajikaan dalam 1 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit.27 

Materi al-Islam disusun oleh Majelis pendidikan Dasar dan Menengah 

Muhammadiyah. Secara umum sama dengan materi pendidikan agama islam 

yang dikeluarkan pemerintah. Perbedaannya terletak pada sumber bahan dan 

pembahasannya. Materi al-Islam bersumber pada buku paket al-Islam yang 

disusun oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah, yang merujuk kepada Himpunan Keputusan Majelis Tarjih 

Muhammadiyah.28 

G. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari variabel eksperimental yang meliputi: 

1. Variabel Independen : Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Interpersonal    

2. Variabel Dependen : Hasil belajar siswa. 

 

                                                 
27 Ibid., hlm. 33 
28 Amin Rais, Kumpulan Tulisan Tentang Pendidikan Muhammadiyah, Makalah, (Yogyakarta: 

CV Persatuan, 1985), hlm.12 
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Skema Variabel 
       Variabel Bebas             Variabel Terikat 

   

 

 

H. Definisi Operasional  

1. Pembelajaran berbasis kecerdasan interpersonal adalah pembelajaran yang 

melibatkan kecerdasan interpersonal sebagai sebuah upaya untuk 

menerapkan suatu pembelajaran yang efektif hal ini dapat dilihat dari 

meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. 

Indikator: 

a. Mengembangkan sikap empati 

b. Mengembangkan sikap prososial 

c. Mengembangkan kesadaran diri 

d. Mengajarkan pemahaman situasi sosial dan etika sosial 

e. Keterampilan pemecahan masalah 

f. Mengajarkan komunikasi efektif 

g. Mengajarkan cara mendengarkan efektif 

2. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar dengan ditandai peningkatan hasil dan kemampuan belajar 

siswa. Hasil belajar biasanya berupa nilai angka ataupun huruf yang 

Pembelajaran Berbasis 
Kecerdasan 

Interpersonal  

 
Hasil Belajar  

Siswa 
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diberikan oleh guru kepada siswa. Dalam penelitian ini dikemukakan hasil 

belajar pada mata pelajaran Al-Islam, maksudnya adalah nilai-nilai yang 

diperoleh siswa dalam mengikuti pembelajaran Al-Islam di SMK 

Muhammadiyah 1 Palembang. Dalam penelitian ini, peneliti tidak 

melakukan tes untuk memperoleh nilai hasil belajar Al-Islam siswa. 

Peneliti hanya menggunakan nilai ulangan harian kelas XI yang diperoleh 

dari guru yang bersangkutan. 

I. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha  :  Terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan pembelajaran 

berbasis kecerdasan interpersonal terhadap hasil  belajar siswa kelas 

XI di SMK Muhammadiyah 1 Palembang 

Ho  :  Tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan pembelajaran berbasis 

kecerdasan interpersonal terhadap hasil belajar siswa kelas XI di SMK 

Muhammadiyah 1 Palembang 

J. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan  Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah jenis penelitian 

deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandrakan 

atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta 
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dan sifat objek tertentu.29 Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah 

kuantitatif yaitu penelitian yang analisisnya menekankan pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah melalui metode statistika.30 

2. Jenis dan Sumber Data 

 Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat 

berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap.31 Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a) Jenis data 

1. Peneliti menggunakan data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk bilangan.32 Penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif data yang diperoleh dari hasil angket dan hasil belajar 

siswa  di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. 

2. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan.33 Data 

ini adalah berupa profil dan data-data sekolah yang didapat 

sekolah SMK Muhammadiyah 1 Palembang. 

b) Sumber data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                 
29  Pupuh Fatturahman, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 

100 
30 Ibid.,81 
31 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 16. 
32 Ibid., hlm.33 
33 Ibid., hlm.33 
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1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. 

Adapun sumber dalam penelitian ini berupa data yang dihimpun 

dari siswa yang menjadi sampel dalam penelitian.  

2. Data sekunder merupakan sumber penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun 

sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari 

dokumentasi dari pihak sekolah, buku-buku, majalah, jurnal serta 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.34 Bagian dari populasi 

yang terdiri dari beberapa unit populasi disebut contoh atau sampel. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa-siswi kelas XI 

di SMK Muhammadiyah 1 Palembang yang berjumlah 240 siswa yang 

terdiri dari kelas, XI PJ, XI TKJ 1 , XI TKJ 2, XI AK 1,  dan XI AK 2. 

Tabel 1 

Jumlah Populasi  Siswa SMK Muhammadiyah 1 Palembang 

 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 XI AK 1 12 35 47 

2 XI AK 2 8 40 48 

                                                 
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 173 
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3 XI TKJ 1 20 29 49 

4 XI TKJ 2 21 27 48 

5 XI PJ 18 30 48 

Jumlah 83 157 240 

Sumber: SMK Muhammadiyah 1 Palembang Tahun 2015 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.35 

Mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan waktu, biaya 

serta tenaga, maka penarikan sampel dilakukan secara random 

sampling. Apabila jumlah populasi kurang dari 100 responden, untuk 

sampelnya lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan 

penelitian populasi, sedangkan jika jumlah populasinya lebih besar 

dari 100 responden, maka sampelnya dapat diambil antara 10%-15%, 

atau antara 20%-25% atau lebih”.36  

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini pengambilan 

data sampel penelitian ini hanya 30% siswa, yaitu 240 x 0,3 = 72 orang 

siswa yang menjadi sampel penelitian ini.  

 

 

 

 

                                                 
35 Ibid.1 
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 134 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik merupakan pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang 

berkenaan dengan hasil industri, bangunan-bangunan mesin dan sebagainya.37 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut: 

1) Observasi 

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

kondisi pada saat proses pelaksanaan pembelajaran Al -Islam dan untuk 

mengidentifikasi masalah di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. 

Observasi awal ini juga dilakukan untuk mengetahui keadaan objek 

secara langsung serta keadaan wilayah, letak geografis, keadaan sarana 

dan prasarana di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. 

2) Angket  

Metode ini ditujukan kepada responden yang menjadi sampel penelitian 

yakni siswa, dengan menyebar angket menggunakan skala likert  berupa 

pernyataan, dengan 4 (empat) alternatif jawaban setiap item instrumen 

dapat berupa yaitu selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Dan 

alternatif pilihan itu disimbolkan dengan angka. Jika pernyataan positif 

maka nilainya dikategorikan 4-3-2-1. Angket ini yang bertujuan untuk 

                                                 
37 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 497. 
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memperoleh data melalui responden kepada siswa tentang penggunaan 

pembelajaran berbasis kecerdasan interpersonal.  

5. Teknik Analisis Data  

Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis data statistik 

deskriptif yang mempunyai tahapan sebagai berikut: 

a. Menghitung Distribusi Frekuensi yang merupakan rumus statistik 

 deskriptif  yang dapat digunakan untuk mengetahui distribusi  frekuensi 

 dalam satu variabel, dengan rumus Presentasi yaitu:38      x 100 

b. Menghitung Standar Deviasi dengan melihat nilai rata-rata tinggi, 

 sedang dan rendah. 

c. Terakhir menghubungkan antara kedua variabel yaitu dengan analisis 

 korelasi  product moment. Langkah-langkah untuk penghitungan ini 

 adalah sebagai berikut :39 

1) Mencari Nilai Statistik Dasar yang diperoleh dari data 

 penyebaran angket  variabel bebas dan terikat. 

2) Mencari Jumlah Kuadrat (JK), dengan Rumus:   JKx = ∑X² - 

 {(∑X)² : N } 

3) Mencari Jumlah Produk (JP), dengan Rumus :    

                                                 
38 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

hlm. 43 
39 Muhammad Isnaini, Pengantar Statistik Pendidikan, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), hlm. 

37-40) 
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                 JPxy = ∑XY - {(∑X)(∑Y) : N } 

4) Mencari Koefisien Korelasi, dengan Rumus :  Rxy = JPxy : √ 

 {(JKx)(JKy)} 

5) Mengkonsultasi Nilai R Hitung dengan R Tabel dalam hal ini 

 penulis memakai standar statisttik yaitu Harga Tabel R  Product 

 Moment Untuk N. 

6) Menginterpretasi Hasil Analisis. 

7) Mencari koefisien Determinasi Rxy² 

8) Menginterpretasi Hasil Analisis yang dilihat dari Efektifitas 

 hubungan atau pengaruh antara dua Variabel. 

9) Menyimpulkan Hasil Analisis. 

K. Sistematika Pembahasan  

Bab Pertama, pendahuluan bab ini menguraikan latar belakang 

masalah,identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, definisi operasional, variabel 

penelitian, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, landasan teori bab ini yang menjelaskan tentang pembelajaran 

berbasis kecerdasan interpersonal yaitu pengertian kecerdasan interpersonal, 

pembelajaran berbasis kecerdasan interpersonal, dimensi kecerdasan 

interpersonal, karakteristik kecerdasan interpersonal, pengertian hasil belajar 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 
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Bab ketiga, kondisi objektif penelitian bab ini yang membicarakan 

keadaan SMK Muhammadiyah 1 Palembang baik tentang historis berdirinya, 

keadaan guru dan pegawai, keadaan siswa, sarana dan prasarana di SMK 

Muhammadiyah 1 Palembang. 

Bab keempat hasil penelitian bab ini merupakan analisis tentang hasil 

penelitian serta analisis tentang hubungan pembelajaran berbasis Kecerdasan 

Interpersonal  dengan hasil belajar siswa di SMK Muhammadiyah 1 

Palembang. 

Bab kelima, penutup bab ini yang terdiri dari kesimpulan dari hasil 

penelitian dan juga saran-saran dari penulis. 


