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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Al Qur’an merupakan petunjuk dan pedoman utama umat islam yang 

di dalamnya mengandung banyak pembelajaran bermakna, juga berfungsi 

sebagai sumber bagi setiap konsep ilmu dan sains yang berguna bagi 

kehidupan manusia. Salah satunya adalah ilmu mengenai konsep 

kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang kemudian dikembangkan 

para ilmuwan dan terus mengalami perkembangan. Berdasarkan data yang 

telah penulis kumpulkan dari berbagai sumber kemudian dilakukan 

analisis terhadapnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan analisis pada Q.S al ‘Alaq [96] ayat 1-5, para mufasir 

berpendapat bahwa ayat-ayat ini berisi nilai intelektual yang menjadi 

dasar seseorang dalam melakukan pendidikan dan pembelajaran. 

Kemudian dalam Q.S al Hujurat [49] ayat 6-12, para mufasir 

memandang bahwa ayat ini berisi penjelasan dan pengarahan mengenai 

bagaimana manusia menjalankan kehidupannya dalam sebuah 

masyarakat termasuk di dalamnya penjelasan mengenai etika dalam 

berinteraksi serta tuntunan dalam memecahkan sebuah permasalahan. 

2. Sebagaimana teori yang dikemukan oleh Howard Gardner dan ilmuwan 

lainnya, pada hakikatnya ayat-ayat mengenai kecerdasan Interpersonal 

sama-sama berisi pengarahan dan penegasan mengenai etika dalam 

melakukan interaksi, serta menjadi acuan dalam berperilaku dalam 

bermasyarakat.  

3. Kecerdasan interpersonal menjadi salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kompetensi sosial seorang guru. Oleh karena itu 

seorang guru profesional harus senantiasa meningkatkan setiap 

kompetensi yang harus dikuasai termasuk kompetensi sosial, 

mengingat kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

berinteraksi dengan setiap elemen sekolah.  
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan pemaparan hasil temuan di atas, penulis ingin 

memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan diharapkan memberikan perhatian 

lebih terhadap kompetensi sosial setiap pendidik. Selain itu, 

diadakan juga upaya untuk membantu pencerahan terhadap 

pentingnya kecerdasan interpersonal pada setiap kegiatan 

pembelajaran sehingga setiap kompetensi yang diharuskan ada pada 

setiap pendidik terpenuhi dan sepenuhnya dapat disebut sebagai 

seorang pendidik professional.  

2. Bagi Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Hasil dari penelitian ini dapat di jadikan sumbangan 

pemikiran serta referensi mengenai konsep kecerdasan interpersonal 

dalam al Qur’an sehingga para calon guru selanjutnya dapat 

mengembangkan kecerdasan tersebut pada dirinya dan diterapkan 

pada saat terjun di dunia pendidikan.  

3. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia 

Hasil dari penelitian ini dapat di jadikan sumbangan 

pemikiran serta referensi mengenai konsep kecerdasan interpersonal 

dalam al Qur’an sehingga para calon guru selanjutnya dapat 

mengembangkan kecerdasan tersebut pada dirinya dan diterapkan 

pada saat terjun di dunia pendidikan.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya agar memiliki ketertarikan pada 

topik yang serupa yakni mengenai kecerdasan interpersonal serta 

mengenai kompetensi guru professional sehingga bisa meneliti 

dengan lebih dalam dengan jangkauan data yang lebih luas agar data 

yang diperoleh memiliki keautentikan dan keakuratan yang lebih 

tinggi. Selain itu, pada saat mengkaji sebuah ayat harus diperhatikan 
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kaidah dan metode yang sesuai sehingga hasil penelitian tidak bias 

dan tetap berlandaskan arahan serta petunjuk Allah. 


