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ABSTRAK 
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Kata Kunci: Peran guru, kecerdasan interpersonal 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan 

mengembangkan kualitas manusia. Salah satu tujuan 

pendidikan adalah mengembangkan kecerdasan. Dalam 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran seorang 

pendidik, yaitu guru. Peran guru salah satunya digunakan 

untuk mengembangkan kecerdasan anak didiknya. Hal ini 

sesuai dengan peran guru di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo yang dilakukan untuk mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa. Setelah guru menjalankan 

perannya secara maksimal, kecerdasan interpersonal siswa 

mengalami perkembangan yang lebih baik. 

Tujuan penelitian (1) untuk menjelaskan peran guru 

sebagai edukator dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo (2) untuk menjelaskan peran guru sebagai 

motivator dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo (3) untuk 

menjelaskan peran guru sebagai fasilitator dalam 



 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa kelas VI 

SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo (4) untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal 

siswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber 

data utama penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. 

Untuk menemukan data, peneliti menggunakan teknik 

wawancara kepada kepala sekolah, guru, dan siswa. 

Selebihnya, data observasi dan dokumentasi dari SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 

peran guru sebagai edukator dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa dengan cara memberikan 

contoh yang baik kepada siswa. Kemudian, peran guru 

sebagai motivator dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa dengan cara memberikan dukungan 

kepada siswa untuk semangat belajar dan terus 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, 

peran guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa dengan cara menyajikan 

segala fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan interpersonal berasal dari keluarga, dirinya 

sendiri, teman sebaya, dan pengaruh lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan 

mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu 

kegiatan yang sadar akan tujuan, pelaksanaannya 

berada dalam suatu proses yang berkesinambungan 

dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya 

berkaitan dalam suatu sistem pendidikan yang 

integral. Pendidikan sebagai suatu sistem tidak lain 

dari suatu totalitas fungsional yang terarah pada suatu 

tujuan.
1
 

Salah satu tujuan pendidikan adalah 

mengembangkan kecerdasan. Kecerdasan adalah suatu 

penjelasan dari sifat pikiran seseorang yang mencakup 

sejumlah kemampuan, seperti menalar, merencanakan, 

memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami 

gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar.
2
 

Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan 

peran seorang pendidik, yaitu guru. Guru adalah orang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah 

orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi 

Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 22. 
2
 Wowo Sunaryo Kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 149. 
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tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan 

formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah, dan 

sebagainya.
3
 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil 

yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran 

di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul 

karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam 

perkembangannya senantiasa membutuhkan orang 

lain, sejak lahir, bahkan pada saat meninggal. Semua 

itu mewujudkan bahwa setiap orang membutuhkan 

orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya 

peserta didik. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya 

ke sekolah, pada saat itu juga, ia menaruh harapan 

terhadap guru agar anaknya dapat berkembang secara 

optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-

potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan 

berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. 

Dalam kaitan ini, guru perlu memperhatikan peserta 

didik secara individual, karena antara satu peserta 

didik dengan yang lain memiliki perbedaan yang 

sangat mendasar. Guru pula yang memberikan 

dorongan agar peserta didik berani berbuat benar, dan 

membiasakan mereka untuk bertanggung jawab 

terhadap setiap perbuatannya.
4
 

                                                           
3
 Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, 31. 

4
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 35-36. 
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Peran guru salah satunya digunakan untuk 

mengembangkan kecerdasan anak didiknya. Salah 

satu kecerdasan yang ada adalah kecerdasan 

interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan 

hal yang penting dalam kehidupan. Kecerdasan 

interpersonal menjadi penting dikarenakan pada 

dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia 

pada dasarnya dalam kegiatan apapun dituntut untuk 

berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan ini 

dibangun atas kemampuan inti untuk mengenali 

perbedaan, suasana hati, temperamen, motivasi, dan 

kehendak.
5
 

 Kecerdasan interpersonal pada siswa sangat 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran agar siswa 

mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

baik. Sebab, melalui kecerdasan interpersonal siswa 

akan mampu menyampaikan kendala, melakukan 

konsultasi, mengutarakan jawaban, bekerja dengan 

tim, serta mampu berinteraksi dengan orang lain 

dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Bagi siswa, 

kecerdasan interpersonal sangat menentukan dan 

sangat membantu siswa dalam menyesuaikan diri serta 

dalam membentuk hubungan sosial. Demikian pula 

sebaliknya, tanpa kecerdasan interpersonal, siswa akan 

mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan 

dengan orang lain. Minimnya kecerdasan 

interpersonal dapat menyebabkan siswa menjadi pasif 

                                                           
5
 Howard Gardner, Multiple Intelegences (Batam: Interaksara, 

2003), 45. 
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dan cenderung acuh terhadap lingkungan di 

sekitarnya. Masalah kecerdasan interpersonal di dalam 

pembelajaran menyebabkan siswa kurang mampu 

bahkan tidak mampu bekerjasama dengan siswa lain, 

cenderung pasif, dijauhi teman lain, serta kurang 

mampu berinteraksi, baik dengan guru maupun 

dengan siswa lainnya.
6
 

Berkaitan dengan masalah interaksi, bulan 

November 2018, peneliti melakukan wawancara 

dengan siswa kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo. Peneliti menanyakan tentang bagaimana 

kondisi kelas mereka, siapa saja yang menjadi teman 

akrab mereka, siapa saja yang menjadi bahan ejekan di 

dalam kelas, serta bagaimana sikap mereka ketika 

guru sedang menjelaskan materi pelajaran di depan 

kelas. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti 

memperoleh data bahwa siswa kelas VI ketika guru 

menjelaskan materi di depan kelas, sebagian siswa ada 

yang sudah memperhatikan dan sebagian siswa 

lainnya juga ada yang bermain sendiri dengan teman-

temannya. Selain itu, dari hasil wawancara, peneliti 

juga memperoleh data bahwa siswa kelas VI memiliki 

tingkat kecerdasan interpersonal yang berbeda-beda. 

Ada sebagian siswa yang sudah mampu berhubungan 

dan berinteraksi dengan semua temannya, ada siswa 

yang menjadi penguasa di dalam kelas, ada siswa yang 

suka menyendiri dan cenderung diam, serta ada siswa 

                                                           
6
 Risa Handini, “Kecerdasan Interpersonal Pada Siswa Kelas IV 

SD Negeri Kembaran Kulon I, “ (Skripsi, Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY), Yogyakarta,  2013), 3-4. 
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yang menjadi bahan ejekan dan selalu dijauhi oleh 

teman-temannya.
7
 

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa terkait tingkat kecerdasan interpersonal yang 

berbeda-beda, diperlukanlah peran seorang guru. 

Peran guru di dalam kelas diharapkan tidak sekadar 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya, 

tetapi diharapkan juga memberikan pengalaman 

kepada siswa dan berperan aktif dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswanya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

kecerdasan interpersonal dengan mengambil judul 

skripsi Peran Guru dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Interpersonal Siswa Kelas VI SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

 

B. Fokus Penelitian 

Banyak hal dan permasalahan yang dibahas 

berkaitan dengan peran guru. Mengingat keterbatasan 

waktu dan kemampuan peneliti, dalam penelitian ini 

hanya dibahas tentang peran guru sebagai edukator, 

motivator, fasilitator, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan interpersonal siswa.  

 

 

                                                           
7
 Hasil wawancara dengan siswa kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo, pada tanggal  23  November 2018. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian, masalah yang ada dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru sebagai edukator dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa 

kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo? 

2. Bagaimana peran guru sebagai motivator dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa 

kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo? 

3. Bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa 

kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo? 

4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan interpersonal siswa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. untuk menjelaskan peran guru sebagai edukator 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo; 

2. untuk menjelaskan peran guru sebagai motivator 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo; 

3. untuk menjelaskan peran guru sebagai fasilitator 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 
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siswa kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo; 

4. untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan interpersonal siswa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperluas pengetahuan dan menambah referensi 

dalam bidang pendidikan, serta memberikan 

informasi tentang bagaimana seharusnya peran guru 

agar dapat mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu siswa untuk mengetahui karakteristik 

kecerdasan interpersonal yang dimilikinya, 

sehingga siswa memiliki kecerdasan 

interpersonal yang baik. 

b. Manfaat bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada guru mengenai 

perannya sebagai guru dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal pada siswa, serta 

sebagai bantuan untuk menyusun penanganan 

dari kasus-kasus terkait dengan kecerdasan 

interpersonal. 
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c. Manfaat bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini akan memberikan 

informasi kepada orang tua tentang kecerdasan 

interpersonal anaknya dan menerapkan pola 

asuh yang dapat meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anaknya 

d. Manfaat bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan peneliti tentang 

kecerdasan interpersonal. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika laporan ini memuat suatu kerangka 

pemikiran yang akan dituangkan dalam enam bab 

yang disusun secara sistematis. Adapun bagian 

pendahuluan peneliti letakkan pada bab pertama yang 

terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori 

penelitian diletakkan pada bab dua yang membahas 

telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang 

berfungsi untuk membantu mempermudah dalam 

pemecahan masalah yang berhubungan dengan objek 

penelitian, yaitu peran guru dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa kelas VI di SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

Metode penelitian dipaparkan pada bab tiga 

yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber 
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data, pengumpulan data yang meliputi metode 

wawancara, metode observasi, dan metode 

dokumentasi, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan data, serta tahapan-tahapan dalam  

penelitian. 

Pada bab empat dideskripsikan hasil penelitian 

yang telah peneliti lakukan di lapangan dalam bentuk 

deskripsi data yang terdiri atas subdeskripsi data 

umum dan deskripsi data khusus. Subpokok bahasan 

yang pertama membahas latar belakang objek 

penelitian yang meliputi sejarah dan letak geografis, 

visi dan misi lembaga, sarana prasarana yang ada di 

SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. Selanjutnya, pada 

subpokok bahasan yang kedua dipaparkan data 

tentang peran guru dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa. 

Kemudian, pada bab lima dipaparkan 

pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil 

penelitian ini disusun dan disesuaikan dengan data 

yang telah diperoleh di lapangan. Selanjutnya, pada 

bab enam, peneliti akan memaparkan bagian penutup 

yang terdiri atas simpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Agar penelitian ini dapat teruji kebenarannya, 

diperlukan dukungan dari telaah pustaka hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan variabel penelitian 

ini. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini, 

peneliti mengangkat dari sumber skripsi terdahulu. 

Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa orang yang 

telah melakukan penelitian serupa. 

Di antaranya, Mufidatul Afifah (2017)
8
 dengan 

judul penelitiannya Korelasi Kecerdasan Interpersonal 

dan Intrapersonal dengan Kecerdasan Emosi Siswa 

Kelas V SD Muhammadiyah Ponorogo. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ada korelasi sedang 

antara kecerdasan interpersonal dengan kecerdasan 

emosi siswa kelas V SD Muhammadiyah Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2016/ 2017 dengan nilai korelasi 

sebesar 0, 466; ada korelasi kuat antara kecerdasan 

intrapersonal dengan kecerdasan emosi siswa kelas V 

SD Muhammadiyah Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 

2017 dengan nilai korelasi sebesar 0, 750; ada korelasi 

                                                           
8
Mufidatul Afifah, “Korelasi Kecerdasan Interpersonal dan 

Intrapersonal Dengan Kecerdasan Emosi Siswa Kelas V SD 

Muhammadiyah Ponorogo,”  (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 

Ponorogo, 2017). 

10 
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kuat antara kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal dengan kecerdasan emosi siswa kelas V 

SD Muhammadiyah Ponorogo, Tahun Pelajaran 2016/ 

2017 dengan nilai korelasi sebesar 0, 750. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah keduanya sama-

sama membahas kecerdasan interpersonal siswa. 

Namun, dalam penelitian terdahulu menggunakan 

metode penelitian kuantitatif  yang ingin membuktikan 

apakah ada korelasi atau hubungan antara kecerdasan 

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal dengan 

kecerdasan emosi siswa. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

bertujuan untuk menjelaskan peran guru dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa. 

Selanjutnya, penelitian Titah Lestari (2014)
9
 

dengan judul penelitiannya Peran Guru dalam 

Meningkatkan Perkembangan Sosial Anak di SDN 

Gelanglor, Sukorejo, Ponorogo. Hasil penelitiannya 

adalah bahwa peran guru dalam mengembangkan 

perkembangan sosial anak dari segi pembelajaran di 

SDN 1 Gelanglor, Sukorejo, Ponorogo, yaitu guru 

sebagai contoh/ teladan, pembimbing, dan pengajar. 

Peran guru dalam meningkatkan perkembangan sosial 

anak dari segi kegiatan ekstrakurikuler di SDN 1 

Gelanglor, Sukorejo, Ponorogo, yaitu guru sebagai 

                                                           
9
 Titah Lestari, “Peran Guru dalam Meningkatkan 

Perkembangan Sosial Anak di SDN Gelanglor Sukorejo Ponorogo,”  

(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2014). 
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pelatih, pembina, dan berperan aktif dalam peningkatan 

Iman dan Taqwa (IMTAQ). Adapun faktor yang 

mempengaruhi perkembangan sosial anak di SDN 1 

Gelanglor, Sukorejo, Ponorogo, yaitu keluarga, teman 

sebaya, dan guru. 

Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama ingin 

menjelaskan peran guru. Dalam penelitian terdahulu, 

peneliti menjelaskan peran guru sebagai contoh/ teladan, 

pembimbing, dan pengajar. Perbedaan yang lain, yaitu 

dalam penelitian yang sekarang peneliti ingin 

menjelaskan peran guru sebagai edukator, motivator, 

fasilitator, dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal siswa. 

Penelitian lainnya adalah Peran Guru dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional di MI 

Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar, yang diteliti oleh 

Anjarwati (2016).
10

 Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa sebagai pendidik, guru berusaha mendidik jiwa 

peserta didik menjadi insan yang baik sekaligus menjadi 

peserta didik yang uswatun khasanah. Sebagai motivator 

dalam mengembangkan kecerdasan emosional di MI 

Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar, guru berperan 

sebagai pendorong berupaya memberikan dorongan/ 

semangat agar anak didik semangat dan tercapai tujuan 

belajarnya. Sebagai orang tua, guru dituntut untuk selalu 

memperhatikan anak didik. Sebagai konselor, guru 

                                                           
10

 Anjarwati, “Peran Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional di MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar,”  (Skripsi, 

Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2016). 
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berupaya membantu peserta didik dalam kesulitannya, 

mengarahkan dan menasehati peserta didik dalam 

rangka membentuk jiwa yang berakhlak. 

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-

sama membahas peran guru. Jika dalam penelitian 

sebelumnya dibahas peran guru sebagai edukator, 

motivator, dan konselor dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional anak, sedangkan dalam penelitian 

yang akan peneliti lakukan adalah membahas peran guru 

sebagai edukator, motivator, fasilitator dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa. Kedua 

penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

Selanjutnya, Risa Handini (2013)
11

 dengan judul 

penelitiannya Kecerdasan Interpersonal Pada Siswa 

Kelas IV SD Negeri Kembaran Kulon I, Yogyakarta. 

Hasil penelitiannya adalah bahwa kecerdasan 

interpersonal pada siswa berada dalam kategori sedang. 

Dalam kategori ini siswa memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi dalam kategori rata-rata. Artinya, setiap 

siswa cukup mampu dalam membangun hubungan 

sosial. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada 

beberapa permasalahan kecerdasan interpersonal yang 

terjadi pada siswa yaitu kesulitan untuk berkomunikasi 

baik dengan guru maupun dengan siswa yang lain. 

                                                           
11

 Risa Handini, “Kecerdasan Interpersonal Pada Siswa Kelas 

IV SD Negeri Kembaran Kulon I, “ (Skripsi, Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY), Yogyakarta,  2013). 
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Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

membahas kecerdasan interpersonal siswa. Namun, 

dalam penelitian terdahulu, peneliti membahas tingkat 

kecerdasan interpersonal siswa dan permasalahan-

permasalahan yang menyangkut kecerdasan 

interpersonal. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

membahas peran guru dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan interpersonal siswa.  

Berdasarkan keempat telaah hasil penelitian 

terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu 

memiliki persamaan yang sama-sama membahas peran 

guru dan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. 

Perbedaannya pada penelitian terdahulu dan yang akan 

peneliti lakukan terletak pada variabel kecerdasan. 

Kecerdasan yang dibahas pada penelitian terdahulu 

adalah kecerdasan intrapersonal, kecerdasan emosional, 

dan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. 

Selanjutnya, kecerdasan yang dibahas pada penelitian 

yang akan peneliti lakukan adalah kecerdasan 

interpersonal serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan interpersonal siswa. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan 

masih layak untuk diteliti. 
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B. Kajian Teori 

1. Guru 

a. Makna Guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), guru adalah orang yang pekerjaannya 

(mata pencahariannya, profesinya) mengajar.
12

 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah 

orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada 

anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat 

adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga 

pendidikan formal tetapi juga bisa di masjid, di 

surau/ mushola, di rumah, dan sebagainya.
13

 

Guru yang ideal selalu ingin bersama 

anak didik di dalam dan di luar sekolah. Apabila 

melihat anak didiknya menunjukkan sikap seperti 

sedih, murung, suka berkelahi, malas belajar, dan 

sebagainya, guru merasa prihatin dan tidak jarang 

pada waktu tertentu guru harus menghabiskan 

waktunya untuk memikirkan bagaimana 

perkembangan pribadi anak didiknya.
14

 

Guru adalah semua orang yang 

berwenang dan bertanggung jawab untuk 

                                                           
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V Offline, 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. 
13

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam 

Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 31. 
14

 Isjoni, Guru Sebagai Motivator Perubahan (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), 21. 
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membimbing dan membina anak didik, baik secara 

individual maupun secara klasikal, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah.
15

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya 

mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, dan 

pengalaman kepada anak didik baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas agar tercapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Guru pula yang 

memberikan bimbingan kepada anak didik untuk 

selalu melakukan hal-hal positif di dalam proses 

pembelajaran. 

b. Persyaratan Guru 

Dengan kemuliannya, guru rela 

mengabdikan diri di desa terpencil pun. Dengan 

segala kekurangan yang ada, guru berusaha 

membimbing dan membina anak didik agar 

menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan 

bangsanya di kemudian hari. Menjadi guru 

berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua 

orang dapat melakukannya, karena orang harus 

merelakan sebagian besar dari seluruh hidup dan 

kehidupannya mengabdi kepada negara dan 

bangsa guna mendidik anak didik menjadi manusia 

susila yang cakap, demokratis, dan bertanggung 

jawab atas pembangunan dirinya dan 

pembangunan bangsa dan negara. Menjadi guru 

                                                           
15

 Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, 

32. 
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tidak sembarangan, tetapi harus memenuhi 

beberapa persyaratan seperti di bawah ini:
16

 

1) Takwa kepada Allah SWT 

Guru sesuai dengan tujuan ilmu 

pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik 

anak didik agar bertakwa kepada Allah. Jika ia 

sendiri tidak bertakwa kepadanya. Sebab, ia 

adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana 

Rasulullah SAW menjadi teladan bagi 

umatnya. Sejauhmana seorang guru mampu 

memberikan teladan yang baik kepada semua 

anak didiknya, sejauh itu pulalah ia 

diperkirakan akan berhasil mendidik mereka 

agar menjadi generasi penerus bangsa yang 

baik dan mulia. 

2) Berilmu 

Ijazah bukan semata-mata secarik 

kertas, tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya 

telah mempunyai ilmu pengetahuan dan 

kesanggupan yang diperlukannya untuk suatu 

jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah 

agar ia diperbolehkan mengajar. Kecuali dalam 

keadaan darurat, misalnya jumlah anak didik 

sangat meningkat, sedang jumlah guru jauh 

dari mencukupi, maka menyimpang untuk 

sementara, yakni menerima guru yang belum 

berijazah. Tetapi dalam keadaan normal, ada 

patokan bahwa makin tinggi pendidikan guru, 

                                                           
16

 Ibid, 32-34. 



18 

makin baik pendidikan dan pada gilirannya 

makin tinggi pula derajat masyarakat. 

 

 

3) Sehat Jasmani 

Kesehatan jasmani kerap dijadikan 

salah satu syarat bagi mereka yang melamar 

untuk menjadi guru. Guru yang mengidap 

penyakit menular, umpamanya sangat 

membahayakan kesehatan anak-anak. Di 

samping itu, guru yang berpenyakit tidak akan 

bergairah dalam mengajar. Kita mengenal 

ucapan dalam tubuh yang sehat terkandung 

jiwa yang sehat. Walaupun pepatah itu tidak 

benar secara keseluruhan, akan tetapi 

kesehatan badan akan sangat mempengaruhi 

semangat kerja. Guru yang sakit-sakitan kerap 

kali absen dan tentunya merugikan anak didik. 

4) Berkelakuan Baik 

Budi pekerti guru penting dalam 

pendidikan watak anak didik. Guru harus 

menjadi teladan karena anak-anak bersifat suka 

meniru. Di antara tujuan pendidikan, yaitu 

membentuk akhlak yang mulia pada diri 

pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa 

dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia 

juga. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak 

mungkin dipercaya untuk mendidik. Yang 

dimaksud dengan akhlak mulia dalam ilmu 

pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai 
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dengan ajaran Islam seperti dicontohkan oleh 

pendidik utama, yakni Nabi Muhammad SAW. 

Selain persyaratan yang telah dijelaskan di 

atas, Uno
17

 menyebutkan beberapa syarat untuk 

menjadi guru yang baik dan berhasil, di antaranya 

adalah: 

1) Guru Haruslah Orang yang Bertanggung 

Jawab 

Tugas dan tanggung jawab seorang 

guru sebagai pendidik, pembelajar, dan 

pembimbing bagi peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung yang telah 

dipercayakan orang tua/ wali kepadanya 

hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Selain itu, guru juga bertanggung 

jawab terhadap keharmonisan perilaku 

masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 

2) Guru di Indonesia Harus Berjiwa Nasional 

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai 

suku bangsa yang mempunyai bahasa dan adat 

istiadat yang berlainan. Untuk menanamkan 

jiwa kebangsaan merupakan tugas utama 

seorang guru. Maka dari itulah guru harus 

terlebih dahulu berjiwa nasional. 

Selain itu, Uno juga menyebutkan 

syarat lain yang sangat erat hubungannya 

dengan tugas guru di sekolah, sebagai berikut. 
                                                           

17
 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), 29-30. 
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1) Harus adil dan dapat dipercaya. Seorang 

guru tidak ada yang lebih disenangi, tidak 

pilih kasih, tidak ada anak emas ataupun 

anak tiri. Dengan kata lain, seorang guru 

harus berlaku adil ketika berada di dalam 

kelas maupun di luar kelas terhadap semua 

anak didiknya serta dapat dipercaya. 

2) Sabar, rela berkorban, dan menyayangi 

peserta didiknya. Dalam hal ini, guru 

diharapkan menjadi seorang yang periang, 

gembira, merasa sebagai anggota dalam 

kelompok kelas, menaruh perhatian, kasih 

sayang, serta memahami anak didiknya.
 18

 

Dengan adanya rasa sabar, rela berkorban, 

dan kasih sayang yang diberikan guru 

kepada anak didik akan tercipta suasana 

pembelajaran yang efektif. 

3) Memiliki kewibawaan dan tanggung 

jawab akademis. Kewibawaan seorang 

guru dilandasi oleh rasa percaya bahwa 

apa yang dilakukan memang dilakukan 

dan dirancang secara professional dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Kewibawaan dan tanggung jawab 

akademis dari seorang guru kepada 

siswanya yaitu mempunyai niat yang baik 

dan berkeinginan untuk menciptakan 
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 Supardi, Sekolah Efektif  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2013), 85. 
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proses belajar mengajar yang efektif serta 

mencapai hasil yang maksimal.
19

 

4) Harus memiliki pengetahuan yang luas 

dan menguasai mata pelajaran yang 

dibinanya. Guru diharapkan memiliki 

pengetahuan yang luas tentang disiplin 

ilmu yang harus diampu untuk ditransfer 

kepada siswa. Dengan kata lain, guru 

harus menguasai materi dan menguasai 

penggunaan strategi serta metode 

mengajar yang akan digunakan untuk 

menyampaikan bahan ajar kepada 

siswanya.
20

 

5) Harus selalu berupaya meningkatkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Seorang guru diharapkan selalu belajar 

dan menambah ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya untuk mempersiapkan 

manusia susila yang cakap yang 

diharapkan dapat membangun dirinya 

serta membangun bangsa dan negara.
21

  

c. Peran Guru 

Peran guru adalah terciptanya serangkaian 

tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan 

dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan 
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 Hamzah B. Uno, Belajar Dengan Pendekatan Paikem 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 186. 
20

 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat, 

2006), 33. 
21

 Supardi, Sekolah Efektif, 91. 
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kemajuan perubahan tingkah laku dan 

perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. 

Guru yang kompeten akan lebih mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan 

akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga 

hasil belajar siswa berada pada tingkat yang 

optimal.
22

 

Guru memiliki kedudukan yang sangat 

strategis dalam pendidikan dan bahkan 

keberhasilan ataupun kegagalan pendidikan dapat 

dialamatkan. Salah satu di antaranya kepada sosok 

guru.  Guru memiliki satu kesatuan peran dan 

fungsi yang tidak terpisahkan, antara kemampuan 

mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. 

Keempat kemampuan tersebut tidak dapat 

dipisahkan lagi.
23

 

Mendidik berarti guru lebih banyak sebagai 

sosok panutan yang memiliki nilai moral dan 

agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. 

Membimbing berarti guru memiliki kemampuan 

untuk dapat membimbing siswa, memberikan 

dorongan psikologis agar siswa dapat menghindari 

faktor-faktor yang akan mengganggu proses 

pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas, 

serta memberikan arahan dan pembinaan kepada 

siswa sesuai dengan bakat dan kemampuan yang 

dimiliki oleh masing-masing siswa. Mengajar 

                                                           
22

 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 4. 
23

 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, 29. 
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berarti guru diharapkan memiliki pengetahuan 

yang luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu 

untuk ditransfer kepada siswa. Melatih 

dimaksudkan guru harus memberikan sebanyak 

mungkin kesempatan bagi siswa untuk dapat 

menerapkan teori ke dalam praktik yang akan 

digunakan langsung dalam kehidupan.
24

 

Di sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki 

peran ganda, yaitu sebagai edukator, manajer, 

administrator, supervisor, pemimpin, inovator, 

motivator, dinamisator, dan fasilitator.
25

 

1) Guru sebagai edukator 

Sebagai edukator, guru merupakan 

teladan, panutan, dan tokoh yang akan 

diidentifikasikan oleh peserta didik. Dalam 

kedudukannya ini, guru dituntut untuk 

membekali diri dengan pribadi yang 

berkualitas berupa tanggung jawab, 

kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan.
26

 

Peran guru dalam hal ini antara lain 

adalah mengembangkan kepribadian, 

membimbing, membina budi pekerti, dan 

memberikan pengalaman kepada peserta 

didik.
27
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Dengan demikian, peran guru sebagai 

edukator adalah bahwa guru sebagai contoh 

atau teladan. Ia bertugas mengembangkan 

kecerdasan dan memberikan pengalaman 

kepada anak didik di dalam proses 

pembelajaran. 

2) Guru sebagai motivator 

Sebagai motivator, guru hendaknya 

dapat mendorong anak didik agar bergairah 

dan aktif dalam belajar. Dalam upaya 

memberikan motivasi, guru dapat 

menganalisis faktor-faktor yang 

melatarbelakangi anak didik malas belajar dan 

menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat, 

guru harus bertindak sebagai motivator. 

Dalam interaksi edukatif, tidak 

mustahil ada di antara anak didik yang malas 

belajar dan sebagainya. Motivasi dapat efektif 

jika dilakukan dengan memperhatikan 

kebutuhan anak didik. Penganekaragaman 

cara belajar memberikan penguatan dan 

sebagainya, juga dapat memberikan motivasi 

pada anak didik untuk lebih bergairah dalam 

belajar. Peran guru sebagai motivator sangat 

penting dalam interaksi edukatif. Sebab, hal 

ini menyangkut esensi pekerjaan mendidik 

yang membutuhkan kemahiran sosial, 
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menyangkut performa dalam personalisasi dan 

sosialisasi diri.
28

 

Dengan kata lain, peran guru sebagai 

motivator yang menyangkut esensi pekerjaan 

mendidik adalah bahwa dalam proses 

penyampaian ilmu pengetahuan kepada anak 

didik, guru diharuskan mampu memotivasi 

dirinya sendiri di samping kepada orang lain 

agar dapat menyampaikan ilmu pengetahuan 

dengan baik. 

Sebagai motivator artinya, guru masa 

depan mampu memiliki motivasi untuk terus 

belajar dan belajar. Tentunya, guru juga akan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk 

belajar dan terus belajar sebagaimana 

dicontohkan oleh gurunya. 
29

 

Dapat disimpulkan, bahwa peran guru 

sebagai motivator adalah diharapkan dapat 

memberikan motivasi kepada anak didik agar 

selalu semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah. Selain itu, sebagai 

motivator guru dituntut untuk selalu 

memberikan dorongan yang positif kepada 

anak didik untuk terus mengembangkan 

                                                           
28

 Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, 

45. 
29

 Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan 

(Bandung: Alfabeta, Desember 2013), 48. 
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potensi yang dimilikinya dengan sebaik 

mungkin. 

3) Guru sebagai fasilitator 

Guru sebagai fasilitator berarti guru 

hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

memungkinkan memudahkan kegiatan belajar 

anak didik. Lingkungan belajar yang tidak 

menyenangkan, suasana ruang kelas yang 

pengap, meja kursi yang berantakan, fasilitas 

belajar yang kurang tersedia, menyebabkan 

anak didik malas belajar. Oleh karena itu, 

menjadi tugas guru bagaimana menyediakan 

fasilitas dengan bantuan tenaga pendidik 

sehingga akan tercipta lingkungan belajar 

yang menyenangkan anak didik.  

Guru sebagai fasilitator tidak hanya 

terbatas menyediakan hal-hal yang sifatnya 

fisik, tetapi lebih penting lagi adalah 

bagaimana memfasilitasi peserta didik agar 

dapat melakukan kegiatan dan pengalaman 

belajar serta memperoleh keterampilan hidup. 

Tugas fasilitator ini dapat dilaksanakan antara 

lain dengan membuat program dan 

mengimplementasikannya dengan prinsip 

pembelajaran aktif, edukatif kreatif, dan 

menyenangkan. Sebagai fasilitator guru tidak 

hanya menjadikan dirinya sebagai sumber 

belajar utama, tetapi juga memanfaatkan 

sumber-sumber belajar lainnya seperti 
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perpustakaan, laboratorium, para ahli, bahkan 

siswa sendiri dalam situasi tertentu.
30

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa peran guru sebagai fasilitator adalah 

menyediakan segala kebutuhan yang 

diperlukan oleh anak didik dalam upaya untuk 

mengembangkan kecerdasan interpersonal 

menjadi yang lebih baik lagi. 

2. Kecerdasan Interpersonal 

a. Pengertian Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal adalah 

kemampuan untuk berhubungan dengan orang-

orang di sekitar kita. Kecerdasan ini adalah 

kemampuan untuk memahami seseorang dan 

menanggapinya dengan baik.
31

 Selanjutnya, 

Agus Efendi menyebutkan bahwa kecerdasan 

interpersonal merupakan kecerdasan dalam 

mencatat dan membedakan individu-individu 

dan khususnya suasana, temperamen, motivasi, 

dan maksud-maksud mereka, kecerdasan yang 

ditunjukkan dengan kemampuan dalam 

memahami dan berinteraksi dengan orang 

lain.
32
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Kecerdasan interpersonal menunjukkan 

kemampuan seseorang untuk peka terhadap 

orang lain. Mereka cenderung mudah 

berinteraksi dengan orang lain, sehingga 

memudahkan mereka untuk bersosialisasi 

dengan lingkungan di sekelilingnya. 

Kecerdasan semacam ini juga sering disebut 

dengan kecerdasan sosial, yang selain 

kemampuan menjalin persahabatan yang akrab 

dengan teman, juga mencakup kemampuan 

seperti memimpin, mengorganisasi, serta 

menyelesaikan perselisihan antarteman, 

memperoleh simpati dari peserta didik yang 

lain, dan sebagainya.
33

 

Kecerdasan interpersonal merupakan 

kecerdasan pribadi yang belum dipahami 

sepenuhnya, sulit untuk dipelajari namun sangat 

penting. Dikatakan sangat penting karena 

kecerdasan ini menyangkut tentang bagaimana 

seorang individu harus mampu berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan lingkungan yang ada di 

sekitarnya. Kecerdasan antarpribadi adalah 

kemampuan untuk memahami orang lain, apa 

yang memotivasi mereka, bagaimana mereka 

bekerja, dan bagaimana bekerja sama dengan 

mereka. Wiraniaga yang sukses, politis, guru, 

petugas klinik, dan pemuka agama semua 
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adalah orang yang memiliki kecerdasan 

antarpribadi yang tinggi.
34

 

Dari beberapa pengertian tentang 

kecerdasan interpersonal di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan interpersonal 

merupakan suatu kemampuan yang harus 

dimiliki oleh anak didik untuk berinteraksi 

dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. 

Dengan memiliki kecerdasan interpersonal yang 

baik, anak didik akan lebih mudah 

bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan 

orang lain. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan 

Interpersonal 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan interpersonal meliputi dua faktor  

yang sering dikatakan khas untuk manusia. 

Faktor pertama adalah masa anak-anak yang 

panjang dari primata, termasuk hubungan dekat 

dengan ibu. Dalam kasus ini, apabila ibu 

dipisahkan dari anak semasa pertumbuhan awal, 

perkembangan kecerdasan antarpribadi yang 

normal mengalami bahaya serius. Faktor kedua 

relatif penting dalam interaksi sosial manusia. 

Keterampilan seperti berburu, mengikuti jejak, 

dan membunuh dalam masyarakat prasejarah 

memerlukan partisipasi dan kerja sama 
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sejumlah besar orang. Perlunya kesatuan 

kelompok, kepemimpinan, organisasi, dan 

solidaritas secara alami berkembang dari situ.
35

 

Selain faktor yang telah disebutkan di 

atas, ada faktor lain yang mempengaruhi 

kecerdasan interpersonal, yaitu minat dan bakat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

minat adalah kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan.
36

 Minat 

adalah segala sesuatu yang merupakan 

penggerak atau keinginan dari seorang individu 

terkait perkembangan kecerdasan interpersonal 

yang dimilikinya.
37

 Minat mengarahkan 

perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 

dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih 

baik lagi. 

Selanjutnya, yang dimaksud bakat 

adalah sebagai kemampuan bawaan, sebagai 

potensi yang masih perlu dikembangkan dan 

dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang 

akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. 

Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu 

akan semakin mudah dan cepat dalam 

memberikan respon.
38
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Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa minat adalah segala keinginan yang 

tumbuh dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan interaksi dengan orang lain. Yang 

dimaksud bakat adalah kemampuan yang 

merupakan bawaan seseorang dari lahir yang 

dapat dikembangkan melalui latihan dan 

pembinaan secara terus-menerus. 

Dari faktor-faktor yang telah dijelaskan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

interpersonal dapat dipengaruhi oleh faktor 

yang berasal dari dalam maupun dari luar 

lingkungan. Pengaruh dari dalam berhubungan 

dengan kemampuan dan keinginan seorang 

individu dari dalam dirinya sendiri untuk 

mampu memahami orang lain yang ada di 

sekitarnya. Pengaruh yang berasal dari luar 

diperoleh dari pengajaran dan pembinaan yang 

dilakukan dengan cara menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang ada di sekitarnya. 

Adapun yang berkaitan dengan anak 

didik, faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

interpersonal dapat diketahui melalui cara anak 

didik berinteraksi dengan teman di dalam 

kelasnya. Apabila anak didik telah mampu 

berinteraksi dengan teman lainnya, dapat 

dikatakan bahwa anak didik tersebut telah 

memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. 

Faktor lainnya terlihat ketika anak didik berada 
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di dalam lingkungan keluarganya. Apabila ia 

mampu bersosialisasi dan berhubungan baik, 

dapat dikatakan bahwa anak didik tersebut 

memiliki tingkat kecerdasan interpersonal yang 

baik dalam membina hubungan yang harmonis 

dengan keluarganya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian 

makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, 

maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan 

multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan 

kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan 

secara naratif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau 

pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
39

 

Sebab itulah, peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Peneliti ingin mengetahui 

pengertian, konsep, gejala, faktor-faktor yang 

berpengaruh, serta deskripsi tentang peran guru dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa. 

Penelitian ini bertumpu pada jenis penelitian 

studi kasus. Penelitian kasus adalah suatu proses 

pengumpulan data dan informasi secara mendalam, 

mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang 

orang, kejadian, latar sosial (social setting), atau 

kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan 
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teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami 

secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami 

(natural setting) itu beroperasi atau berfungsi sesuai 

dengan konteksnya.
40

 

Peneliti menggunakan jenis  metode studi kasus 

karena peneliti ingin menjelaskan secara rinci dan 

mendalam tentang peran guru dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa sehingga dapat 

mengungkap keadaan yang sebenarnya secara alamiah 

dan dapat menemukan solusi terkait dengan 

permasalahan kecerdasan interpersonal. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif adalah tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, peran 

penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

Untuk itu, pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

aktor yang merupakan instrumen kunci, sedangkan 

instrumen lain sebagai penunjang. Peneliti sebagai 

instrumen kunci dimaksudkan bertindak sebagai 

pewawancara, observer, pengumpul data, penganalisis 

data sekaligus pelapor hasil penelitian. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti 

bertugas mencari informasi, mengumpulkan informasi 

selama di lapangan, melakukan analisis terhadap 

informasi yang telah diperoleh, serta melaporkan hasil 

informasi yang telah dilakukan. Informasi yang 

diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti adalah 
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informasi yang berkaitan dengan peran guru dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

interpersonal. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi 

penelitian di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. Lokasi 

ini dipilih peneliti karena letaknya yang strategis dan 

mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, alasan lain 

peneliti memilih lokasi ini karena ada suatu 

permasalahan terkait dengan perbedaan tingkat 

kecerdasan interpersonal yang dimiliki oleh masing-

masing siswa, khususnya siswa kelas VI. Alasan lain, 

peneliti memilih lokasi tersebut karena masih ada 

kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa. Kendala tersebut adalah 

ketika guru telah berupaya untuk mengembangkan 

kecerdasan interpersonal, siswa kurang peduli bahkan 

tidak mempedulikan upaya dari gurunya tersebut. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting 

yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode 

pengumpulan data, selain jenis data. Sumber data adalah 
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subjek penelitian tempat data menempel. Sumber data 

berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.
41

 

Beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Kepala sekolah (melalui wawancara), karena kepala 

sekolah adalah orang yang paling berpengaruh 

dalam kemajuan pendidikan di lembaga yang 

dipimpinnya. 

2. Guru kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

(melalui wawancara), karena dengan mewawancarai 

guru kelas VI, peneliti dapat mengetahui peran guru 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa di kelas VI. 

3. Siswa kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

(melalui wawancara). Dengan mewawancarainya, 

peneliti dapat mengetahui tingkat kecerdasan 

interpersonal yang dimiliki oleh masing-masing 

siswa. Selain itu, peneliti juga melakukan 

pengamatan (observasi) terhadap siswa kelas VI. 

Melalui observasi, peneliti dapat mengetahui siswa 

yang mudah bergaul, yang mudah bersosialisasi, 

serta siswa yang suka menyendiri dan menjadi 

bahan ejekan siswa lain. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Teknik wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik 

yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu 

kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi 

atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui 

komunikasi langsung. Wawancara merupakan tatap 

muka (face to face) antara pewawancara dan sumber 

informasi. Dalam hal ini, pewawancara bertanya 

langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan 

telah dirancang sebelumnya.
42

 Wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terbuka. Wawancara 

terbuka adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis besar terkait dengan 

permasalahan yang akan diteliti.
43

 

Pada tahap wawancara ini, peneliti akan 

menanyakan hal-hal penting kepada beberapa 

informan, yaitu guru kelas VI dan siswa kelas VI 

SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. Wawancara 

dengan guru dilakukan karena peneliti ingin 
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mengetahui peran guru dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa dan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kecerdasan interpersonal. 

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan 

siswa, dilakukan untuk mengetahui kecerdasan 

interpersonal yang dimiliki oleh masing-masing 

siswa. 

2. Teknik observasi 

Observasi berarti memperhatikan dengan 

penuh perhatian seseorang atau sesuatu, 

memperhatikan dengan penuh perhatian berarti 

mengamati tentang apa yang terjadi. Observasi 

sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis 

untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu 

kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk 

memberikan suatu simpulan atau diagnosis.
44

 

Dalam penelitian ini, teknik observasi 

digunakan untuk memperoleh data seperti cara guru 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa dan 

cara siswa menggunakan kecerdasan 

interpersonalnya untuk bergaul dan berinteraksi 

bersama siswa lain di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo. 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian 
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yang meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter, data yang relevan penelitian.
45

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data lapangan tentang sejarah 

berdirinya, struktur organisasi, jumlah guru, jumlah 

siswa, sarana dan prasarana sekolah, serta hal-hal 

lain yang dibutuhkan untuk penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan oleh orang lain. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini akan 

disajikan dalam bagan di bawah ini. (Bagan 3.1)
46
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Bagan 3.1 Teknik Analisis Data 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya, dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti dalam 

mengumpulkan data selanjutnya.
47

 

Dalam penelitian ini, khususnya di kelas VI 

terdapat bermacam-macam anak dengan kecerdasan 

interpersonal yang berbeda-beda. Ada anak yang 

memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, 

sedang, dan ada juga yang memiliki kecerdasan 

interpersonal yang rendah. Dengan melakukan 

reduksi data, peneliti lebih mudah dalam mengetahui 
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tingkatan kecerdasan interpersonal yang dimiliki 

siswa kelas VI. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data ke dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

lainnya. Dengan menyajikan data, peneliti akan lebih 

mudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut. 
48

 

Dalam penelitian ini, disajikan data tentang 

tingkatan kecerdasan interpersonal siswa serta data 

tentang bagaimana peran guru dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa di 

kelas VI. 

3. Menarik Kesimpulan 

Langkah selanjutnya dalam analisis data 

adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 
49

 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana peran guru dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa. 
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Peran guru di sini meliputi sebagai edukator, 

motivator, dan fasilitator. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Derajat keabsahan data 

(kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan 

memperpanjang waktu, tekun, dan triangulasi. 

1. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di 

lapangan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan 

instrumen penelitian. Kesahihan dan keabsahan data 

sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan 

keterlibatan peneliti secara intens dan bermakna 

dalam penelitian yang dilakukannya.  Peneliti harus 

yakin selagi data yang dikumpulkan belum 

meyakinkan, belum dapat dipercaya, peneliti perlu 

memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan terus 

melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data 

yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang dan 

menganalisis data yang sudah terkumpul. 

2. Meningkatkan ketekunan pengamatan 

Ketekunan peneliti dalam melakukan 

pengamatan atau dalam menggunakan teknik lain 

dalam pengumpulan data di lapangan akan 

menentukan pula keabsahan dan kesahihan data yang 

terkumpul. Situasi sosial di lapangan yang bervariasi 

dan kadang-kadang kurang bersahabat untuk 
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penelitian kualitatif mempengaruhi proses dan 

aktivitas pengumpulan data. Peneliti tidak boleh 

berpaku oleh keadaan yang tampak atau 

ditampakkan, karena di belakang itu tersembunyi 

kondisi lain yang sesungguhnya. Dalam kaitan itu, 

peneliti selalu meningkatkan ketekunan dalam 

menelusuri suatu fenomena sosial secara mendalam, 

sehingga terkumpul data dan informasi yang 

sebenarnya. Peneliti harus selalu mawas diri dan 

sadar bahwa subjektivitasnya akan mempengaruhi 

objektivitas hasil penelitian. 

3. Melakukan triangulasi  

Triangulasi merupakan salah satu teknik 

dalam pengumpulan data untuk mendapatkan 

temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan 

kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu 

dengan menggunakan sumber yang banyak dan 

menggunakan metode yang berbeda.
50

 Dalam 

penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan 

mengecek dan mencocokkan kembali data-data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil 

observasi yang peneliti lakukan. Dengan demikian, 

data yang diperoleh dapat dianalisis secara 

mendalam. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah berkenaan dengan proses 

pelaksanaan penelitian. Sebagaimana yang dikutip 

Moleong, penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan, dan tahap analisis data. 

1. Tahap pra lapangan 

a. Mengurus perizinan penelitian 

Perizinan penelitian dilakukan kali pertama 

karena merupakan faktor terpenting dalam 

penelitian. Penelitian dapat dilakukan apabila 

lembaga dari pihak lokasi yang akan menjadi 

tempat penelitian memberikan izin kepada 

peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi 

tersebut. 

b. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

Setelah mengurus perizinan penelitian, 

peneliti mulai menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan penelitian. Hal ini dilakukan agar 

mempermudah peneliti nantinya ketika 

melakukan penelitian di lapangan.  

c. Menemukan masalah 

Pada tahap sebelumnya, ketika menjajaki 

dan menilai keadaan lapangan, peneliti 

menemukan masalah dalam lokasi tersebut. 

Masalah yang ditemukan peneliti dalam lokasi 

tersebut adalah tentang tingkat kecerdasan 

interpersonal yang dimiliki oleh masing-masing 

siswa. 
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d. Menyusun rencana penelitian 

Setelah menemukan masalah dalam 

penelitian, peneliti menyusun rencana penelitian. 

Rencana penelitian meliputi pendekatan 

penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian, 

dan bagaimana tahapan-tahapan yang akan 

peneliti lakukan nantinya. 

e. Memilih lapangan penelitian 

Peneliti memilih lapangan penelitian di 

SDN 4 Ngasinan. Lokasi tersebut dipilih karena 

tempatnya yang strategis, mudah dijangkau oleh 

masyarakat, dan terdapat masalah tingkat 

kecerdasan interpersonal siswa yang berbeda-

beda. 

 

 

f. Menyusun proposal penelitian 

Setelah memilih lapangan penelitian, 

peneliti mulai mempersiapkan penyusunan 

proposal penelitian. Proposal penelitian nantinya 

digunakan sebagai pijakan awal peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

g. Mempersiapkan kelengkapan penelitian 

Ketika melakukan penelitian, tentunya 

memerlukan segala sesuatu yang dapat 

mempermudah proses penelitian. Pada tahap ini, 

peneliti mempersiapkan segala kelengkapan 

dalam penelitian agar semakin mempermudah 

proses penelitian yang akan dilakukan. Adapun 
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kelengkapan yang digunakan dalam penelitian 

antara lain mempersiapkan transkip wawancara, 

observasi, serta perlengkapan untuk dokumentasi. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

a. Mendalami tujuan penelitian dan mempersiapkan 

diri 

Pada tahap pekerjaan lapangan yang 

pertama peneliti lakukan adalah mendalami tujuan 

penelitian dan mempersiapkan diri. Mendalami 

tujuan penelitian dilakukan agar penelitian yang 

akan dilakukan benar-benar mendapatkan hasil 

maksimal serta memperoleh tujuan yang jelas. 

Selain itu, peneliti juga harus mempersiapkan diri 

terlebih dahulu. Peneliti harus benar-benar sudah 

siap dan matang dalam melakukan penelitian. 

 

 

b. Mengamati lapangan 

Pada tahap berikutnya, peneliti mulai 

mengamati lapangan. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan peneliti mudah melakukan penelitian 

secara maksimal dan menyeluruh. 

c. Mengumpulkan data 

Setelah mengamati kondisi di lapangan, 

tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data. 

Data-data yang diperoleh peneliti selama berada 

di lapangan selanjutnya dikumpulkan menjadi 

satu untuk maju pada tahap berikutnya. 

d. Menganalisis data 
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Setelah data terkumpul menjadi satu, 

peneliti mulai menganalisis data. Analisis data 

dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti perlahan mendapatkan titik terang 

sekaligus mendapatkan solusi terkait masalah 

yang diteliti. 

3. Tahap analisis data 

a. Pemaparan data dari temuan penelitian 

Pada tahap analisis data, peneliti 

memaparkan data dari temuan penelitian. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan data-data yang telah 

ditemukan dalam penelitian dapat dijelaskan 

secara jelas. 

b. Pengolahan data melalui kategori data yang telah 

ditentukan 

Setelah proses pemaparan data, tahap 

selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan 

data dilakukan dengan tujuan data-data yang telah 

dikumpulkan dan dianalisis dapat segera 

diselesaikan dengan prosedur yang tepat. 

c. Penyusunan laporan penelitian 

Penyusunan laporan penelitian dilakukan 

setelah data diolah dengan prosedur yang tepat. 

Penyusunan laporan penelitian dilakukan peneliti 

setelah semua tahap-tahap awal terselesaikan. 

Laporan disusun secara baik dan benar sesuai 

dengan ketentuan yag telah ditentukan sebelumnya. 
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d. Revisi penelitian 

Pada tahap penyusunan laporan, peneliti 

melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing 

terkait hasil laporan penelitian yang telah 

dilakukan. Kesalahan dan kekurangan yang ada 

dalam laporan penelitian, peneliti perbaiki pada 

tahap revisi penelitian ini. Tujuan revisi penelitian 

ini adalah untuk menyempurnakan laporan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sehingga menghasilkan laporan penelitian yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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BAB IV  

TEMUAN PENELITIAN 

 

Dalam bab ini dibahas gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data khusus. Gambaran umum 

lokasi penelitian meliputi sejarah berdirinya sekolah, profil 

sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah, susunan organisasi 

sekolah, jumlah tenaga pendidik, jumlah siswa, serta sarana 

dan prasarana yang ada di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

Deskripsi data khusus meliputi peran guru sebagai edukator 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa 

kelas VI, peran guru sebagai motivator dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa kelas VI, 

peran guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa kelas VI, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal siswa kelas 

VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah singkat berdirinya SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo 

Sekolah Dasar Negeri 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo berdiri pada tahun 1979. Kepala sekolah 

pada tahun itu adalah Bapak Yanto. Bangunan 

sekolah mengalami tahap renovasi selama 2 kali, 

yaitu pada tahun 1979 dan tahun 1984. Pada tahun 

1979, bangunan sekolah ini hanya bangunan sebelah 

timur yang menghadap ke utara. Setelah itu, tahun 

1984 bangunan sekolah ini ditambah menjadi 2 

49 
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bangunan, yaitu yang menghadap ke utara dan 

menghadap ke timur. Kemudian, kepala SDN 4 

Ngasinan juga mengalami beberapa pergantian. 

Pertama, pada tahun 1984 Bapak Fatkur, tahun 1988 

Bapak Poni, tahun 2004 Bapak Mulyono, Bapak 

Katiran, Bapak Ribut, Bapak Karni, Bapak Suwaji. 

Kemudian, pada tahun 2016 kepala sekolah di SDN 

4 Ngasinan digantikan oleh Bu Enny. Setelah itu, 

diganti lagi oleh Bapak Eko dengan merangkap 

menjadi kepala sekolah di SDN 2 Ngasinan. Setelah 

itu, tahun 2017 sampai sekarang kepala sekolah di 

SDN 4 Ngasinan adalah Bu Endang Setiyawati
51

. 

2. Profil SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

Profil SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo adalah 

sebagai berikut
52

. 

Nama Sekolah :  SDN 4 Ngasinan 

N.I.S/ N.P.S.N :  100230/ 20510211 

N.S.S :  101051116024 

Propinsi :  Jawa Timur 

Otonomi :  - 

Kecamatan :  Jetis 

Desa/ Kelurahan :  Ngasinan 

Jalan  :  Maluku 
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Nomor :  13 

Kode Pos :  63473 

Telepon :  - 

Faksimile :  - 

Daerah :  Pedesaan 

Status Sekolah  :  Negeri 

Kelompok Sekolah :  Filial 

Akreditasi :  - 

Surat Keputusan :  - 

Penerbit Surat Keputusan :  - 

Tahun Berdiri :   Tahun 1979 

Tahun Perubahan :  Tahun 2000 

Kegiatan Belajar Mengajar :  Pagi hari 

Bangunan Sekolah :  Milik Sendiri 

Luas Bangunan :  L: 700 m,  P: 588 m 

Lokasi Sekolah :  2369 m
2
 

Jarak ke Pusat Kecamatan :  5 km 

Jarak ke Pusat Otoda : 15 km 

Terletak pada Lintasan :  Desa 

Jumlah Keanggotaan Rayon :  - 

Organisasi Penyelenggara :  Pemerintah 

Perubahan Sekolah :  1979-2000 
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3. Visi, Misi, dan Tujuan SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo 

Berdasarkan hasil dokumentasi, visi, misi, 

dan tujuan yang ada di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo adalah sebagai berikut
53

. 

a. Visi SDN 4 Ngasinan, Jetis Ponorogo 

Adapun visi SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

adalah sebagai berikut. 

“Terbentuknya insan yang religius, berprestasi, 

berkarakter, berbudaya, dan peduli lingkungan”. 

b. Misi SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

Misi SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo adalah 

sebagai berikut. 

1) menciptakan suasana religius, memiliki 

aqidah yang kuat dan kesadaran menjalankan 

perintah agama yang tinggi; 

2) menumbuhkembangkan budaya prestasi 

dalam rangka mencetak peserta didik yang 

berprestasi bidang akademik dan non 

akademik melalui kegiatan pembelajaran 

yang aktif, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan (PAIKEM); 

3) menyiapkan peserta didik yang berkarakter 

kuat dan memiliki keterampilan sebagai 

penggerak pembangunan melalui kegiatan 

pembiasaan secara rutin dan 

berkesinambungan; 
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4) menjunjung tinggi dan melestarikan budaya 

lokal sebagai alat untuk memperkokoh 

persatuan; 

5) menyiapkan peserta didik yang peduli 

terhadap lingkungan aktif, kreatif, inovatif. 

c. Tujuan SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

Adapun tujuan yang ada di SDN 4 Ngasina, Jetis, 

Ponorogo adalah sebagai berikut. 

1) Terciptanya suasana religius, memiliki aqidah 

yang kuat dan kesadaran menjalankan 

perintah agama yang tinggi bagi semua warga 

sekolah. 

2) Tumbuhnya budaya prestasi dalam rangka 

mencetak peserta didik yang berprestasi 

bidang akademik dan non akademik melalui 

kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

inovatif, dan menyenangkan (PAIKEM). 

3) Terbentuknya peserta didik yang berkarakter 

kuat dan memiliki keterampilan sebagai 

penggerak pembangunan melalui kegiatan 

pembiasaan secara rutin dan 

berkesinambungan. 

4) Peningkatan dan kelestarian budaya lokal 

sebagai alat untuk memperkokoh persatuan. 

5) Terciptanya peserta didik yang peduli 

terhadap lingkungan aktif, kreatif, inovatif. 
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4. Susunan Organisasi SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo 

Susunan organisasi yang ada di SDN 4 Ngasinan 

adalah sebagai berikut
54

. 

Kepala Sekolah : Endang Setiyawati, S.Pd. 

Komite Sekolah : Hadi Puryanto, S.Pd. 

Perpustakaan  : Slamet, S.Pd. 

Tata Usaha  : Dicky Megah, S.Pd. 

Bendhahara  : Danyk Eko Lestari, S.Pd. 

Guru Kelas I  : Umi Khamidah, S.Pd. 

Guru Kelas II  : Aning Wahidah F., S.Pd. 

Guru Kelas III  : Muti’ah, S.Pd. 

Guru Kelas IV  : Muh Angfiudin, S.Pd. 

Guru Kelas V  : Danyk Eko Lestari, S.Pd. 

Guru Kelas VI  : Nunuk Sudarjati, S.Pd. 

Guru Agama  : Nur Muchamad, S.Pd. 

Guru Penjaskes : Slamet, S.Pd. 

Guru Bahasa Inggris : Dicky Megah, S.Pd. 

5. Jumlah Tenaga Pendidik SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo 

Jumlah tenaga pendidik di SDN 4 Ngasinan, 

Jetis, Ponorogo tahun pelajaran 2018/ 2019 sebanyak 

11 orang. Dari jumlah tersebut terdiri atas 1 kepala 
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sekolah, 6 guru kelas, 1 guru penjaskes, 1 guru 

bahasa Inggris, 1 guru PAI dan perpustakaan, dan 1 

orang penjaga sekolah. Dari 11 tenaga pendidik yang 

ada tersebut, 7 orang telah berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan 4 lainnya masih berstatus 

Guru Tidak Tetap (GTT)
55

. 
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Tabel 5.1 

DATA GURU  DAN PENJAGA PNS  SDN 4 NGASINAN 

No. Nama dan NIP 
L/

P 

Ijasah 

Tertinggi 
Jabatan 

Inpres 
Non 

Inp. 

Tanggal 
Mulai 

Diangkat 

Tanggal 
Mulai 

Bekerja 

Tanggal dan 

Nomor SK 

Pangkat 

dan Masa 

Kerja 
Golongan 

1. Endang Setiyawati, S.Pd. 

197107131993042001 

P S1 2004 Kepala 

Sekolah 

Inpres 01-04-1993 27-11-2017 01-04-2017 

822.3/682/405.0

8/2017 

Pembina 

TKI, 

IV/b 
20th6bln 

2. Nunuk Sudarjati, S.Pd. 

196106211982012012 

P S1 2009 Guru 

Kelas VI 

Inpres  01-01-1982 01-01-1982 01-01-2017 

822.4/2923/405.
08/2016 

Pembina 

TKI, 
IV/b 

30th0bln 

3. Slamet, S.Pd. 
196210231985041008 

L S1 2012 Guru 
Penjaskes 

Inpres  01-04-1985 18-09-1995 01-04-2016 
822.4/1182/405.

08/2016 

Pembina, 
IV/a 

26th0bln 

4. Umi Khamidah, S.Pd. 

198101022007012009 

P S1 2005 Guru 

Kelas I 

- 01-07-2007 10-01-2001 30-09-2016 

823/90/405.18/2
016 

Guru 

Pertama 
III/a 

10th00bln 

5. Danyk Eko Lestari, S.Pd. 
198308082014062005 

P S1 2010 Guru 
Kelas V 

Inpres  01-06-2014 01-12-2014 28-09-2018 
823/124/405.28/

2018 

Guru 
Pertama 

III/b 

11th09bln 

6. Drs. Muh Angfiudin, S.Pd. 
196510102008011012 

L S1 1991 Guru 
Kelas IV 

- 01-01-2008 24-07-2003 01-06-2016 
800/01/405.08.1

6.SD/2016 

Pengatur 
II/c 

13th00bln 

7. Sugeng Widodo 
197006292007011009 

L SMA 
1991 

Penjaga 
SD 

- 01-07-1998 01-02-1998 01-10-2013 
823/123/405.18/

2013 

Pengatur 
Muda, 

II/a 

12th02bln 

5
6
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Tabel 5.2 

DATA GURU GTT DAN PTT SDN 4 NGASINAN 

 

No. Nama L/P 
Ijasah 

Tertinggi 
Jabatan 

Inpres Non 
Inp. GTT 

Tanggal Mulai Bekerja 
di SD ini 

1. Muti’ah, S.Pd.SD P S1 2012 Guru Kelas III GTT 07-01-2005 

2. Aning Wahidah Fitriana, S.Pd.SD P S1 2010 Guru Kelas II GTT 17-07-2008 

3.  Dicky Megah Cahya P., S.Pd. L S1 2003 Guru Bahasa Inggris GTT 01-04-2011 

4. Nur Muchamad, S.Pd. L S1 2016 Guru PAI dan Perpustakaan GTT 13-03-2017 

4
9
 

5
0

 

5
7
 





 

 

6. Jumlah Siswa SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

Siswa yang ada di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo pada tahun pelajaran 2018/ 2019 sebanyak 

74 siswa. Dari jumlah seluruh siswa tersebut, kelas I 

sebanyak 9 siswa (laki-laki 9 siswa), kelas II 

sebanyak 16 siswa (laki-laki 12 siswa dan 

perempuan 4 siswa), kelas III sebanyak 11 siswa 

(laki-laki 5 siswa dan perempuan 6 siswa), kelas IV 

sebanyak 16 siswa (laki-laki 10 siswa dan 

perempuan 6 siswa), kelas V sebanyak 11 siswa 

(laki-laki 9 siswa dan perempuan 2 siswa), kelas VI 

sebanyak 11 siswa (laki-laki 5 siswa dan perempuan 

6 siswa)
56

. 

Tabel 6.1 

Data Siswa SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

Tahun Pelajaran  2018/ 2019 

 
Kelas 

I 

Kelas 

II 

Kelas 

 III 

Kelas  

IV 

Kelas 

V 

Kelas 

VI 
Jumlah 

L P L P L P L P L P L P L P 

9 - 12 4 5 6 10 6 9 2 5 6 50 24 

9 16 11 16 11 11 74 

7. Sarana dan Prasarana di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo 

Sarana dan prasarana yang terdapat di SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo  sudah cukup memadai. 

Ada 11 ruang di sekolah tersebut antara lain ruang 
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kelas I, ruang kelas II, ruang kelas III, ruang kelas 

IV, ruang kelas V, ruang kelas, VI, ruang kepala 

sekolah, ruang guru, perpustakaan, kamar mandi 

siswa, dan kamar mandi guru, serta ruang UKS.  

Kondisi ruang kepala sekolah dan ruang guru 

luas dan bersih. Kondisi setiap ruang kelas juga 

sudah memadai. Hal tersebut dapat terlihat dengan 

banyaknya alat peraga yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran serta banyaknya hasil kreativitas siswa 

yang ditempelkan di dinding masing-masing kelas. 

Selain itu, kondisi perpustakaan yang ada di SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo juga cukup baik. Ruang 

perpustakaannya bersih dan terdapat banyak buku 

pelajaran maupun buku-buku bacaan yang telah 

disediakan. Sementara itu, kondisi kamar mandi guru 

dan kamar mandi siswa juga bersih dan tidak 

lembab. Selanjutnya, kondisi ruang UKS di sekolah 

tersebut juga cukup memadai dengan tersediannya 

obat-obatan yang dibutuhkan.  

Selain itu, sarana dan prasarana lain yang ada 

di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo adalah 1 

mushola. Mushola tersebut digunakan seluruh warga 

sekolah untuk melaksanakan salat dhuha dan salat 

dhuhur berjamaah
57

. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Guru sebagai Edukator dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Siswa 

Kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

Guru dan siswa merupakan dua sosok yang 

tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Guru 

memiliki peran yang penting agar mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru juga 

bertugas untuk mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa. Kecerdasan interpersonal  

digunakan siswa untuk berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan orang lain. Setiap siswa 

tentunya memiliki kecerdasan interpersonal yang 

berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu 

Nunuk Sudarjati, S.Pd., selaku wali kelas VI di SDN 

4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

“Kecerdasan interpersonal yang dimiliki 

oleh siswa kelas VI merata. Ada yang 

sudah memiliki kecerdasan interpersonal 

yang baik, ada juga yang sedang, serta 

ada yang masih memiliki kecerdasan 

interpersonal yang kurang baik”
 58

. 

Kecerdasan interpersonal siswa yang 

berbeda-beda juga dapat diketahui melalui 

wawancara peneliti dengan Muhammad Nur 

Mahmudi dan Siti Kholifatul Oktavia, siswa 

kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 
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 “P : Apakah kamu senang memiliki 

banyak teman?” 

“S : Senang mbak”. 

“P : Bagaimana interaksi yang kamu 

lakukan dengan teman-temanmu di 

dalam dan di luar kelas?” 

“S : Ketika di dalam kelas, saya kadang 

bermain sendiri dengan pensil, 

dengan penghapus, atau coret-coret 

di buku tulis. Ketika di luar kelas, 

saya kadang istirahat sendiri 

kadang juga dengan teman”. 

“P : Apa yang kamu lakukan apabila 

kamu belum memahami pelajaran 

yang dijelaskan oleh gurumu?” 

“S : Diam saja dan pura-pura sudah 

paham”
 59

. 

Dari hasil wawancara dengan siswa kelas 

VI dapat diketahui bahwa kecerdasan 

interpersonal yang dimiliki masing-masing siswa 

tentunya berbeda. Selain itu, pendapat mengenai 

kecerdasan interpersonal yang dimiliki siswa 

berbeda-beda juga dikuatkan dari hasil 

wawancara dengan Muhammad Risky 

Ferdiansyah dan Ria Puspita Sari, siswa kelas VI 

SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo
60

. 
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“P    : Apakah kamu senang memiliki 

banyak teman?” 

“S :  Ya senang sekali mbak”. 

“P :  Bagaimana interaksi yang kamu 

lakukan dengan teman-teman di 

dalam dan di luar kelas?” 

“S :  Ketika sedang di dalam kelas, saya 

berteman dengan semua teman dan 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan gembira. Ketika di luar 

kelas, saya bermain dengan semua 

teman dan membeli jajan bersama-

sama”. 

“P :  Apa yang kamu lakukan apabila 

kamu belum memahami pelajaran 

yang dijelaskan oleh gurumu?” 

“S :  Bertanya kepada guru atau 

bertanya kepada teman lain yang 

sudah paham mbak”. 

Perbedaan kecerdasan interpersonal yang 

dimiliki oleh masing-masing siswa menyebabkan 

suatu permasalahan. Permasalahan tersebut di 

antaranya ada beberapa siswa yang mendapat 

ejekan dari teman-teman lainnya. Hal ini sesuai 

dengan ungkapan dari siswa di SDN 4 Ngasinan, 

Jetis, Ponorogo. 

“P :  Pernahkah kamu diejek oleh 

teman-temanmu?” 
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“S :  Pernah mbak. Saya sering sekali 

diejek oleh teman-teman sampai 

menangis”
 61

. 

Apabila kecerdasan interpersonal yang 

dimiliki siswa berbeda-beda, guru memiliki 

peran untuk mengembangkannya menjadi yang 

lebih baik. Sebagai edukator, guru tidak hanya 

berperan menyampaikan materi pelajaran kepada 

siswa. Akan tetapi, sebagai edukator guru juga 

berperan untuk mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa. Guru berupaya untuk 

memberikan contoh yang baik kepada siswa dan 

mengembangkan kepribadiannya dengan cara 

mengetahui karakteristik dari masing-masing 

siswa terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., wali 

kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

“Menurut saya, sebagai edukator dalam 

mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa adalah dengan cara 

memberikan contoh yang baik kepada 

siswa. Selain itu, saya juga berupaya 

untuk mengembangkan kepribadian 

masing-masing siswa dengan cara 

mengetahui terlebih dahulu bagaimana 

karakteristik dari masing-masing siswa 

tersebut. Kemudian, saya mengelom-
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pokkan siswa yang memiliki kecerdasan 

interpersonal baik, sedang, dan rendah. 

Tujuan pengelompokkan tersebut adalah 

untuk memudahkan saya dalam 

mengambil tindakan untuk siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal yang 

sedang dan rendah. Dengan demikian, 

siswa yang awalnya memiliki kecerdasan 

interpersonal sedang dan rendah, lama 

kelamaan juga akan memiliki kecerdasan 

interpersonal yang baik seperti siswa 

lainnya”
62

. 

Dari hasil pemaparan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa peran guru sebagai 

edukator dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa kelas VI di SDN 4 Ngasinan, 

Jetis, Ponorogo yaitu dengan cara memberikan 

contoh yang baik, mengembangkan kepribadian 

siswa melalui karakteristik dari masing-masing 

siswa, serta mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok sesuai dengan tingkat 

kecerdasan interpersonal yang dimiliki. Dengan 

demikian, apabila seorang siswa telah mampu 

berinteraksi dengan orang lain secara baik, dapat 

dikatakan siswa tersebut telah memiliki 

kecerdasan interpersonal yang baik. Sebaliknya, 

apabila seorang siswa belum mampu untuk 
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berinteraksi dengan orang lain secara baik, 

artinya siswa tersebut memiliki kecerdasan 

interpersonal yang rendah.  

2. Peran Guru sebagai Motivator dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal 

Siswa Kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo 

Selain sebagai edukator, guru juga 

memiliki peran lain, yaitu sebagai motivator 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa. Sebagai motivator dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa, guru berupaya 

memberikan dukungan kepada siswa agar terus 

semangat dalam belajar dan mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. Dukungan dan 

pemberian semangat dari seorang guru kepada 

siswa sangatlah penting. Dengan pemberian 

dukungan, siswa akan memiliki semangat untuk 

berkembang menjadi yang lebih baik. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Ibu Nunuk Sudarjati, 

S.Pd., wali kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo berikut ini. 

“Peran saya sebagai motivator untuk 

siswa tentunya dengan cara memberikan 

dukungan untuk selalu melakukan hal-

hal yang positif, terus semangat belajar, 

serta terus berusaha untuk 

mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Terkait dengan perkem-

bangan kecerdasan interpersonal, saya 
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selalu mengadakan komunikasi aktif 

dengan seluruh siswa. Apabila ada siswa 

yang kurang aktif dalam interaksi 

maupun komunikasi, saya akan terus 

memberikan pancingan agar siswa yang 

awalnya tidak aktif menjadi siswa yang 

aktif meskipun membutuhkan waktu 

yang cukup lama”
63

. 

Selain dukungan yang diberikan kepada 

siswa, guru juga harus selalu mengadakan 

komunikasi aktif dengan seluruh siswa. Tujuan 

diadakannya komunikasi aktif adalah untuk 

melatih siswa dalam hal berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang lain. Setiap siswa 

tentunya memiliki tingkat kemampuan  

berinteraksi yang berbeda-beda. Ada siswa yang 

sudah mampu berinteraksi dengan baik serta ada 

juga siswa yang kurang mampu untuk 

berinteraksi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., wali kelas VI di 

SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

“Sejauh ini siswa kelas VI cukup 

dikatakan mampu untuk berinteraksi 

dengan orang lain. Meskipun, ada 

beberapa siswa yang masih belum 
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mampu untuk berinteraksi dengan 

baik”
64

. 

Kemudian, kemampuan berinteraksi 

siswa yang berbeda-beda juga dikuatkan dengan 

hasil observasi peneliti terhadap siswa di SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo berikut ini. 

“Berdasarkan hasil observasi pada 

tanggal 27 April 2019 di SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo ketika jam 

istirahat terdapat beberapa siswa yang 

sudah mampu berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain secara 

baik. Akan tetapi, masih ada beberapa 

siswa yang terlihat kurang berinteraksi 

dan cenderung menyendiri”
65

. 

Pembiasaan dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi tidak hanya dilakukan oleh guru dan 

siswa. Akan tetapi, seluruh pihak sekolah yang 

meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa juga 

harus membina dan menjalin interaksi dan 

hubungan yang baik. Dengan demikian, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa peran guru sebagai 

motivator dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa kelas VI di SDN 4 Ngasinan, 

Jetis, Ponorogo melalui pemberian dukungan dan 

pembiasaan komunikasi aktif dengan seluruh 
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siswa agar terbiasa melakukan komunikasi dan 

interaksi secara baik dengan orang lain. 

3. Peran Guru sebagai Fasilitator dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal 

Siswa Kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo 

Dalam menjalankan perannya sebagai 

fasilitator dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa, seorang guru terlebih 

dahulu harus mampu untuk berinteraksi secara 

baik dengan seluruh siswa. Akan tetapi, tidak 

semua siswa dapat berinteraksi dengan baik. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nunuk 

Sudarjati, S.Pd., wali kelas VI di SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

“Sejauh ini interaksi yang terjalin antara 

saya selaku wali kelas dengan seluruh 

siswa cukup baik. Misalnya, ketika di 

antara mereka ada yang belum 

memahami pelajaran yang saya jelaskan, 

mereka akan bertanya terkait pelajaran 

yang belum dipahaminya tersebut”
66

. 

Peran guru sebagai fasilitator dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa, yaitu dengan cara menyediakan segala 

fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa. Seorang 

guru berusaha memberikan segala fasilitas untuk 
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siswa dalam menunjang kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan. Apabila seorang siswa 

mengalami kesulitan dalam belajar, seorang 

guru wajib membimbing siswanya agar mampu 

menghadapi dan melewati kesulitan yang 

dialami tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., wali 

kelas VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

“Sebagai fasilitator untuk siswa, saya 

berusaha untuk selalu memberikan yang 

terbaik untuk mereka. Adapun untuk 

mengembangkan kecerdasan interper-

sonal siswa, sebagai fasilitator saya 

memfasilitasi apa-apa yang diperlukan 

siswa. Apabila siswa ingin bertanya 

apapun yang penting tidak keluar dari 

esesnsi pendidikan, saya akan bersedia 

memberikan jawaban agar siswa yang 

awalnya tidak paham menjadi paham. 

Selain itu, apabila ada siswa yang 

mengeluh karena sering diejek oleh 

teman-temannya, saya juga berusaha 

untuk menjadi penengah bagi mereka 

agar dapat hidup rukun dan tidak saling 

mengejek satu sama lain”
67

. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa peran guru sebagai fasilitator 
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dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa kelas VI, guru berusaha 

menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan 

siswa khususnya untuk mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa menjadi yang 

lebih baik. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan 

Interpersonal Siswa 

Dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal, seorang guru harus mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

interpersonal siswa. Adapun faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan interpersonal siswa 

di antaranya adalah keluarga, dirinya sendiri, 

teman sebaya, dan pengaruh dari lingkungan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nunuk 

Sudarjati, S.Pd., wali kelas VI di SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

“Banyak sekali faktor yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan interpersonal 

siswa antara lain keluarga, dirinya 

sendiri, teman sebaya, serta pengaruh 

lingkungan. Faktor dari keluarga 

misalnya kurangnya komunikasi yang 

terjalin di dalam keluarga. Selanjutnya, 

faktor yang berasal dari dirinya sendiri 

misalnya kurangnya keinginan dari 

dalam dirinya sendiri untuk mengadakan 

interaksi dan hubungan sosial yang baik 

dengan orang lain. Kemudian, faktor 
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yang berasal dari teman sebaya misalnya 

karena terlalu sering mendapat ejekan 

dari teman-temannya, seorang siswa 

menjadi takut dan cenderung menyendiri. 

Yang terakhir, faktor yang berasal dari 

lingkungan misalnya seorang siswa 

hidup di dalam lingkungan individualis. 

Dengan lingkungan yang demikian, 

siswa yang harusnya aktif  berinteraksi 

dengan orang lain menjadi seorang siswa 

yang asyik dengan dunianya sendiri”
68

. 

Selain harus mengetahui faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kecerdasan 

interpersonal siswa, dalam menjalankan 

perannya guru banyak sekali mengalami 

kendala. Kendala tersebut dapat mengurangi 

keberhasilan peran guru dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa. Kendala yang 

dihadapi guru biasanya berasal dari minimnya 

dukungan pihak keluarga atau wali murid dari 

masing-masing siswa. Hal ini sesuai pernyataan 

Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., wali kelas VI di 

SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo berikut ini. 

“Kendala yang paling berat ketika 

mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa adalah dukungan dari 

pihak keluarga. Pihak sekolah sudah 
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berusaha semaksimal mungkin untuk 

mengembangkan kecerdasan 

interpersonal dari masing-masing siswa. 

Akan tetapi, apabila sesampainya di 

rumah tidak dibiasakan juga akan sulit 

untuk berkembang. Dengan kata lain, 

antara saya dengan keluarga dari masing-

masing siswa harus selalu mengadakan 

komunikasi aktif untuk memantau dan 

memastikan bahwa apa yang diupayakan 

oleh pihak sekolah juga dibiasakan di 

rumah”
69

. 

Adapun upaya dari pihak sekolah untuk 

selalu mengadakan komunikasi aktif dengan 

pihak keluarga dari masing-masing siswa dan 

komite sekolah bertujuan untuk memudahkan 

pihak sekolah dalam bekerja sama untuk 

menjadikan sekolah menjadi yang lebih baik 

lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu 

Endang Setiyawati, S.Pd., Kepala Sekolah di 

SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo dalam kutipan 

hasil wawancara berikut ini. 

“Upaya yang saya lakukan untuk 

menjalin hubungan baik adalah ketika 

jam istirahat selalu berinteraksi dengan 

guru di dalam ruang guru. Selain itu, 

ketika ada salah satu guru yang izin tidak 

dapat masuk kelas, saya juga bersedia 

untuk menggantikannya masuk ke dalam 

kelas sehingga tidak ada kelas yang 
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kosong. Lalu, setiap pagi saya keliling 

masing-masing kelas untuk memastikan 

bahwa seluruh kelas sudah menjalankan 

kegiatan belajar mengajar yang aktif. 

Kemudian, pihak sekolah juga selalu 

mengadakan rapat rutinan untuk 

meminta saran dari wali murid dan 

komite sekolah agar dapat 

mengembangkan sekolah ini menjadi 

yang lebih baik lagi”
70

. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 

diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan interpersonal berasal 

dari banyak faktor. Faktor yang pertama berasal 

dari keluarga. Faktor kedua berasal dari dirinya 

sendiri. Faktor ketiga berasal dari teman sebaya. 

Kemudian, faktor yang keempat berasal dari 

pengaruh lingkungan.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yang berkaitan dengan Peran Guru dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Siswa Kelas VI 

SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

A. Analisis Data Peran Guru sebagai Edukator dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Siswa 

Kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

Guru adalah semua orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab untuk membimbing dan membina 

anak didik, baik secara individual maupun secara 

klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
71

 Guru 

memiliki peran yang penting agar mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Peran guru adalah 

terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta 

berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku 

dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya.
72

 

Peran guru salah satunya adalah untuk 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa. Agus 

Efendi menyebutkan bahwa kecerdasan interpersonal 

merupakan kecerdasan dalam mencatat dan 

membedakan individu-individu dan khususnya suasana, 
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temperamen, motivasi, dan maksud-maksud mereka, 

kecerdasan yang ditunjukkan dengan kemampuan 

dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain.
73

 

Menurut Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., wali kelas VI di 

SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo, kecerdasan 

interpersonal yang dimiliki oleh siswa kelas VI merata. 

Ada yang sudah memiliki kecerdasan interpersonal 

yang baik, ada juga yang sedang, serta ada yang masih 

memiliki kecerdasan interpersonal yang kurang baik.
74

 

Kecerdasan interpersonal yang berbeda-beda 

tersebut menyebabkan suatu permasalahan. 

Permasalahan tersebut di antaranya ada beberapa siswa 

yang mendapat ejekan dari siswa lainnya. Untuk 

mengatasi permasalahan di antara siswa diperlukan 

adanya peran dari guru. Peran guru di sini adalah harus 

mampu mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa menjadi yang lebih baik.  

Sebagai edukator, guru merupakan teladan, 

panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasikan oleh 

peserta didik. Dalam kedudukannya ini, guru dituntut 

untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas 

berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan 

kedisiplinan.
75

 Pernyataan Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., 

sebagai edukator dalam mengembangkan kecerdasan 
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interpersonal siswa adalah dengan cara memberikan 

contoh yang baik kepada siswa. Selain itu, guru juga 

berupaya untuk mengembangkan kepribadian masing-

masing siswa dengan cara mengetahui terlebih dahulu 

bagaimana karakteristik dari masing-masing siswa 

tersebut. Kemudian, guru juga mengelompokkan siswa 

berdasarkan tingkat kecerdasan interpersonal yang 

dimiliki masing-masing siswa. Tujuan pengelompokkan 

tersebut adalah untuk memudahkan guru dalam 

mengambil tindakan dan mengembangkan kecerdasan 

interpersonal yang dimiliki oleh siswa menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. 

Melalui pemaparan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa peran guru sebagai edukator dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa kelas 

VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo adalah dengan 

cara memberikan contoh yang baik dan 

mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok 

sesuai dengan tingkat kecerdasan interpersonal yang 

dimilki. Dengan demikian, siswa yang awalnya 

memiliki kecerdasan interpersonal yang rendah akan 

terus dikembangkan menjadi yang lebih baik seperti 

siswa lainnya. 

 

B. Analisis Data Peran Guru sebagai Motivator dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Siswa 

Kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

Selain sebagai edukator, guru juga memiliki 

peran lain, yaitu peran sebagai motivator dalam 
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mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa. 

Motivasi sangatlah diperlukan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dengan adanya motivasi dari seorang 

guru, siswa menjadi lebih semangat dan aktif dalam 

mengikuti pembelajaran di sekolah. Sebagai motivator, 

guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 

bergairah dan aktif dalam belajar. Dalam upaya 

memberikan motivasi, guru dapat menganalisis faktor-

faktor yang melatarbelakangi anak didik malas belajar 

dan menurun prestasinya di sekolah.
76

 Di SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo, interaksi yang dilakukan 

oleh siswa merata. Ada siswa yang sudah mampu 

berinteraksi dengan baik dan ada pula siswa yang 

kurang mampu berinteraksi dengan baik. 

 Pernyataan Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., sebagai 

motivator dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa adalah dengan cara memberikan 

dukungan untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, 

terus semangat belajar, serta terus berusaha untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing 

siswa.
77

 Dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa, seorang guru memberikan 

pancingan kepada siswa agar siswa yang awalnya tidak 

aktif menjadi siswa yang aktif seperti siswa lainnya.  

Dari hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa peran guru sebagai motivator dalam 
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mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa kelas 

VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo adalah dengan 

cara memberikan dukungan kepada siswa untuk terus 

semangat dalam belajar dan berusaha mengembangkan 

seluruh potensi yang dimiliki. Selain itu, guru juga 

harus selalu mengadakan komunikasi aktif dengan 

seluruh siswa. Tujuan pengadaan komunikasi aktif 

tersebut adalah untuk membiasakan siswa 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain 

secara baik.  

 

C. Analisis Data Peran Guru sebagai Fasilitator dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Siswa 

Kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo 

Peran guru lainnya adalah sebagai fasilitator. 

Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya dapat 

menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

memudahkan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan 

belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas 

yang pengap, meja kursi yang berantakan, fasilitas 

belajar yang kurang tersedia, menyebabkan anak didik 

malas belajar. Oleh karena itu, menjadi tugas guru 

bagaimana menyediakan fasilitas dengan bantuan 

tenaga pendidik sehingga akan tercipta lingkungan 

belajar yang menyenangkan anak didik. Guru sebagai 

fasilitator tidak hanya terbatas menyediakan hal-hal 

yang sifatnya fisik, tetapi lebih penting lagi adalah 

bagaimana memfasilitasi peserta didik agar dapat 
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melakukan kegiatan dan pengalaman belajar serta 

memperoleh keterampilan hidup.
 78

 

Sebelum menjalankan perannya, guru terlebih 

dahulu harus mampu berinteraksi dengan seluruh siswa 

secara baik. Pernyataan dari Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., 

wali kelas VI adalah sejauh ini interaksi yang 

dilakukannya dengan siswa sudah cukup baik. Hal ini 

dapat dibuktikan ketika kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Apabila ada beberapa siswa yang belum 

memahami pelajaran yang dijelaskan oleh guru, siswa 

akan langsung menanyakan kepada gurunya terkait 

dengan pelajaran yang belum dipahami tersebut.
79

 

Peran guru sebagai fasilitator untuk 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa kelas 

VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo menurut Ibu 

Nunuk Sudarjati, S.Pd., adalah dengan cara 

memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh 

siswa. Guru berusaha memberikan yang terbaik kepada 

siswanya. Apabila ada siswa yang mengeluh karena 

sering mendapat ejekan dari siswa lainnya, guru 

berusaha untuk menjadi penengah di antara mereka agar 

seluruh siswa di sekolah dapat hidup dengan rukun.
80

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa peran guru sebagai fasilitator dalam 

                                                           
78

 Supardi, Sekolah Efektif,  98-99. 
79

 Lihat pada transkrip wawancara dalam penelitian ini, kode: 

05/W/2-5/2019 
80 Lihat pada transkrip wawancara dalam penelitian ini, kode: 

05/W/2-5/2019. 



80 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa kelas 

VI di SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo adalah 

menyediakan segala fasilitas yang diperlukan siswa 

untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal 

menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. 

 

D. Analisis Data Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kecerdasan Interpersonal Siswa 

Dalam menjalankan perannya, seorang guru 

banyak sekali mengalami kendala. Akibat dari kendala 

tersebut dapat mengurangi keberhasilan peran guru. 

Pernyataan Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., kendala yang 

paling berat dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa adalah minimnya dukungan dari 

pihak keluarga siswa.
81

 Di sekolah, guru sudah 

berusaha untuk membina dan mengembangkan 

kecerdasan interpersonal masing-masing siswa. Akan 

tetapi, sesampainya di rumah, pihak keluarga tidak 

menerapkan apa yang telah diupayakan dari pihak 

sekolah. Akibatnya, upaya yang dilakukan dari pihak 

sekolah menjadi kurang maksimal. 

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, dalam 

menjalankan perannya seorang guru harus mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

interpersonal siswa terlebih dahulu. Bukti biologis 

untuk kecerdasan interpersonal meliputi dua faktor 

tambahan yang sering dikatakan khas untuk manusia. 
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Faktor pertama adalah masa anak-anak yang panjang 

dari primata, termasuk hubungan dekat dengan ibu. 

Dalam kasus ini, apabila ibu dipisahkan dari anak 

semasa pertumbuhan awal, perkembangan kecerdasan 

antarpribadi yang normal mengalami bahaya serius. 

Faktor kedua relatif penting dalam interaksi sosial 

manusia. Keterampilan seperti berburu, mengikuti jejak, 

dan membunuh dalam masyarakat prasejarah 

memerlukan partisipasi dan kerja sama sejumlah besar 

orang. Perlunya kesatuan kelompok, kepemimpinan, 

organisasi, dan solidaritas secara alami berkembang 

dari situ.
82

 Adapun menurut Ibu Nunuk Sudarjati, S.Pd., 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

interpersonal siswa berasal dari keluarga, dirinya 

sendiri, teman sebaya, serta pengaruh dari lingkungan. 

Faktor yang berasal dari keluarga adalah 

kurangnya komunikasi yang terjalin antara anak dan 

orang tua. Kurangnya komunikasi di dalam keluarga 

menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dalam 

membina hubungan baik dengan orang lain. Kemudian, 

faktor dari dirinya sendiri adalah minimnya keinginan 

yang muncul dari dalam diri siswa untuk melakukan 

interaksi dan hubungan sosial dengan orang lain. Faktor 

yang berasal dari teman sebaya misalnya karena sering 

mendapat ejekan dari siswa lain, siswa tersebut menjadi 

takut dan cenderung untuk menyendiri. Faktor yang 

berasal dari lingkungan adalah jika seorang siswa yang 
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berasal dari lingkungan individualis, siswa tersebut 

akan cenderung mementingkan dirinya sendiri, acuh 

terhadap orang lain, dan sulit untuk mengadakan 

interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan interpersonal siswa adalah berasal dari 

keluarga, dirinya sendiri, teman sebaya, dan pengaruh 

dari lingkungan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan interpersonal siswa, guru 

dapat menjalankan perannya dengan baik.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran guru 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa 

kelas VI  SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo, dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut. 

1. Peran guru sebagai edukator dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa kelas VI SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo adalah dengan cara 

memberikan contoh yang baik kepada siswa. Dengan 

memberikan contoh yang baik, diharapkan siswa 

selalu melakukan hal-hal yang positif yang mampu 

menjadikannya menjadi lebih baik lagi. Selain itu, 

sebagai edukator dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa, guru juga selalu berupaya untuk 

mengembangkan kepribadian dari masing-masing 

siswa. Kemudian, guru juga membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok sesuai dengan tingkat 

kecerdasan interpersonal yang dimiliki oleh masing-

masing siswa. Tujuannya adalah untuk memudahkan 

guru dalam mengambil tindakan terkait dengan 

permasalahan perbedaan kecerdasan interpersonal 

yang dimiliki oleh siswa. Dengan demikian, siswa 

yang awalnya memiliki tingkat kecerdasan 

interpersonal yang kurang baik akan terus 

dikembangkan menjadi yang lebih baik seperti siswa 

lainnya. 
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2. Peran guru sebagai motivator dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa 

kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo adalah 

dengan cara memberikan dukungan kepada siswa 

untuk semangat belajar dan terus mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. Dengan pemberian 

dukungan, diharapkan siswa menjadi lebih bergairah 

dan lebih giat dalam mengikuti setiap proses 

pembelajaran. Selain itu, terkait dengan 

perkembangan kecerdasan interpersonal, guru juga 

dituntut untuk selalu mengadakan hubungan baik 

dan komunikasi aktif dengan seluruh siswa. Tujuan 

pengadaan komunikasi aktif tersebut adalah 

diharapkan seluruh siswa mampu berkomunikasi dan 

berinteraksi secara baik dengan orang lain.  

3. Peran guru sebagai fasilitator dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa 

kelas VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo adalah 

dengan cara menyediakan segala fasilitas yang 

dibutuhkan oleh siswa khususnya yang digunakan 

untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. 

Fasilitas yang diberikan oleh guru kepada siswa 

tidak hanya terbatas pada fasilitas fisik, akan tetapi 

guru juga bersedia melayani siswa yang bermasalah. 

Misalnya, di dalam kelas ada siswa yang mendapat 

ejekan dari siswa lainnya. Peran guru di sini adalah 

menjadi penengah di antara siswa sehingga seluruh 

siswa dapat hidup rukun tanpa ada pengecualian. 
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Dengan demikian, seluruh siswa akan memiliki 

kecerdasan interpersonal yang baik. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

interpersonal siswa adalah berasal dari banyak 

faktor, di antaranya adalah keluarga, dirinya sendiri, 

teman sebaya, dan pengaruh lingkungan. Faktor 

yang berasal dari keluarga adalah kurangnya 

komunikasi dan interaksi yang terjalin antara orang 

tua dan anak di rumah. Selanjutnya, faktor yang 

berasal dari dirinya sendiri adalah kurangnya 

keinginan dari siswa untuk mengadakan interaksi 

dan komunikasi dengan orang lain di sekitarnya. 

Kemudian, faktor yang berasal dari teman sebaya 

misalnya karena sering mendapat ejekan dari siswa 

lainnya, siswa tersebut menjadi takut dan cenderung 

untuk menyendiri dibandingkan berkumpul bersama 

teman-teman lainnya. Setelah itu, faktor yang berasal 

dari pengaruh lingkungan adalah apabila seorang 

siswa berada dalam lingkungan individualis. Siswa 

tersebut akan lebih mementingkan kepentingan 

pribadinya, acuh terhadap orang lain, dan kurang 

suka terhadap kelompok sosial. Akibat dari faktor 

tersebut, siswa menjadi kurang mampu untuk 

berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan 

orang lain yang ada di sekitarnya. 

 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan Peran Guru dalam 
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Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Siswa Kelas 

VI SDN 4 Ngasinan, Jetis, Ponorogo, peneliti 

memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa SDN 4 

Ngasinan, Jetis, Ponorogo. 

1. Saran untuk Sekolah 

Diharapkan, di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo untuk selalu berupaya mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa melalui pengadaan 

program-program yang dapat menunjang 

berkembangnya kecerdasan interpersonal siswa yang 

lebih baik lagi. 

2. Saran bagi Guru 

a. Hendaknya, para guru di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo menambah wawasan mengenai 

pemahaman dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa serta dalam menangani 

permasalahan terkait kecerdasan interpersonal. 

b. Diharapkan para guru di SDN 4 Ngasinan, Jetis, 

Ponorogo untuk bisa menjalankan peran dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa 

secara maksimal, sehingga seluruh siswa 

memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. 

3. Saran bagi Siswa 

Diharapkan siswa dapat menerima bimbingan 

dan pelatihan dari gurunya untuk selalu 

mengembangkan kecerdasan interpersonal yang 

dimiliki. 
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4. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan di masa yang 

akan datang dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber data untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, 

apabila peneliti lain ingin melakukan penelitian 

terkait dengan kecerdasan, disarankan melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait dengan kecerdasan 

lainnya. 
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