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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan terencana dengan maksud mengubah atau 

mengembangkan perilaku yang diinginkan. Pendidikan merupakan hal yang 

sangat penting bagi kehidupan, dimana pendidikan dapat menyongsong 

kehidupan yang cerah di masa yang akan datang. Pendidikan sebagai suatu 

proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku 

yang berlaku dalam masyarakat. Proses dimana seseorang dipengaruhi oleh 

lingkungan yang terpimpin khususnya  didalam lingkungan sekolah sehingga 

dapat mencapai kecakapan sosial dan dapat mengembangkan kepribadiannya 

(Carter, 2007). 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan sangat bermanfaat 

dalam segala bentuk peradaban dan kegiatan manusia. Dengan memiliki ilmu, 

manusia dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, jika manusia 

tidak memiliki ilmu, maka ia akan terpuruk dan tertinggal dari perkembangan 

yang ada, sehingga akan berada dalam golongan orang-orang yang bodoh, 

karena orang yang memiliki kompetensi (berilmu) yang dapat tetap eksis di 

zaman tempat ia hidup. Oleh karena itu sumber daya manusia yang 

berkualitas sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa 

Indonesia. Peserta didik SMK termasuk dalam usia remaja, karena masa 
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remaja menurut Papalia (2008) masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 

tahun dan di usia duapuluhan untuk remaja akhir. 

Sekolah menengah pertama kejuruan (SMK) adalah salah satu 

lembaga yang berperan menciptakan sumber daya manusia (SDM) Yang 

berkualitas serta berkompeten dalam bidangnya. Pendidikan menengah 

kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan 

pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat melakukan ketrampilan 

untuk dapat bekerja ( Anonim, 2000). 

Peserta didik SMK termasuk dalam usia remaja, masa remaja 

merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju masa dewasa , pada masa 

ini remaja mengalami banyak perubahan antara lain perubahan pada emosi, 

perubahan pada fisik atau tubuh serta perubahan pada pola perilakunya, minat 

dan nilai-  nilai pada pada dirinya,perubahan-perubahan yang terjadi pada 

masa remaja ini dapat menimbulkan adanya krisis pada diri mereka (Hurlock, 

1989). Masa remaja merupakan masa yang penuh masalah karena masa ini 

adalah periode terjadinya perubahan pada tubuh,pola perilaku, dan peran yang 

diharapkan oleh kelompok sosial, serta merupakan masa pencarian identitas 

untuk mengangkat diri sendiri sebagai individu (Hurlock, 2006) 

Pada masa remaja ada berbagai macam permasalahan. Banyaknya 

permasalahan yang ada baik masalah ringan ataupun masalah yang berat 

menjadikan remaja atau peserta didik menjadi ragu-ragu, sehingga berdampak 

pada diri individu tersebut bisa saja mengambil langkah yang tidak efektif 

(Yusuf, 2011). 
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Dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam diri dan lingkungan 

di sekitar, remaja harus mampu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan 

tersebut. Karakteristik penyesuaian diri yang terjadi pada remaja dapat 

terlihat dari penyesuaian diri terhadap peran dan identitas, pendidikan, 

kehidupan seks, norma sosial, penggunaan waktu luang, penggunaan uang 

atau finansial serta penyesuaian diri terhadap kecemasan, konflik, dan 

frustrasi (Ali & Asrori, 2011). Tentu saja dalam dalam menghadapi 

permasalahan-permasalah pada remaja diperlukan adanya suatu kemampuan 

untuk pemecahkan masalah sehingga memerlukan suatu solusi atau 

pemecahan masalah agar penyesuaian diri tercapai dengan baik. 

Menurut Wayan & Puspitadewi (2014) Kemampuan pemecahan 

masalah adalah kemampuan untuk mengenali dan merumuskan masalah  serta  

menemukan cara  atau  jalan  keluar  dan menerapkan untuk mengubah   suatu 

kondisi  menjadi kondisi yang diinginkan. Pemecahkan masalah bersifat multi 

fase  dan  mensyaratkan kemampuan menjalani proses yaitu memahami 

masalah dan percaya pada diri sendiri,  serta  termotivasi  untuk  memecahkan 

masalah itu secara efektif,menentukan dan merumuskan  masalah sejelas 

mungkin, menemukan sebanyak  mungkin  alternatif  pemecahan,  

mengambil keputusan untuk menerapkan salah satu alternatif pemecahan dan 

kelemahannya. 

Menurut stein dan Book (2002) pemecahan masalah adalah 

kemampuan individu untuk dapat menemukan dan merumuskan serta 

menemukan solusi yang tepat dan ampuh dalam mengatasi masalah. 
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Pemecahan masalah yang baik meliputi beberapa aspek yaitu sikap hati-hati, 

disiplin diri, sistematik dalam menghadapi dan memandang masalah, serta 

tidak menghindar dari masalah yang ada. 

Manusia berpikir dan memecahkan masalah menggunakan pikiran 

atau kecerdasannnya. Cepat atau lambat manusia dalam menyelesaikan 

masalah tergantung kepada kemampuan intelegensinya (Azwar, 2011).  Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Purwanto (2011) kecerdasan adalah 

kesanggupan untuk menyesuaikan diri pada kebutuhan baru dengan 

menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Dengan 

kecerdasan akan membantu manusia dalam kehidupannya senantiasa dapat 

menentukan tujuan-tujuan yang baru, dapat memikirkan dan menggunakan 

cara-cara untuk mewujudkan dan mencapai tujuan ini.  

Menurut Gardner (2003) ada delapan macam kecerdasan yang 

menurutnya bersifat universal, salah satunya adalah kecerdasan 

sosial/interpersonal. Menurut Gardner (2003) Kecerdasan sosial atau 

kecerdaan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan 

dengan orang lain. Seseorang yang tinggi intelegensi sosialnya akan mampu 

menjalin komunikasi yang efektif dengan orang lain, mampu berempati 

dengan baik, mampu mengembangkan hubungan yang harmonis dengan 

orang lain. Mereka dapat dengan cepat memahami susasana hati, motif dan 

niat orang lain. 

 Kemudian menurut  kecerdasan interpersonal yang memungkinkan 

seseorang untuk memahami dan bekerja dengan orang lain. Kecerdasan 
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intrapersonal yang mencakup orang-orang yang lebih suka bekerja sendiri 

daripada dipaksa bekerja dalam kelompok, dan sering dicap pemalu. 

Kecerdasan linguistik / verbal yang berhubungan dengan bahasa, ucapan, 

bacaan, dan tulisan 

Penelitian yang dilakukan oleh Paidi (2008) menemukan bahwa  

kemampuan pemecahan masalah mampu membantu peserta didik dalam 

membuat keputusan. Dari hasil penelitian diatas pemecahan masalah dapat 

membuat peserta didik berpikir kritis dan analitis dalam membuat keputusan. 

Hasil wawancara kepada SV peserta didik kelas X di SMK 

Muhammadiyah Somagede Ketika menghadapi masalah SV memilih untuk 

memendam sendiri karena kurang percaya jika SV harus bercerita terhadap 

orang lain. Kemudian SV juga mengatakan jika menghadapi masalah SV 

sering membiarkan masalah tersebut atau menunda untuk menyelesaikannya. 

Kemudian hasil wawancara dengan FT peserta didik kelas X SMK 

Muhammadiyah Somagede ketika FT menghadapi masalah FT sering 

menghindarinya dengan cara membolos karena malas untuk menghadapinya 

Subjek juga merasa minder jika teman-teman tau masalah yang dihadapinya 

jadi subjek lebih memilih untuk tidak menceritakannya terhadap orang lain.  

Jadi berdasarkan wawancara subjek memilih untuk memendam 

sendiri masalah yang ada dan tidak menceritakan terhadap orang lain  dan 

subjek sering membiarkan masalah, akibatnya masalah-masalah yang mereka 

hadapi tidak terselesaikan, tetapi dapat menimbulkan masalah yang baru, 

sehingga diperlukan adanya kemampuan untuk pemecahkan masalah yang 
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baik untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang 

mereka hadapi. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk  

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara kecerdasan 

interpersonal dengan kemampuan pemecahan masalah pada Peserta Didik 

kelas X di SMK Muhammadiyah Somagede, Banyumas” 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

“Apakah ada hubungan kecerdasan interpersonal dengan kemampuan 

pemecahan masalah pada Peserta Didik kelas X di SMK Muhammadiyah 

Somagede, Banyumas”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Hubungan antara 

kecerdasan interpersonal dengan kemampuan pemecahan masalah pada 

peserta didik kelas X di SMK Muhammadiyah Somagede, Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitia ini adalah 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai kajian 

dalam ilmu psikologi, bidang psikologi kognitif khususnya tentang 

kecerdasan interpersonal dan kemampuan pemecahan masalah 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pendidik dalam 

mengajar anak didiknya, karena peserta didik tidak hanya 

membutuhkan nilai prestasi yang baik secara akademis tetapi juga 

membutuhkan ketrampilan yang lain yaitu kemampuan untuk 

melakukan pemecahan masalah dan mengatasi masalah dalam 

kehidupannya. 

b. Hasil penelitian dapat memberi gambaran kepada peserta didik 

tentang kemampuan pemecahan masalah. 
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