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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guru termasuk kedalam komponen utama yang memiliki peranan yang 

besar dan strategis dalam dunia pendidikan (Oviyanti, 2017, hlm. 76). 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1), bahwa “Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.” Sejalan dengan hal tersebut, dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah pernah bersabda : 

َ لَْم يَْبعَثْنِي ُمعَن ِتًا َوََل ُمتَعَن ِتًا َولَِكْن بَعَثَنِي ُمعَل ًِما   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنَّ َّللاَّ

ًرا  ُميَس ِ

Artinya : Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak mengutusku sebagai orang 

yang kaku dan keras akan tetapi mengutusku sebagai seorang pendidik 

dan mempermudah”. (HR. Muslim No 2703) 

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tugas seorang guru adalah untuk 

mendidik dan membimbing orang yang dididiknya dalam belajar dan 

mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara yang mudah dimengerti. 

Selanjutnya dipaparkan bahwa guru wajib memiliki kompetensi, kualifikasi 

akademik, sertifikat pendidikan serta kemampuan untuk turut mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional (Ashsiddiqi, 2012, hlm. 62). Terkait kompetensi, 

dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 

ayat (1) disebutkan bahwa seorang guru wajib memiliki empat kompetensi 

guru, di antaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.   
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Salah satu kompetensi yang menjadi perhatian besar adalah kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial. Menurut Barnawi (2012), kompetensi 

sosial merupakan kemampuan guru untuk berinteraksi saat menjadi bagian 

dari warga sekolah dan warga masyarakat (Puluhulawa, 2013, hlm. 139). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, antara lain 

menuntut guru untuk memiliki kompetensi sosial berikut: 1) bersikap 

inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan 

jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status 

sosial ekonomi, 2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, 3) 

beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya, dan 4) berkomunikasi dengan komunitas 

profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

Namun pada kenyataannya, masih banyak hambatan akibat dari 

kurangnya kompetensi sosial tersebut yang kemudian mempengaruhi kualitas 

pengajar atau guru. Mengutip dari artikel CNN Indonesia, Rythia Afkar 

menilai berdasarkan hasil penilitian bank dunia (world bank) yang lakukan 

pada 2020 mengenai kinerja guru menyatakan bahwa kualitas guru di 

Indonesia masih rendah. Penelitian ini meliputi penilaian guru dalam 

kemampuan mengajar, secara kompetensi, serta penilaian dalam 

keterampilan sosio emosional (Wicaksono, 2021). Kualitas guru juga menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan guru yang memiliki peran yang sentral dalam 

setiap proses pendidikan, baik dalam pembelajaran, pembimbingan dan 

pengawasan terhadap peserta didik. Selain itu, guru juga turut menentukan 

keberhasilan dari proses perkembangan dan pertumbuhan peserta didiknya 

(Fathurrohman & Sulistyorini, 2012, hlm. 5). Mengutip dari artikel 

‘Meningkatkan Kompetensi Guru’ (https://blajakarta.kemenag.go.id), dikatakan 

bahwa berdasarkan hasil UKG 2018, pencapaian rata-rata nasional baru 53,02 

https://blajakarta.kemenag.go.id/


3 
 

 
 

Wulan Desita Hermana, 2022 

KECERDASAN INTERPERSONAL DALAM AL QUR’AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KOMPETENSI SOSIAL 

GURU PAI 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

atau di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan, yaitu 55,0. Oleh 

karena itu menurut Murdadi dan Sulastri (2015) dalam risetnya mengatakan 

bahwa guru yang bersertifikat tidak sepenuhnya menunjukkan kompetensi 

profesional yang bagus (Musfah, 2020).  

Beberapa tingkah laku yang menunjukkan kurangnya kompetensi sosial 

diantaranya seperti kurang akrab dengan peserta didik atau warga sekolah 

lainnya, belum adanya sinkronisasi antara perkataan dan perbuatan, 

berperilaku diskriminatif, tidak responsif dalam menghadapi permasalahan 

peserta didik dan yang lainnya. Hal ini pula yang membuat banyaknya 

keluhan terhadap guru dimana tidak sedikit yang dipandang bahwa mereka 

belum menunjukkan kompetensi sebagaimana profesinya secara penuh, 

dengan kata lain masih banyak kecacatan (Puluhulawa, 2013). Seperti yang 

terjadi belum lama ini, dikutip dari sindonews.com FSGI atau Ferderasi 

Serikat Guru Indonesia menduga adanya diskriminasi terhadap seorang siswa 

berinisial RVR di SMAN 2 Nganjuk yang tidak naik kelas dikarenakan pihak 

guru dan pihak sekolah menolak untuk memberikan penilaian akhir tahun 

(PAT) susulan (Bahtiar, 2020). Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan 

di University of Texas, Austin, AS, David Yeager menyebutkan bahwa siswa 

SMP sering mengalami diskriminasi oleh gurunya karena ras atau kulitnya 

yang dianggap sebagai golongan minoritas sehingga dampak dari aksi 

diskriminasi tersebut adalah rendahnya keinginan siswa untuk melanjutkan 

pendidikannya (Pradita, 2017). Kasus lainnya terjadi di SDN Naikoten 2 

Kupang, yang mana terjadi juga tindak diskriminasi dan penganiayaan 

terhadap beberapa siswanya (Jehola, 2022).  

Beberapa kasus di atas hanyalah sebagian contoh yang terungkap dari 

sekian banyaknya kasus serupa. Karena terkadang guru juga tidak menyadari 

bahwa dirinya telah melakukan tindak diskriminasi terhadap peserta 

didiknya. Misalnya saja, guru menunjukkan sikap jengkelnya terhadap 

peserta didik yang dia anggap tidak pandai atau sering mengatakan bahwa 

hanya anak yang paling pandai dan anak yang nakallah yang akan selalu 
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diingat. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut tidak memenuhi 

kompetensi yang baik. Padahal segala bentuk permasalahan di kelas atau di 

sekolah yang dialami oleh peserta didik sudah seharusnya menjadi tugas dan 

tanggung jawab guru dalam membantu mencari solusi dan mengatasinya.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fang-Pin Lai, Kai-Hao Liu, Li-

Ru Chen, dan Shao-Shiun Chang (2017) dikatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi hal tersebut adalah kecerdasan interpersonal. Dimana 

seseorang (dalam hal ini seorang guru) belum peka terhadap ekspresi wajah, 

suara, serta tindakan, belum menumbuhkan ketergantungan antar individu 

melalui interaksi, komunikasi, kerjasama tim, pembelajaran kooperatif, 

berempati, berketerampilan sosial, menumbuhkan kompetisi tim, dan 

perencanaan kelompok (Lai et al., 2017, hlm. 2365). Adapula kecerdasan 

emosional yang memungkinkan untuk menilai dan mengekspresikan 

perasaan yang akurat dan secara stabil dapat diatur (Salovey & Mayer, 1990).  

Sebagaimana Al Qur’an yang memiliki fungsi sebagai petunjuk hidup, 

pada hakikatnya di dalam Al Qur’an juga telah menunjukkan perihal 

kewajiban untuk bersosialisasi, berdiskusi, berhubungan baik serta tidak 

membuat permusuhan (Rahmatullah, 2013, hlm. 2). Misalnya saja pada Q.S 

Al-‘Aṣr ayat 1-3 : 

َن لَِفي ُخۡسٍر   ١َوٱۡلعَۡصِر   نَسَٰ ِت  ٢إِنَّ ٱۡۡلِ ِلَحَٰ َوتََواَصۡواْ  إَِّلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصََّٰ

ۡبِر   ِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ  ٣بِٱۡلَحق 

Artinya : “Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 

menasehati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” 

Pada ayat di atas terdapat sebuah perintah, bahwa manusia memiliki 

kewajiban untuk saling menasehati yang artinya terdapat interaksi antar dua 

pihak yang saling berkaitan (Sastradiharja et al., 2020b). Selain itu, 
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berdasarkan hadis shohih Muslim (An-Nawawi, 2017) Rasulullah juga 

bersabda yang artinya : 

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda bahwa ‘siapa saja 

yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau 

diam. Siapa saja yang beriman kepad Allah dan hari akhir, hendaklah ia 

memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari 

akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.” (H.R Bukhari dan Muslim). 

Hadis tersebut mempertegas bahwa selama hidup di dunia maka 

manusia tidak akan lepas dari hubungan sosial antar sesamanya dimana dalam 

melakukan interaksi antar sesama diperlukan keterampilan serta kecerdasan 

agar terjalin sebuah hubungan yang harmonis. Al Qur’an mengajak untuk 

selalu berpikir positif dan bertindak positif pula. Hal ini yang menjadikan 

landasan bahwa kecerdasan interpersonal dapat diterapkan sebagai landasan 

hidup manusia dalam bertindak (Sastradiharja et al., 2020b). Begitupula jika 

diimplementasikan dalam dunia pendidikan, guru sudah barang tentu harus 

memiliki kecerdasan tersebut karena bagaimanapun sebagian besar guru 

menjalankan tugasnya melalui proses komunikasi lisan, tertulis atau bahasa 

isyarat sekalipun.  

Oleh karena itu, berdasarkan permasalah di atas peneliti berasumsi 

bahwa di dalam Al Qur’an juga terdapat banyak ayat yang menjelaskan 

tentang kecerdasan interpersonal atau ayat yang berkaitan dengan interaksi 

sosial sesama manusia. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya 

memfokuskan pada dua kelompok ayat dari banyaknya ayat dengan 

pertimbangan bahwa kedua kelompok ayat ini mencakup secara keseluruhan 

mengenai konsep kecerdasan interpersonal termasuk dimensi-dimensi yang 

ada di dalamnya. Kelompok ayat yang dimaksud adalah Q.S Al-‘Alaq [96] : 

1-5 dan Q.S Al-Hujurat [49] : 6-12.  

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang dari fokus penelitian yang diangkat, maka 

peneliti merumuskannya menjadi dua bagian yakni secara umum dan juga 

khusus. Secara umum, permasalahannya adalah bagaimana kecerdasan 

interpersonal dalam al Qur’an dan implikasinya terhadap kompetensi sosial 

guru PAI dimana kecerdasan interpersonal ini juga berkaitan dengan peran 

guru sebagai pendidik yang berhadapan serta berinteraksi langsung dengan 

peserta didik yang memiliki keunikan pada setiap individunya. 

Adapun secara khusus, peneliti kemudian mengklasifikasikan poin 

penting dalam penelitian ini kedalam beberapa rumusan masalah, 

diantaranya: 

a. Bagaimana pendapat mufasir mengenai Q.S Al-‘Alaq ayat 1-5 dan Q.S 

Al-Hujurat ayat 6-12? 

b. Bagaimana konsep kecerdasan interpersonal dalam Q.S Al-‘Alaq ayat 

1-5 dan Q.S Al-Hujurat ayat 6-12? 

c. Bagaimana implikasi kecerdasan interpersonal dalam Al Qur’an 

terhadap pembelajaran PAI di Sekolah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

mengenai kecerdasan interpersonal dalam al Qur’an. Lebih lanjutnya, 

penelitian ini dimaksudkan untuk : 

a. Mengetahui pendapat mufasir mengenai Q.S Al-‘Alaq ayat 1-5 dan Q.S 

Al-Hujurat ayat 6-12. 

b. Mengetahui konsep kecerdasan interpersonal dalam Q.S Al-‘Alaq ayat 

1-5 dan Q.S Al-Hujurat ayat 6-12? 

c. Mendeskripsikan implikasi kecerdasan interpersonal dalam Al Qur’an 

terhadap pembelajaran PAI di Sekolah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 
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Dalam segi teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan 

dan pemahaman mengenai Kecerdasan Interpersonal dalam Al Qur’an 

serta implikasi kecerdasan interpersonal dalam Al Qur’an terhadap 

kompetensi guru PAI. Selain itu penelitian ini juga diharapkan 

memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu 

Pendidikan Agama Islam. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pedoman dan pertimbangan pemikiran atau perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi guru-guru 

dalam menambah pemahaman terkait Kecerdasan Interpersonal yang 

nantinya akan diterapkan pada proses pembelajaran.  

1.5 Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk mengarahkan 

tulisan agar berurutan, sistematis, dan fokus pada pokok permasalahan, 

sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi atau kandungan dari 

penelitian ini. Sistematika ini berisikan : 

BAB I  Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (secara teoritis dan 

praktis), serta sistematika penelitian. 

BAB II  berisi konsep umum serta teori pendukung mengenai al Qur’an 

yang meliputi : definisi al Qur’an dan fungsi al Qur’an. 

Kecerdasan interpersonal, yang meliputi : definisi kecerdasan 

interpersonal serta dimensi utama kecerdasan interpersonal. 

Komunikasi efektif dan edukatif. Pendidikan Islam yang meliputi 

: definisi Pendidikan Islam dan komponen-komponen Pendidikan 

Islam. Pendidikan Agama Islam di Sekolah yang berisi :  definisi 

Pendidikan Agama Islam, dasar Pendidikan Agama Islam, tujuan 

Pendidikan Agama Islam, fungsi Pendidikan Agama Islam. 
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Kualifikasi Guru PAI, Kompetensi sosial guru PAI, serta 

penelitian terdahulu yang relevan.  

BAB III  Metode Penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, 

instrument penelitian, teknik pengumpulan data penelitian serta 

teknik analisis data (meliputi reduksi data, penyajian data, serta 

kesimpulan dan verifikasi).  

BAB IV  berisi penyajian data temuan, analisis data temuan mengenai 

pendapat para mufasir tentang Q.S Al-‘Alaq [96] ayat 1-5 dan Q.S 

Al-Hujurat [49] ayat 6-12. Konsep kecerdasan interpersonal 

dalam al Qur’an dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI di 

Sekolah serta reduksi dan verifikasi data temuan. 

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, yang berisi tentang 

penjelasan simpulan dari penelitian serta implikasi dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.  

 


