
9 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Kecerdasan Interpersonal 

a. Pengertian Kecerdasan Interpersonal 

   Menurut Gardner Inteligensi berkaitan erat dengan 

kemampuan intelektual yang dimiliki oleh individu untuk 

mendeskripsikan prilaku yang ditampilkannya. Inteligensi berasal dari 

kata latin “intelligere” yang berarti menghubungkan atau menyatakan 

satu sama lain (to organize, to relate, to bind, together). Intelligence 

merupakan suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau 

menciptakan sesuatu yang bernilai dalam suatu budaya.
12

 

Teori kecerdasan yang menjadi acuan dalam mengembangkan 

potensi siswa adalah teori kecerdasan Gardner yang disebut multiple 

intelligence, yang pada dasarnya menolak pandangan psikometri dan 

kognitif tentang kecerdasan. Gardner memunculkan 8 macam 

kecerdasan diantaranya adalah kecerdasan linguistik (word smart), 

kecerdasan logis-matematis (number smart), kecerdasan spasial (picture 

smart), kecerdasan bermusik (music smart), kecerdasan kinestetik (body 

smart), kecerdasan naturalis (nature smart), kecerdasan intrapersonal 

(self smart) dan kecerdasan interpersonal (people smart).
13

 

                                                             
12

 Thomas R Hoerr, Buku Kerja Multiple Intelligence, Bandung: Pustaka Mizan, 2007,  

hlm. 11. 
13

 Thomas Amstrong, Op. Cit., hlm. 49. 
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Berdasarkan konsep Gardner yang dikemukakan diatas, maka 

dapat diketahui bahwa kecerdasan itu tidak hanya terbatas pada kecerdasan 

intelektual yang diukur dengan menggunakan beberapa tes inteligensi 

yang sempit saja, atau sekedar melihat prestasi yang ditampilkan seorang 

siswa  melalui ulangan maupun ujian di sekolah saja, Akan tetapi 

kecerdasan juga menggambarkan kemampuan siswa pada bidang seni, 

olahraga, berkomunikasi dan cinta akan lingkungan. 

Salah satu kecerdasan yang menjadi bagian dari 8 kecerdasan yang 

dikemukakan oleh Gardner adalah kecerdasan interpersonal. Thorndike 

menyebut kecerdasan interpersonal ini dengan istilah kecerdasan sosial.
14

 

Baik kata sosial maupun interpersonal hanya istilah penyebutannya saja, 

namun kedua kata tersebut menjelaskan hal yang sama yaitu kemampuan 

untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan suatu hubungan 

antar pribadi (sosial) yang baik dan saling menguntungkan. 

Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang 

untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk 

memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah 

bersosialisasi dengan lingkungan disekelilingnya. Kecerdasan ini juga 

sering disebut sebagai kecerdasan sosial. Selain kemampuan menjalin 

persahabatan yang akrab dengan teman, juga mencakup kemampuan seperti 

memimpin, mengorganisasi, menangani perselisihan antarteman dan 

memperoleh simpati dari siswa lain.
15

 

Selanjutnya Yaumi mengemukakan, kecerdasan interpersonal 

adalah kemampuan siswa untuk membaca tanda dan isyarat sosial, 

komunikasi verbal dan non verbal dan mampu menyesuaikan gaya 

                                                             
14

 T.Safaria, Op. Cit., hlm. 23. 
15

 Hamzah B.Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM 

(Pembelajaran, Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif dan Menarik),  Jakarta: Bumi Aksara, 2013. 

hlm. 246. 
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komunikasi secara tepat.
16

 Potensi yang tinggi pada kecerdasan ini akan 

mempermudah siswa untuk berkomunikasi dengan berbagai orang yang 

memiliki latar belakang yang berbeda. 

Sementara itu menurut Munif Chatib, Kecerdasan interpersonal 

adalah kemampuan siswa untuk berhubungan dengan orang-orang 

disekitarnya sehingga dia bisa merasakan secara emosional: temperamen, 

suasana hati, maksud, serta kehendak orang lain.
17

 Singkatnya menurut 

Chatib kecerdasan interpersonal adalah bagaimana siswa dapat memahami 

orang lain untuk mempengaruhi caranya berinteraksi dengan orang-orang 

disekitarnya.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan siswa dalam kepekaan sosial, wawasan 

sosial dan keterampilan menjalin komunikasi sosial, yang berguna untuk 

mempertahankan hubungan antar pribadi (sosial) yang baik dan saling 

menguntungkan. 

b. Komponen Kecerdasan Interpersonal  

Kecerdasan interpersonal memiliki tiga komponen utama yang 

merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling mengisi satu sama lain. 

Adapun ketiga komponen kecerdasan interpersonal adalah sebagai berikut: 

1. Sosial Insight  atau Wawasan Sosial 

Adalah kemampuan memahami dan mencari pemecahan masalah 

yang efektif dalam suatu interaksi sosial, sehingga masalah-masalah 

tersebut tidak menghambat apalagi menghancurkan relasi sosial yang 

telah dibangun.Sosial insight meliputi : 

                                                             
16

 M.Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Op. Cit., hlm. 129. 
17

 Munif Chatib, Orangtuanya Manusia (Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan 

Menghadapi Fitrah Setiap Anak), Bandung: Kaifa, 2013, hlm. 88-89. 



12 
 

a) Kesadaran Diri 

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk menyadari pikirannya, 

perasaannya, emosinya dan menyadari situasi yang terjadi 

disekelilingnya. Kesadaran diri juga merupakan rekognisi atas 

kepribadian, kekuatan, dan kelemahan dan rasa suka atau tidak suka 

tentang diri sendiri. Menerima siapa dirinya, selanjutnya berusaha 

mengoreksi, mengembangkan dan menasehati dirinya.
18

 

b) Pemahaman Situasi  Sosial dan Etika Sosial 

Dalam kehidupan sehari-hari persoalan aturan selalu berkaitan 

dengan situasi. Setiap situasi menuntut aturannya sendiri yang disebut 

etika atau kaidah sosial yang mengatur perilaku yang harus dilakukan 

dan perilaku yang dilarang untuk dilakukan. Aturan-aturan ini 

mencakup banyak hal, seperti bagaimana etika dalam bertamu, 

meminjam, duduk, berbicara dan mendengarkan. Semua ini akan 

dialami dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga harus dipahami siswa 

dengan baik. 

c) Keterampilan Pemecahan Masalah 

 Setiap siswa membutukan keterampilan untuk memecahkan 

masalah secara efektif. Apalagi jika masalah tersebut berkaitan 

dengan konflik interpersonal. Karena apabila semakin tinggi 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, maka akan semakin 

positif hasil yang akan didapatkannya dari penyelesaian konflik antar 

pribadi tersebut.  

 

2. Sosial sensitivity atau Kepekaan Sosial 

Adalah kemampuan untuk mampu merasakan dan mengamati reaksi-

reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukannya baik secara verbal 

maupun non-verbal. Siswa yang memiliki sensitivitas sosial yang tinggi 

akan mudah memahami dan menyadari adanya reaksi reaksi tertentu dari 

orang lain, entah reaksi tersebut positif ataupun negatif. Sosial sensitivity 

meliputi : 

a) Empati 

Empati adalah pemahaman tentang orang lain, berdasarkan sudut 

pandang, perspektif, kebutuhan-kebutuhan dan pengalaman-

pengalaman orang tersebut. Oleh sebab itu sikap empati sangat 

dibutuhkan dalam proses bersosialisasi agar tercipta suatu hubungan 

yang bermakna dan saling menguntungkan. 

b) Sikap Prososial 

Prososial merupakan suatu tindakan moral yang harus dilakukan 

secara kultural seperti berbagi, membantu orang lain yang 

membutuhkan, bekerja sama dengan orang lain dan mengungkapkan 

simpati. Perilaku ini menuntut kontrol diri siswa untuk menahan diri 

dari egoismenya, tolong menolong dan rela berbagi dengan orang lain. 

                                                             
18

 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru (Dari Pra-Jabatan, Induksi ke 
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3. Sosial Communications  

Social communications atau penguasaan keterampilan komunikasi 

sosial merupakan kemampuan untuk menggunakan proses komunikasi 

dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. 

Dalam proses menciptakan, membangun dan mempertahankan relasi 

sosial, maka dibutuhkan sarana berupa proses komunikasi, Social 

Communications meliputi : 

a) Komunikasi Efektif 

Komunikasi merupakan sarana yang paling penting dalam 

kehidupan manusia. Tanpa komuikasi peradaban manusia tidak akan 

berkembang dengan pesat. Komunikasi efektif yaitukemampuan 

untuk mengungkapkan perasaan secara baik kepada orang lain.  

b) Mendengar Efektif 

Keterampilan mendengar akan menunjang proses komunikasi 

siswa dengan orang lain. Sebab orang akan merasa dihargai dan 

diperhatikan ketika mereka didengarkan. Sebuah hubungan 

konunikasi tidak akan berlangsung baik jika salah satu pihak tidak 

mengacuhkan apa yang diungkapkan lawan bicaranya. Mendengar 

membutuhkan perhatian dan sikap empati, sehingga orang akan 

merasa dimengerti dan dihargai.
19

 

 

Ketiga komponen kecerdasan interpersonal yang telah di 

kemukakan oleh Anderson dalam Safaria ini merupakan satu kesatuan 

yang utuh serta ketiganya saling mengisi dan melengkapi antara satu sama 

lain, sehingga jika salah satu aspeknya timpang, maka akan melemahkan 

aspek yang lainnya.  

Sedangkan Mork dalam Yaumi menyebutkan pada empat elemen 

penting dari kecerdasan interpersonal yang perlu digunakan dalam 

membangun komunikasi. Keempat elemen penting tersebut, mencakup: 

1. Membaca Isyarat Sosial 

Memperhatikan penuh bagaimana orang lain berkomunikasi, 

memahami komunikasi verbal dan nonverbal yang digunakan dalam 

berinteraksi (seperti bersandar, menyentuh lengan, tatapan, tertawa, 

senyum dan berbagai komunikasi non verbal lainnya), memerhatikan 

keberhasilan dan ketidakberhasilan komunikasi untuk menentukan 

                                                             
19

  T.Safaria, Op. Cit., hlm. 24. 
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apa yang sesungguhya membuat komunikasi berjalan atau tidak 

berjalan dengan baik. 

2. Memberikan Empati 

Mencoba memosisikan diri berada pada perspektif orang lain 

ketika berdiskusi tentang sesuatu khususnya jika ingin berkolaboratif 

dengan orang tersebut, membuat keputusan atau menyelesaikan 

konflik, mengajukan pertanyaan untuk mengetahui apa sebenarnya 

yang diinginkan oleh orang tersebut dalam suatu situasi. 

Membandingkan keinginan kita dengan keinginan orang itu, 

kemudian mencari kesamaan yang dapat dikompromikan.  

3. Mengontrol Emosi 

Jika merasa sedikit panas atau tegang tentang topik yang 

sedang dibicarakan, sebaiknya melangkah sedikit kebelakang untuk 

mendinginkan suasana, kemudian menanyakan secarik kertas untuk 

mencatat apa yang telah dibicarakan sebelumnya). Setelah 

mengontrol situasi, kemudian mengungkap kembali topik yang telah 

dibicarakan dengan suara pelan. Akhirnya, menyatakan keinginan 

untuk bekerja sama dan mencari solusi,  terfokus pada  hasil positif 

dan menghindari  konflik. 

4. Mengespresikan emosi pada tempatnya 

Mengetahui kapan saatnya mengungkapkan rasa iba dan kasih 

sayang, hubungan  emosional, atau mengungkapkan emosi yang 

positif. Mempelajari bagaimana caranya membagi senyum, memberi 

pujian, mengungkapkan pembicaraan yang hangat dan 

mengungkapkan secara verbal segala pikiran positif. Mempelajari 

model hubungan interpersonal yang telah diperankan oleh orang-

orang yang berhasil. Meniru  spirit dan tindakan mereka ketika 

mebangun hubungan interpersonal dalam suatu tim atau kelompok.
20

 

 

Sementara itu menurut Alamsyah Said, kompetensi dari kecerdasan 

interpersonal adalah sebagai berikut : 

1) Kemampuan bergaul dengan orang lain 

2) Memimpin 

3) Kepekaan sosial yang tinggi 

4) Negosiasi 

5) Bekerja sama 

6) Punya empati yang tinggi.
21

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, terlihat bahwa terdapat 

beberapa kesamaan komponen kecerdasan interpersonal, maka penulis 

                                                             
20

  M. Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Op. Cit., hlm. 130-131. 
21
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menyimpulkan bahwa komponen kecerdasan interpersonal terdiri dari 

kepekaan sosial (sikap empati dan prososial), wawasan sosial 

(keterampilan memecahkan masalah, kesadaran diri, pemahaman situasi 

sosial dan etika sosial) serta komunikasi sosial (komunikasi efektif dan 

mendengar efektif). 

      c.  Karakteristik Kecerdasan Interpersonal 

Karakteristik siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal 

menurut M. Yaumi adalah: 

1) Belajar dengan sangat baik ketika berada dalam situasi yang 

membangun interaksi antara satu dengan yang lainnya.  

2) Semakin banyak  berhubungan dengan orang lain, semakin merasa 

bahagia.  

3) Sangat produktif dan berkembang dengan pesat ketika belajar secara 

kooperatif dan kolaboratif.  

4) Ketika menggunakan interaksi jejaring sosial, sangat senang 

dilakukan dengan chatting atau teleconference.  

5) Merasa senang berpartisipasi dalam organisasi-organisasi sosial 

keagamaan dan polotik.  

6)  Sangat senang mengikuti acara talk show di tv dan radio.  

7)  Ketika bermain atau berolahraga, sangat pandai bermain secara tim 

(double atau kelompok) daripada bermain sendirian (single). 

8) Selalu merasa bosan dan tidak bergairah ketika bekerja sendiri.  

9) Selalu melibatkan diri dalamclub-club dan berbagai aktivitas         

ekstrakurikuler.  

10)  Sangat perhatian pada masalah-masalah dan isu-isu sosial.
22

 

 

Selanjutnya menurut Nurichsan, karakteristik kecerdasan 

interpersonal adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan berempati pada teman-temannya 

2) Mengorganisasi teman-temannya untuk melakukan tugas 

3) Mampu mengenali dan membaca pikiran orang lain 

4) Memiliki banyak teman dan mempu menjalin hubungan dengan 

teman-temannya 
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5) Cenderung mudah memahami perasaan orang lain 

6) Sering menjadi pemimpin diantara teman-temannya 

7) Memiliki perhatian yang besar kepada teman-temannya sehingga 

acap kali mengetahui berita-berita di seputar mereka.
23

 

Sementara itu menurut Brin Best, Siswa dengan kecerdasan 

interpersonal yang berkembang baik cenderung memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1) Memahami dan membaur dengan baik dengan orang lain 

2) Membuat orang lain nyaman 

3) Memiliki banyak teman 

4) Simpatik pada perasaan orang lain 

5) Menengahi orang-orang yang berselisih 

6) Pembicara yang baik 

7) Pandai bernegosiasi 

8) Kooperatif.
24

 

Berdasarkan karakteristik kecerdasan interpersonal di atas, dapat di 

pahami bahwa siswa dengan kecerdasan interpersonal yang baik akan 

mampu berhubungan baik dengan orang lain, mampu mengembangkan 

dan mempertahankan relasi sosialnya, memiliki keterampilan komunikasi, 

sikap empati serta mampu memecahkan konflik yang dihadapinya. Sesuai 

dengan komponen dari kecerdasan interpersonal. 

     d.   Aktivitas-Aktivitas Untuk Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal 

 Beberapa siswa membutuhkan kesempatan untuk menyampaikan 

gagasan kepada orang lain agar dapat belajar secara optimal dikelas. 

Namun karena semua siswa memiliki tingkat kecerdasan interpersonal 

yang berbeda-beda, Maka guru perlu mengetahui pendekatan dan 
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 Achmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin, Dinamika Perkembangan Anak dan 
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pengajaran yang melibatkan interaksi antara siswa. Aktivitas-aktivitas 

berikut ini dapat membantu guru menyentuh kebutuhan siswa akan 

kebersamaan dan hubungan dengan orang lain.  

Menurut Yaumi untuk dapat mengembangkan dan mengkrontuksi 

kecerdasan interpersonal yang dimiliki siswa, berbagai aktivitas 

pembelajaran yang sesuai dapat dilihat sebagai berikut : 

1) Jigsaw 

2) Mengajar teman sebaya 

3) Bekerja tim 

4) Mengidentifikasi kerja kelompok dan tim 

5) Jenis kerja sama 

6) Diskusi kelompok.
25

 

 

Sedangkan menurut Brin Best, aktivitas-aktivitas pembelajaran 

untuk kecerdasan interpersonal adalah sebagai berikut : 

1) Belajar dari orang lain 

2) Bekerja dalam tim 

3) Bercakap-cakap dengan orang lain untuk mendapatkan dan berbagi 

jawaban 

4) Membandingkan catatan-catatan seusai jam pelajaran 

5) Menggunakan sesi bimbingan 

6) Mengajar orang lain.
26

 

 

Thomas R. Hoerr juga menyebutkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kecerdasan interpersonal, guru dapat melakukan 

aktivitas-aktivitas pembelajaran sebagai berikut ini, yaitu : 

1) Menggunakan pembelajaran kerjasama 

2) Menugaskan kerja kelompok 

3) Memberi siswa kesempatan untuk mengajar teman sebaya 

4) Mendiskusikan penyelesaian masalah 

5) Menciptakan situasi yang membuat siswa saling menghormati dan 

memberi masukan.
27
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Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

menumbuhkan kecerdasan interpersonal siswa, Maka dapat dilakukan 

aktivitas-aktivitas pembelajaran berupa kerja kelompok, diskusi kelompok, 

tutor sebaya dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas pembelajaran tersebut 

akan melatih siswa untuk berinteraksi dengan orang lain selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Penggunaan Metode Diskusi Kelompok 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

 

Menurut Majid metode adalah seperangkat cara yang di gunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah di susun dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang telah di susun tercapai secara optimal.
28

 

Selanjutnya menurut Wahab, yang dimaksud metode mengajar adalah 

serangkaian kegiatan yang di arahkan oleh guru yang hasilnya adalah 

belajar pada siswa.
29

 

 

Sedangkan menurut Suyono dan Hariyanto metode pembelajaran 

adalah langkah-langkah atau prosedur pembelajaran, termasuk penilaian, 

dalam rencana pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai contohnya 

metode eksperimen, metode diskusi, metode karyawisata, metode proyek 

dan metode pembelajaran kooperatif.
30

 Suyanto juga menyebutkan, 

metode pembelajaran merupakan cara mengajar atau cara menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa yang sedang belajar.
31

 

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara-

cara guru saat melakukan kegiatan belajar mengajar agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru  disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

                                                                                                                                                                       
27

 Thomas R. Hoerr, Op. Cit.,hlm. 19.  
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31
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Metode pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam proses 

belajar mengajar banyak macamnya diantaranya yaitu metode ceramah, 

metode diskusi, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode 

percobaan, metode karya wisata, metode keterampilan, metode pemecahan 

masalah, metode perancangan, metode bagian, metode discovery dan 

metode inquiry.
32

 Mengingat banyaknya metode pembelajaran, maka pada 

penelitian ini hanya membahas metode diskusi kelompok. 

b. Pengertian Metode Diskusi Kelompok 
 

Metode diskusi berasal dari bahasa latin yaitu “discussus”. 

Discussus terdiri atas kata “dis” dan “cuture”. ”Dis” artinya terpisah, 

sementara “cuture” artinya mengoncang atau memukul. Secara 

etimologi,”discuture” berarti suatu pukulan yang memisahkan sesuatu. 

Jadi dengan kata lain metode diskusi adalah membuat sesuatu menjadi 

jelas dengan cara memecahkan atau menguraikannya.
33

 

 

Selanjutnya menurut J.J Hasibuan dan Moedjiono metode diskusi 

adalah suatu penyajian bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan 

kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan 

perbincanagan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan, atau menyususn berbagai alternatif pemecahan atas suatu 

masalah.
34

 

 

Sanjaya juga mengemukakan bahwa metode diskusi merupakan 

metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu 

permasalahan.
35

 Tujuan utama metode diskusi ini adalah untuk 

memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, memahami dan 

menambah pengetahuan siswa untuk membuat suatu keputusan. Oleh 

                                                             
32
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karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. 

Diskusi lebih bersifat tukar menukar pengalaman untuk menentukan 

keputusan tertentu secara bersama-sama. 

Adapun menurut Suryosubroto, metode diskusi kelompok adalah 

suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu 

kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang sesuatu masalah atau 

bersama-sama mencari pemecahan, mendapatkan jawaban dan kebenaran 

atas suatu masalah.
36

 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa metode 

diskusi kelompok adalah cara penyampaian pembelajaran di mana siswa 

melakukan suatu proses percakapan yang teratur, yang melibatkan 

sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, 

dengan tujuan berbagi informasi, pengalaman, mengambil keputusan dan 

memecahkan suatu masalah. 

c. Langkah-langkah Penggunaan Metode Diskusi Kelompok  

Menurut Tukiran Taniredja dan Efi Miftah, Langkah-langkah 

penggunaan metode diskusi kelompok adalah sebagai berikut : 

1) Persiapan 

a) Merumuskan tujuan instruksional 

b) Menjelaskan tugas masing-masing kelompok 

c) Merumuskan pokok pembicaraan dengan jelas dan ringkas 

d) Mempertimbangkan latar belakang konsep dan pengalaman yang 

telah dimiliki siswa  

e) Menyiapkan kerangka diskusi secara terperinci  

f) Menyiapkan fasilitas  

g) Pembagian kelompok 

h) Mendesain ruangan agar semua peserta diskusi dan kelompok 

penyaji dapat saling  berhadap-hadapan, sehingga diskusi lebih 

komunikatif dan interaktif. 
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2) Pelaksanaan 

a) Guru menginformasikan tujuan instruksional, mengkomunikasikan 

pokok masalah diskusi dan menerangkan prosedur diskusi 

b) Kelompok penyaji yang terdiri dari dua kelompok menyajikan 

makalah, secara bergantian secara panel, paling lama 10 menit tiap 

kelompok 

c) Moderator/ guru memberikan kesempatan bertanya kepada audien 

per termin, tiap termin tiga penanya. Banyaknya termin di 

sesuaikan waktu yang tersedia. Penanya harus memperkenalkan 

diri, pertanyaan di tujukan kepada kelompok penyaji yang mana, 

pertanyaan harus lugas dan jelas 

d) Pemberian kesempatan kepada kelompok penyaji untuk 

menanggapi pertanyaan audien 

e) Pada saat pelaksanaan, terutama pada diskusi kelas tahap awal 

guru bertugas mengawasi jalannya diskusi 

 

3) Penutup 

a) Moderator menyimpulkan dan merefleksikan hasil diskusi 

kelompoknya 

b) Evaluasi pelaksanaan diskusi, memberi kesempatan pada 

kelompok lain untuk memberikan evaluasi pelaksanaan diskusi 

demi kebaikan diskusi selanjutnya 

c) Guru memberikan umpan balik dan penguatan 

d) Guru mengingatkan pelaksanaan diskusi berikutnya kepada 

kelompok-kelompok penyaji selanjutnya agar mempersiapkan diri 

lebih awal dan lebih baik.
37

 

 

Selanjutnya menurut Hasibuan dan Moedjiono, Langkah-langkah 

penggunaan metode diskusi kelompok adalah sebagai berikut : 

1) Guru mengemukakan masalah yang akan di diskusikan dan 

memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara 

pemecahannya, dapat pula pokok masalah yang akan di diskusikan itu 

di tentukan bersama-sama oleh guru dan siswa, yang penting judul atau 

masalah yang akan di diskusikan itu harus di rumuskan sejelas-

jelasnya agar dapat di pahami baik-baik oleh setiap siswa.  

2) Dengan pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok-kelompok 

diskusi, memilih pemimpin diskusi (ketua, sekretaris pelapor), 

mengatur tempat duduk, ruangan, sarana dan sebagainya 

3) Para siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sedangkan 

guru berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok lainnya (kalau 

kelompok diskusi lebih dari satu kelompok), menjaga ketertiban serta 
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memberi dorongan dan bantuan agar setiap anggota kelompok 

berpartisipasi aktif dan agar diskusi berjalan dengan lancar. Setiap 

anggota kelompok harus tau secara persis tentang apa yang akan di 

diskusikan dan bagaimana caranya berdiskusi. Diskusi harus berjalan 

dalam suasana bebas, setiap anggota tau bahwa mereka mempunyai 

hak bicara yang sama. 

4) Kemudian tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Hasil-hasil 

diskusi yang di laporkan itu di tanggapi oleh semua siswa terutama 

dari kelompok lain. Guru memberikan ulasan atau penjelasan terhadap 

laporan-laporan tersebut. 

5) Selanjutnya para siswa mencatat hasil diskusi, dan guru 

mengumpulkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok sesudah 

para siswa mencatatnya untuk “file” kelas.
38

 

 

Sudjana juga menyebutkan langkah-langkah penggunaan metode 

diskusi kelompok adalah sebagai berikut : 

1) Sebelum diskusi dilangsungkan, guru dan dapat bersama siswa, 

menghimpun informasi yang berhubungan dengan topik yang akan 

didiskusikan 

2) Guru, atau bersama siswa, menyusun uraian suatu topik, Uraian topik 

ini mungkin berupa pernyataan-pernyataan atau uraian pendek dalam 

bentuk cerita pemula diskusi.  

3) Dalam kelompok besar, guru menjelaskan topik yang akan dibahas, 

tujuan pembahasan dan cara-cara diskusi secara demokratis serta 

memotivasi agar semua siswa ikut ambil bagian dalam pembahasan. 

4) Guru menyarankan agar kelompok besar dibagi menjadi beberapa sub 

kelompok dan setiap sub kelompok memiliki seorang pimpinan 

diskusi dan seorang sekretaris/pelapor.  

5) Sub-sub kelompok melaksanakan diskusi. 

Pimpinan diskusi membacakan atau menyampaikan topik yang 

dibahas, kemudian ia memberikan waktu kepada para siswa peserta 

diskusi untuk memikirkan topik yang dibahas itu. 

a) Pimpinan diskusi mempersilahkan siswa peserta diskusi untuk 

mengemukakan pendapat dan gagasan masing-masingdalam 

menanggapi topik yang sedang dibahas. Kesempatan berbicara 

diatur oleh pimpinan diskusi baik lamanya waktu berbicara 

ataupun arah pembicaran dengan memperhatikan bahwa semua 

peserta ikut ambil bagian untuk mengemukakan pikirannya. 

b) Pimpinan diskusi membina suasana akrab, terbuka, sungguh-

sungguh dan saling memperhatikan pembicaraan diantara peserta 

agar pembicaraan selalu terarah pada topik yang dibahas 
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c) Pimpinan diskusi bersama sekretaris/pelapor, dapat dibantu oleh 

peserta menyusun kesimpulan hasil diskusi untuk diajukan 

kembali kepada para siswa peserta diskusi agar disempurnakan 

dan disepakati 

d) Pelapor menyajikan laporan hasil diskusi sub kelompok dalam 

diskusi kelompok besar 

6) Dalam kegiatan diskusi sub-sub kelompok, guru membantu siswa 

peserta diskusi agar pembicaraan dilakukan secara demokratis dan 

terarah kepada topik yang dibahas 

7) Guru memimpin diskusi kelompok besar untuk membahas laporan 

hasil diskusi sub-sub kelompok 

8) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok besar 

9) Guru bersama siswa melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil 

diskusi.
39

 

 

Dari langkah-langkah metode diskusi kelompok diatas, dapat 

diketahui bahwa langkah-langkah metode diskusi kelompok terdiri dari 

persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penutupan yang di akhiri  

dengan evaluasi dan kesimpulan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

dari pelaksanaan diskusi. Agar kesalahan yang terjadi selama diskusi 

berlangsung dapat diantisipasi pada pelaksanaan diskusi selanjutnya.  

d. Kelebihan Metode Diskusi Kelompok terhadap Peningkatan 

Kecerdasan Interpersonal  

Menurut Suryosubroto dalam Taniredja, metode diskusi kelompok 

mempunyai cukup banyak kelebihan, antara lain : 

1) Melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar 

2) Siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan 

pelajarannya masing-masing 

3) Dapat menumbuhkan cara berpikir dan sikap ilmiah 

4) Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya siswa akan 

dapat memperoleh kepercayaan akan kemampuan diri sendiri 

5) Dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap 

demokratis para siswa.
40
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Selanjutnya  menurut Sofyan S. Willis kelebihan penggunaan 

metode diskusi adalah sebagai berikut ini : 

1) Melatih keberanian menyatakan pendapat 

2) Mengembangkan daya kreatif dan daya pikir 

3) Membantu ke arah pembinaan pribadi yang percaya diri 

4) Melatih daya kritis-kreatif, logis, dan sistematis 

5) Melatih diri toleran dan menghargai pendapat orang lain. 

6) Memperdalam pengetahuan terhadap suatu masalah 

7) Membentuk sikap sosial dan rela merubah penampilan jika salah.
41

 

Jamil Suprihatiningrum juga menyebutkan, metode diskusi 

kelompok memiliki kelebihan diantaranya : 

1) Menghidupkan suasana kelas, karena setiap siswa diberi kesempatan 

untuk berpendapat 

2) Melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain dan mematuhi 

aturan kelompok 

3) Meningkatkan rasa percaya diri siswa karena berbicara didepan 

teman-temannya dalam satu kelompok bagi sebagian siswa lebih 

mudah aripada berbicara didepan kelas 

4) Memberi kesempatan siswa untuk mengekspresikan pendapatnya 

secara bebas dan mandiri 

5) Mendorong siswa menyumbangkan buah pikirnya untuk 

memecahkan masalah bersama 

6) Meningkatkan prestasi siswa 

7) Mempermudah pemahaman materi karena penyimpulan materi 

dilakukan oleh kelompok 

8) Merangsang siswa untuk berpikir kritis dan memutuskan pemecahan 

masalah berdasarkan pilihan kelompok.
42

 

Dari pendapat ahli di atas, maka diketahui bahwa metode diskusi 

kelompok memilikikelebihan-kelebihan, diantaranya: melatih kemampuan 

berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, memupuk sikap percaya 

diri serta peningkatan sikap sosial yang mengarah pada peningkatan 

kecerdasan interpersonal siswa. 
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3.  Pengaruh Penggunaan Metode Diskusi Kelompok terhadap 

Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk 

berhubungan dengan orang lain secara harmonis. Siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal tinggi cenderung disukai oleh orang-orang 

disekitarnya. Ia mudah bergaul, mampu berempati, mampu memahami 

suasana hati orang lain dan mampu menjalin komunikasi dengan baik.  

Yaumi menyebutkan bahwa kecerdasan interpersonal dapat 

dikembangkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran, salah satunya  

dengan menggunakan metode diskusi kelompok.
43

 Thomas R.Hoerr juga 

menjelaskan bahwa kegiatan yang dapat membantu siswa meningkatkan 

kecerdasan interpersonal mencakup menulis bersama, kerja kelompok, 

diskusi dan debat panel.
44

 

Metode diskusi kelompok sangat populer dikalangan mahasiswa, 

juga di kalangan siswa untuk memahirkan berbicara dan berfikir. Metode 

ini sangat berguna, sebab dengan cara berdiskusi akan dapat 

mengembangkan daya pikir siswa sehingga dapat menciptakan konsep-

konsep ilmiah, melatih keberanian diri untuk menyatakan pendapat, 

melatih diri untuk menghargai pendapat orang lain dan membentuk sikap 

mempunyai pendirian.
45

 Semiawan dalam Taniredja juga menyebutkan 

bahwa metode diskusi kelompok dapat memupuk sikap saling menghargai 
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pendapat orang lain, meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan 

sikap sosial serta mengembangkan kemampuan bekerja sama.
46

 

Metode pembelajaran diskusi kelompok menitikberatkan pada 

keaktifan siswa. Pada metode pembelajaran diskusi kelompok, diperlukan 

kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat dan menghargai 

pendapat orang lain. Dengan demikian, maka dapat di simpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi 

kelompok dapat menumbuhkan kecerdasan interpersonal siswa. 

4. Materi Ajar APBN dan APBD 

a.   Pengertian APBN dan APBD 

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan 

sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan 

dan pengeluaran negara selama satu tahun untuk membiayai kegiatan-

kegiatan pemerintah. Sementara APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang 

memuat rencana penerimaan dan pegeluaran daerah selama satu tahun.  

b. Fungsi APBN dan APBD 

APBN dan APBD sebenarnya mempunyai fungsi yang sama. 

Fungsi itu antara lain untuk membiayai pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penapatan 

nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta 

prioritas pembangunan secara umum. 
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c. Penyusunan APBN 

Pada saat APBN disusun setidaknya terdapat enam sumber 

ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN, 

baik sisi pendapatan maupun belanja. Sumber ketidakpastian itu antara 

lain harga minyak bumi di pasar internasional, kuota produksi minyak 

mentah yang ditentukan OPEC, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku 

bunga, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (USD). Pemerintah 

lalu menetapkan angka-angka asumsi atas ketidakpastian tersebut sebagai 

dasar penyusunan RAPBN. Penetapan angka asumsi dilaksanakan oleh 

suatu tim yang terdiri dari Bank Indonesia Departemen Keuangan, 

(Bappenas), Kantor Menteri Koordinator Perekonomian dan Badan Pusat 

Statistik yang bersidang untuk membahas dan menentukan angka asumsi.  

d. Komposisi APBN  

1) Pendapatan Negara dan Hibah. Pendapatan dalam Negeri dapat berasal 

dari penjualan minyak dan gas dan non migas. Penerimaan non migas 

dapat berupa, pajak, bea masuk, cukai, dan retribusi.Selain pajak 

adapula penerimaan pemerintah yang berasal dari keuntungan 

perusahaan negara, percertakan uang, pinjaman dan sumbangan. 

2) Belanja Pemerintah Pusat. berupa belanja pegawai, belanja barang, 

belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi dan bantuan sosial.  

3) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanakan desentralisasi, terdiri dari: 
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a. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan 

untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.  

b. Dana Alokasi Umum (DAU)adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.  

e. Komposisi APBD 

1. PendapatanAsli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah. 

2. Dana perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Alokasi Khusus. 

3. Pembiayaan, adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya 

4. Pos Belanja. terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, 

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
47
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

duplikasi pada desain dan temuan penelitian. Disamping itu untuk 

menunjukkan keaslian penelitian bahwa topik yang diteliti belum pernah 

diteliti oleh penulis lain dalam konteks yang sama. Adapun penelitian yang 

relevan dengan penulis adalah : 

a) Reo Candra, Program Studi Pendidikan IPS Ekonomi tahun 2013, dengan 

judul Pengaruh Pelaksanaan Metode Diskusi Kelompok Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Kelas X SMA Negeri 

3Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitiannya menunjukan 

nilai korelasi sebesar 0,504.
48

 

b) Meliza Oktavina, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi tahun 2013, 

dengan judul Hubungan Antara Kecerdasan Interpersonal Dengan 

Penyesuaian Sosial di Sekolah Pada Siswa  SMK Negeri 2 Taluk 

Kuantan. Hasil penelitiannya menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,621 

yang berada pada kategori “kuat”.
49

 

 Berdasarkan penelitian yang penulis sebutkan diatas, Maka jelas 

bahwa penelitian tentang kecerdasan interpersonal telah ada, namun dengan 

objek kajian berbeda. Adapun penelitian yang penulis lakukan : Pengaruh 

penggunaan metode diskusi kelompok terhadap kecerdasan interpersonal 

siswa pada mata pelajaran ekonomi di MA Al-Munawwarah Pekanbaru.   
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C. Konsep Operasional dan Indikator Penelitian 

Adapun variabel (objek penulisan) yang perlu di operasikan ada dua, 

yaitu penggunaan metode diskusi kelompok (variabel X) dan kecerdasan 

interpersonal siswa (variabel Y) 

1. Metode Diskusi Kelompok (X) 

Langkah-langkah penggunaan metode diskusi kelompok  menurut 

Tukiran Taniredja adalah sebagai berkut ini : 

  A. Persiapan 

1) Merumuskan tujuan instruksional 

2) Menjelaskan tugas masing-masing kelompok 

3) Merumuskan pokok pembicaraan dengan jelas dan ringkas 

4) Mempertimbangkan latar belakang konsep dan pengalaman yang 

telah dimiliki siswa  

5) Menyiapkan kerangka diskusi secara terperinci  

6) Menyiapkan fasilitas  

7) Pembagian kelompok 

8) Mendesain ruangan agar semua peserta diskusi maupun penyaji 

dapat saling berhadap-hadapan, sehingga lebih komunikatif dan 

interaktif 

  B. Pelaksanaan 

1) Guru menginformasikan tujuan instruksional,mengomunikasikan 

pokok masalah yang akan di diskusikan 

2) Kelompok penyaji menyajikan makalahnya 

3) Moderator/ guru memberikan kesempatan bertanya kepada audien 

per termin, tiap termin tiga penanya. Banyaknya termin di sesuaikan 

waktu yang tersedia.  

4) Pemberian kesempatan kepada kelompok penyaji untuk 

menanggapi pertanyaan audien 

5) Pada saat pelaksanaan, terutama pada diskusi kelas tahap awal guru 

bertugas mengawasi jalannya diskusi 

C. Penutup 

1) Moderator menyimpulkan dan merefleksikan hasil diskusi 

2) Evaluasi pelaksanaan diskusi 

3) Guru memberikan umpan balik dan penguatan 

4) Guru mengingatkan pelaksanaan diskusi berikutnya kepada 

kelompok-kelompok penyaji selanjutnya agar mempersiapkan diri 

lebih awal dan lebih baik.
50
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  Berikut ini merupakan penjabaran dari langkah-langkah penggunaan 

Metode Diskusi Kelompok menurut Tukiran Taniredja, yaitu : 

TABEL II.1  

KONSEP OPERASIONALMETODE DISKUSI KELOMPOK 

Konsep Indikator 

A.Persiapan 

1. Merumuskan tujuan 

instruksional 

 

a) Guru ekonomi menjelaskan alasan 

pentingnya diadakan diskusi kelompok 

 

b) Guru ekonomi menjelaskan hasil yang 

akan dicapai dari diskusi kelompok  

2. Menjelaskan tugas 

masing-masing kelompok 

 

a) Guru ekonomi menginstruksikan siswa 

membuat makalah sesuai dengan tema 

perolehan masing-masing kelompoknya 

 

b) Guru ekonomi menginstruksikan siswa 

menyiapkan bahan penyajian berupa 

power point 

3. Merumuskan pokok 

pembicaraan dengan jelas 

dan ringkas 

a) Guru ekonomi meminta siswa 

mengumpulkan fakta dan informasi 

mengenai pokok bahasan  

 

b) Guru ekonomi  meminta siswa 

menyusun makalah dengan urutan yang 

logis dan praktis 

4. Mempertimbangkan latar 

belakang konsep dan 

pengalaman yang telah 

dimiliki siswa  

a) Guru ekonomi dapat mengetahui apa 

yang telah siswa ketahui, rasakan, 

pikirkan dan alami mengenai 

tema/permasalahan  

 

b) Guru ekonomi dapat memprediksi 

hambatan yang dapat terjadi pada saat 

diskusi kelompok berupa masalah 

perbedaan pendapat yang tajam 

5. Menyiapkan kerangka 

diskusi secara terperinci  

a) Guru ekonomi menentukan aspek-aspek 

yang perlu dijadikan pokok-pokok 

pembicaraan  

 

b) Guru ekonomi menetapkan waktu yang 

diperlukan untuk membahas tiap aspek, 

mempresentasikan makalah dan 

lamanya diskusi kelompok 
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6. Menyiapkan fasilitas  a) Guru ekonomi mempersiapkan 

sarana/prasarana diskusi, audio visual 

yang diperlukan sewaktu diskusi 

berlangsung 

7. Pembagian kelompok 

 

a) Guru ekonomi menginstruksikan siswa 

membentuk kelompok sendiri 

perkelompok berjumlah 5-6 orang  

 

b) Guru ekonomi membagikan pokok 

bahasan untuk masing-masing 

kelompok 

8. Mendesain ruangan agar 

semua peserta diskusi 

maupun penyaji dapat 

berhadap-hadapan, agar 

komunikatif dan interaktif 

a) Guru ekonomi mengatur ruangan agar 

semua siswa peserta diskusi kelompok 

maupun penyaji dapat berhadap-

hadapan, sehingga lebih komunikatif 

dan interaktif 

B. Pelaksanaan 

1. Guru menginformasikan 

tujuan instruksional, 

mengkomunikasikan 

pokok masalah yang akan 

di diskusikan. 

a) Guru ekonomi mengkomunikasikan 

pokok masalah/ tema yang akan 

didiskusikan  

2. Kelompok penyaji 

menyajikan makalah, 

secara bergantian 

a) Guru ekonomi menginstruksikan siswa 

kelompok penyaji mempresentasikan 

makalahnya paling lama 10 menit 

3. Moderator/ guru 

memberikan kesempatan 

bertanya kepada audien 

per termin, tiap termin 

tiga penanya.  

a) Guru ekonomi membuka kesempatan 

kepada seluruh siswa peserta diskusi 

untuk mengajukan pertanyaan kepada 

kelompok penyaji, maksimal 3 penanya 

4. Pemberian kesempatan 

kepada kelompok penyaji 

untuk menanggapi 

pertanyaan audien 

a) Guru ekonomi memberikan kesempatan 

kepada siswa kelompok penyaji untuk 

menanggapi pertanyaan dari audien  

5. Pada saat pelaksanaan 

diskusi kelas, guru  

bertugas mengawasi 

jalannya diskusi 

a) Guru ekonomi mengendalikan siswa 

yang terlalu banyak bicara 

 

b) Guru ekonomi mendorong siswa pemalu 

untuk berpartisipasi aktif 

C.Penutup 

 1.  Moderator menyimpulkan 

dan merefleksikan hasil 

diskusi 

a) Guru ekonomi meminta siswa kelompok 

penyaji menyimpulkan hasil diskusi 

kelompoknya 
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2. Evaluasi pelaksanaan 

diskusi, memberi 

kesempatan pada kelompok 

lain untuk memberikan 

evaluasi pelaksanaan 

diskusi  

a) Guru ekonomi memberikan kesempatan 

siswa untuk menilai tentang pelaksanaan 

diskusi, terutama tentang kelemahannya, 

sehingga hal tersebut tidak akan 

terulang pada diskusi yang akan datang 

3. Guru memberikan umpan 

balik dan penguatan 

 

a) Guru ekonomi memberikan umpan balik 

dan penguatan dari tanggapan siswa 

peserta diskusi kelompok 

4. Guru mengingatkan 

pelaksana diskusi 

berikutnya agar 

mempersiapkan diri  

a) Guru ekonomi mengingatkan kepada 

siswa kelompok penyaji selanjutnya 

agar mempersiapkan diri lebih awal dan 

lebih baik 

 

2. Kecerdasan Interpersonal (Y) 

Adapun komponen utama dari kecerdasan interpersonal menurut Anderson 

dalam Safaria adalah sebagai berikut ini : 

A. Sosial Insight  atau Wawasan Sosial, meliputi : 

1) Kesadaran Diri 

2) Pemahaman Situasi  Sosial dan Etika Sosial 

3) Keterampilan Pemecahan Masalah 

B. Sosial sensitivity atau Kepekaan Sosial, meliputi : 

1) Empati 

2) Sikap Prososial 

C. Sosial Communicationsatau Komunikasi Sosial,meliputi : 

1) Komunikasi Efektif 

2) Mendengar Efektif.
51

 

Berikut ini merupakan penjabaran konsep operasional kecerdasan 

interpersonal menurut Anderson dalam T. Safaria, yaitu : 
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 T.Safaria, Loc. Cit. 
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TABEL II.2 

KONSEP OPERASIONAL KECERDASAN INTERPERSONAL 

Konsep Indikator 

A. Sosial Insight  atau Wawasan Sosial 

1. Kesadaran Diri a) Siswa mengetahui kelebihan- kelebihan yang 

ada pada dirinya 

 

b) Siswa mengakui bahwa dirinya tidak luput 

dari kelemahan dan kesalahan 

 

c) Siswa yakin akan kemampuan dan potensi 

yang dimilikinya 

2. Pemahaman Situasi  

Sosial dan Etika 

Sosial 

a) Siswa menjaga ketertiban selama berada 

dalam kelas dengan tidak membuat keributan 

 

b) Siswa berkonsentrasi dan memperhatikan 

ketika guru menjelaskan dalam kelas 

 

c) Siswa bertanya ketika tidak memahami 

pelajaran yang dijelaskan guru 

3.Keterampilan  

Pemecahan Masalah 

a) Siswa berusaha untuk tetap tenang ketika 

dihadapkan dalam suatu permasalahan 

 

b) Siswa berusaha untuk tidak mengabaikan 

masalah-masalah yang sedang dihadapinya 

 

c) Siswa berusaha menyelesaikan masalah  yang 

dihadapinya satu persatu, agar masalah 

tersebut dapat terselesaikan dengan baik 

B. Sosial sensitivity atau Kepekaan Sosial 

1. Empati a) Siswa mau memberikan saran kepada teman 

yang memiliki masalah 

 

b) Siswa berusaha memahami masalah orang lain 

berdasarkan sudut pandang orang tersebut 

 

c) Siswa menghargai pendapat orang lain dalam 

diskusi kelompok 

2. Sikap Prososial a) Siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-

sungguh dan semaksimal mungkin 

 

b) Siswa mau membantu orang lain yang 

membutuhkan pertolongan 
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c) Siswa memiliki banyak teman dan menjalin 

hubungan baik dengan teman-temannya 

C. Sosial Communications atau Komunikasi Sosial 

1. Komunikasi Efektif 

 

a) Siswa menjaga tutur katanya agar tidak 

menyinggung perasaan orang lain 

 

b) Siwa memberi kesempatan pada orang lain 

untuk ikut ambil bagian dalam diskusi 

 

c) Siswa berbicara dengan intonasi yang jelas 

sehingga bisa dimengerti lawan bicaranya 

2. Mendengar Efektif 

 

a) Siswa memusatkan perhatian kepada lawan 

bicaranya dengan bersikap serius ketika orang 

lain berbicara 

 

b) Siswa melihat wajah pembicara dengan tidak 

membuang pandangan ketika orang lain 

berbicara 

 

c) Siswa membiarkan pembicara menyelesaikan 

pembicaraannya dengan tidak memotong 

pembicaraan 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode diskusi 

kelompok terhadap kecerdasan interpersonal siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Pekanbaru. 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

diskusi kelompok terhadap kecerdasan interpersonal  siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Pekanbaru. 

 


