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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah 

1. Pengertian kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Stein dan Book (2002) kemampuan pemecahan masalah 

adalah kemampuan untuk mengenali dan merumuskan masalah, 

memecahkan masalah bersifat multi face dan mensyaratkan  kemampuan 

menjalani proses 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 kelemahan. Setiap alternatif terbaik, 

menilai hasil penerapan alternatif pemecahan yang digunakan dan 

mengulang proses di atas apabila masalahnya tetap belum terpecahkan.  

Menurut Solso (2008) kemampuan pemecahan masalah adalah 

suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu 

solusi atau  jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik.  Sedangkan 

menurut Oztruk dan Guven (2016) kemampuan pemecahan masalah atau 

problem solving adalah proses ilmiah seseorang melalui sebuah fase dari 

pemahaman masalah untuk kemudian mencari informasi yang diperlukan 

untuk diputuskan solusi pemecahannnya dan dievaluasi solusinya.. 
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Menurut  Chaplin (2001) problem   solving atau pemecahan 

masalah adalah   proses   yang mencakup dalam usaha menemukan 

urutan yang benar  dari  alternatif  jawaban  mengarah  padasatu sasaran 

atau ke arah pemecahan yang ideal.   

Menurut Anderson (Karatas & Baki,  2017)  Pemecahan masalah 

adalah keterampilan yang melibatkan berbagai proses termasuk  

menganalisis, menafsirkan, menalar, dan memprediksi. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah adalah  kemampuan untuk mengenali dan 

merumuskan masalah serta dapat menemukan suatu solusi atau jalan 

keluar untuk suatu masalah yang ada kemudian  seseorang yang 

menghadapi masalah harus mencari sumber informasi dari akar 

permasalahan  tersebut terlebih dahulu. Sehingga seseorang itu akan 

dengan mudah memutuskan solusi dalam pemecahan suatu masalahnya 

2. Aspek-aspek Kemampuan Pemecahan Masalah  

Menurut Stein dan Book (2002) terdapat empat aspek dalam 

pemecahkan masalah yaitu : 

a. Bersikap hati-hati, Setiap individu perlu melakukan analisis masalah 

secara seksama sebelum melakukan pemecahan masalah. Pemecahan 

masalah yang terjadi menuntut individu mampu mengenali masalah 

sehingga individu dapat meruuskan permasalahan secara bijaksana 

b. Disiplin diri, pemecahkan masalah memerlukan pemikiran yang 

optimal dan terus menerus sehingga individu akan merasakan 

pentingnya permasalahann untuk dipecahkan. Pemecahan masalah 
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memerlukan sikap disiplin individu dalam memandang masalah 

untuk lebih mengoptimalisasikan sikap atau tindakan yang mengarah 

dalam menghadapi  dan memandang masalah. 

c. Sistematik dalam menghadapi dan memandang masalah, pemecahan 

masalah yang tidak berlarut adalah upaya yang sistematik dalam 

menghadapi dan memandang masalah yang baik. 

d. Tidak menghindar dari masalah, menyelesaikan masalah dilakukan 

dengan menghadapai masalah dan bukan menghindari diri dari 

masalah individu yang berhasil dalam memecahkan masalah di 

dukung oleh kemampuan menemukan cara pandang baru dalam 

memecahkan masalah, apabila individu menghindari diri dari 

masalah maka upaya pemecahan masalah menjadi terhambat dan 

tidak terselesaikan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Pemecahan 

masalah 

Menurut Rahmat (2003), Pemecahan masalah di pengaruhi oleh 

dua faktor yaitu : 

a. Faktor situasional yaitu : 

1) Sifat sulit-mudah, Sifat sulit apabila masalah memiliki sifat yang 

sulit  untuk dipecahkan sehingga memerlukan ketrampilan untuk 

menganalisis lebih dalam mengenai masalah yang dihadapi. 

Sifat mudah apabila masalah yang dihadapi memiliki tingkat 

kemudahan dalam memecahkannnya, karena tidak sulit 

dilakukan dalam menyelesaikannya. 

Hubungan antara Kecerdasan…, Asih Nur Aizah, Fakultas Psikologi UMP, 2018



 

11 

 

2) Sifat baru-lama, sifat baru apabila masalah yang akan 

dipecahkan merupakan masalah yang sedang terjadi sehinggga 

mudah proses pemecahannya. Sifat lama, apabila masalah yang 

sudah lama terjadi sehingga perlu dilakukan analisis masalah 

lebih lanjut untuk memudahkan dalam melakukan pemecahan 

masalah. 

3) Melibatkan sedikit atau banyak masalah lain, akan   

mengakibatkan   pemecahan menjadi sulit dan menganggu 

terbentuknya pemecahan masalah. Melibatkan banyak masalah 

lain, mengakibatkan banyak masalah yang terlibat sehingga 

pemecahan masalah menjadi sangat rumit. 

b. Faktor personal 

Terdapat faktor biologis dan sosio-psikologis yang 

memberikan pengaruh kuat terhadap proses pemecahan masalah 

yaitu : 

1) Motivasi, merupakan penggerak yang mampu membuat individu 

merasa nyaman dan optimis dalam menanggapi setiap gejala 

yang meresahkan sehingga menghasilkan gejala yang 

memuaskan. Motivasi yang rendah mengalihkan perhatian, 

sedangkan motivasi yang tinggi membatasi fleksibilitas. 

2) Kepercayaan dan sikap yang salah, asumsi yang salah dapat 

menyesatkan individu, sebagai contoh apabila individu percaya 

bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan kekayaan material, 

individu akan mengalami kesulitan ketika memecahkan masalah 
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penderitaan batin. Kerangka rujukan yang tidak cermat 

menghambat  efektifitas pemecahan masalah.  

3) Kebiasaan, kecenderungan mempertahankan pola pikir tertentu 

atau melihat masalah hanya dari satu sisi saja atau kepercayaan 

yang berlebihan  dan tanpa kritis pada pendapat otoritas, 

menghambat pemecahan masalah yang efisien. 

4) Emosi, individu akan terlibat secara emosional dalam berbagai 

situasi, emosi mewarnai cara berpikir individu. Sebagai manusia 

utuh , individu tidak dapat mengesampingkan emosi. Emosi 

bukan hambatan utama tetapi bila emosi sudah mencapai 

intensitas yang begitu tinggi sehingga menjadi stress barulah 

indivisu menjadi sulit berpikir efisien.  

Faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah 

Menurut  Ormrod  (2003),  kemampuan  seseorang  dalam  

pemecahan  masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah: 

1) Kemampuan memori. Mengingat dalam memecahkan masalah    

diperlukan kemampuan untuk mengaitkan berbagai informasi, 

maka memori memegang peranan yang penting. 

2) Pemberian   makna   pada   masalah. Masalah   akan   lebih   

mudah   dipahami   jika direpresentasikan  secara  bermakna.  

Dengan  pemahaman  akan  masalah  yang  lebih baik, akan 

mempengaruhi keberhasilan pemecahan masalah. 
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3) Pemahaman  individu  akan  informasi  yang  relevan  dengan  

masalah.  Semakin  baik pemahaman  seseorang  akan  berbagai  

informasi  yang  terkait  dengan  masalah,  maka akan   semakin   

memungkinkan   bagi   individu   tersebut   untuk   mencari   

berbagai alternatif penyelesaian masalah. 

4) Kemampuan memanggil kembali informasi dari memori jangka 

panjang. Hal ini akan terkait dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki oleh seseorang. Jika seorang individu mampu  

memanggil  kembali  informasi  dari  memori  jangka  panjang,  

maka tentunya akan membantu individu tersebut  

mengelaborasikan  informasi  itu  untuk  digunakan  dalam 

upaya pemecahan masalah. 

5) Proses  metakognitif,  yaitu  pemahaman  akan  kemampuan  

kognitif  dan  upayanya dalam  mengoptimalkan  kemampuan  

tersebut.  Individu  yang  memahami  bagaimana kemampuan  

kognitif  yang  dimiliki  dan  bagaimana  mengoptimalkannya  

cenderung memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang 

lebih memadai 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa  dalam 

pemecahkan masalah dipengaruhi  faktor situasional dan faktor 

personal,intelegensi, kreativitas,usia, pengalaman, tingkah laku 

coping, tingkat pendidikan, faktor situasional, faktor biolgis, 

motivasi, kepercayaan dan sikap yang tepat, fleksibilitas dan dan 

emosi. 
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B. Kecerdasan Interpersonal 

1. Pengertian Kecerdasan Interpersonal 

Menurut Safaria (2005) kecerdasan interpersonal dapat dikatakan 

sebagai kecerdasan sosial yang diartikan sebagai kemampuan dan 

ketrampilan seseorang dalam menciptakan relasi, membangun relasi dan 

membangun relasi sosialnya, sehingga kedua belah pihak berada dalam 

situasi menang-menang atau saling menguntungkan.  

Menurut Gunawan (2012) Kecerdasan interpersonal adalah 

kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi dan 

perasaaan orang Lain. Kecerdasan ini juga melibatkan kepekaan pada 

ekspresi wajah, suara dan gerakan tubuh dari orang lain dan mampu 

memberiakn respon secara efektif dalam berkomunikasi. 

Menurut Wiliams (2005) kecerdasan interpesonal adalah 

kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan baik dengan 

orang lain. Kemampuan ini melibatkan kemampuan verbal dan non 

verbal, kemampuan bekerjasama, memanagemen konflik, kemampuan 

untuk percaya,menghormati, memimpin, dan memotivasi orang lain 

untuk mencapai tujuan umum. 

Menurut Mork (Yaumi, 2013) kecerdasan interpersonal adalah 

kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal 

dan non-verbal, dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi secara tepat. 

Menurut Gardner ( Bas & Bayhan, 2017) Kecerdasan 

Interpersonal  adalah kemampuan untuk memahami orang lain 
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memahami perasaan, memotivasi, dan niat dan untuk merespons secara 

efektif 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan individu untuk dapat berinteraksi 

dengan orang lain,mampu memahami perasaan orang lain,mampu 

bekerja sama dengan orang lain, serta mampu menyelesaikan masalah. 

2. Dimensi  Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan Interpersonal memiliki beberapa dimensi. Anderson 

dalam Safaria (2005) menyebutkan ada tiga dimensi kecerdasan 

interpersonal. Ketiga dimensi kecerdasan interpersonal tersebut, yaitu : 

a. Social Sensivity atau sensivitas sosial, yaitu kemampuan untuk 

mampu merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau perubahan 

orang lain yang ditunjukannnya baik secara verbal maupun non-

verbal. Seorang yang memiliki sensivitas sosial tinggi akan mudah 

memahami dan menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang 

lain, entah reaksi tersebut positif maupun negatif. 

b. Social Insight, yaitu kemampuan untuk memahami dan mencari 

pemecahan masalah yang efektif dalam situasi interaksi sosial, 

sehingga masalah-masalah tersebut menghambat apalagi 

menghancurkan relasi sosialanya.  

c. Social Communication atau penguasaan ketrampilan komunikasi 

sosial merupakan kemampuan individu untuk menggunakan proses 

komunikasi dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal 

yang sehat. Seseorang membutuhkan sarana dalam proses 
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menciptakan, membangun dan mempertahankan relasi sosial. Sarana 

yang digunakan melalui proses komunikasi, yang mencakup 

komunikasi verbal, non-verbal serta komunikasi melalui tampilan 

fisik. 

Berdasarkan uraian diatas kecerdasan interpersonal memiliki tiga 

dimensi yaitu sosial sensivity atau sensivitas sosial yaitu kemampuan 

untuk mengamati atau merasakan perubahan orang lain, sosial insight 

yaitu kemampuan individu untuk memahami dan mencari pemecahan 

masalah yang efektif dalam situasi interaksi sosial, soscial 

communication atau penguasaan ketrampilan sosial merupakan 

kemampuan individu untuk menggunakan proses komunikasi dalam 

menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. 

3. Karakteristik Kecerdasan Interpersonal 

Seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal akan terlihat 

berdasarkan karakteristik yang ditunjukannya.Safaria (2005) menjelaskan 

karakteristik-karakteristik tersebut, sebagai barikut : 

a. Mampu mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru secara 

efektif.  

b.  Mampu berempati dengan orang lain atau memahami orang lain 

secara total.  

c. Mampu mempertahankan relasi sosialnya secara efektif sehingga 

tidak musnah dimakan waktu dan senantiasa berkembang semakin 

intim atau mendalam atau penuh makna.  
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d. Mampu menyadari komunikasi verbal maupun non verbal yang 

dimunculkan orang lain, atau dengan kata lain sensitif terhadap 

perubahan situasi sosial dan tuntutan-tuntutannya. Sehingga anak 

mampu menyesuaikan dirinya secara efektif dalam segala macam 

situasi.  

e. Mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam relasi sosialnya 

dengan pendekatan win-win solution, serta yang paling penting 

adalah mencegah munculnya masalah dalam relasi sosialnya.  

f. Memiliki keterampilan komunikasi yang mencakup keterampilan 

mendengarkan efektif, berbicara efektif dan menulis secara efektif. 

Termasuk didalamnya mampu menampilkan penampilan fisik 

(model busana) yang sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya. 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa karakteristik kecerdasan 

interpersonal adalah mampu manciptakan, membangun, dan 

memprtahankan relasi, mampu berempati, memahami komunikasi 

verbal maupun non verbal, dan mampu memecahkan masalah 

dengan efektif. 

Pendapat lain mengenaik karakteristik kecerdasan interpersonal 

dikemukakan oleh Yaumi (2012) yang menyatakan bahwa karakteristik 

kecerdasan interpersonal adalah : 

a. Belajar dengan sangat baik ketika berda dalam situasi yang 

membangun interaksi antara satu dengan yang lainnya. 

b. Semakin banyak berhubungan dengan orang lain, semakin merasa 

bahagia. 
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c. Sangat produktif dan berkembang dengan pesat ketika belajar secara 

kooperatif dan kolaboratif 

d. Ketika menggunakan interaksi jejaring sosial sangat senang 

dilakukan melalui chatting atau teleconference 

e. Merasa senang berpartisipasi dalam organisasi-organisasi sosial 

keagamaan, dan politik 

f. Sangat senang mengikuti acara talkshow di tv dan radio 

g. Ketika bermain atau berolahraga, sangat pandai bermain secara tim 

daripada main sendirian 

h. Selalu merasa bosan dan tidak bergairah ketika bekerja sendiri 

i. Selalu melibatkan diri dalam club-club dan berbagai aktivitas 

ekstrakulikuler 

j. Sangat peduli dan penuh perhatian pada masalah-masalah dan isu-isu 

sosial. 

Berdasarkan uraian diatas Kecerdasan interpersonal adalah 

kemampuan untuk bersosialisasi, berempati, serta memotivasi orang 

lain.skala kecerdasan interpersonal digunakan untuk mengukur tingkat 

kecerdasan interpersonal. Skala kecerdasan interpersonal terdiri dari 

sosial sensitivity atau sensitivitas yaitu yaitu  kemampuan  individu  

untuk  mampu merasakan dan mengamati reaksi - reaksi atau perubahan 

orang lain yang  ditunjukkannya  baik  secara  verbal  maupun  non-

verbal, dan social insight yaitu kemampuan individu   untuk   memahami 

dan mencari pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi 

sosial, sehingga masalah-masalah  tersebut  tidak  menghambat  apalagi  

menghancurkan  relasi  sosial  yang telah dibangun individu tersebut. 
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C. Peserta Didik 

1. Definisi Peserta Didik 

Menurut Sarwono ( 2007) peserta didik atau peserta didik adalah 

setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di 

dunia pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik adalah seorang  yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kepribadian yang baik 

sebagai bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan 

belajar sungguh-sungguh. Peserta didik adalah status yang disandang 

oleh seseorang karena hubungannnya dengan dunia pendidikan yang 

diharapkan mmenjadi calon-calon untuk menjadi genarasi penerus 

bangsa 

Peserta didik atau peserta didik menurut ketentuan umum undang-

undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi  diri melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. Dengan demikian peserta didik atau peserta didik 

adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai 

dengan cita-cita dan harapan bangsa 

Menurut Nata (2008) kata murid diartikan sebagai orang yang 

menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, 

pengalaman dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar 

bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar sungguh-sungguh. 
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Disamping kata murid dijumpai istilah lain yang sering digunakan dalam 

bahasa arab, yaitu tilmidz yang berarti murid ataup elajar, jamaknya 

talamidz. Kata ini merujuk pada murid yang belajar di madrasah. Kata 

lain yang berkenaan dengan murid adalah thalib, yang artinya pencari 

ilmu, pelajar, mahapeserta didik. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Peserta didik yang mampu menghadapi masalahnya akan mampu 

mencari, menggali,merumuskan masalah dan menemukan solusi untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian peserta didik dalam 

memecahkan harus bersikap hati-hati  jadi Setiap individu perlu melakukan 

analisis masalah secara seksama sebelum melakukan pemecahan masalah. 

Memecahkan masalah memerlukan pemikiran yang optimal dan terus 

menerus sehingga individu akan merasakan pentingnya permasalahann untuk 

dipecahkan.  

Pemecahan masalah memerlukan sikap disiplin individu dalam 

memandang masalah untuk lebih mengoptimalisasikan sikap atau tindakan 

yang mengarah dalam menghadapi  dan memandang masalah.Sistematik 

dalam menghadapi dan memandang masalah. Pemecahan masalah yang tidak 

berlarut adalah upaya yang sistematik dalam menghadapi dan memandang 

masalah yang baik. Tidak menghindar dari masalah menyelesaikan masalah 

dilakukan dengan menghadapai masalah dan bukan menghindari diri dari 

masalah individu yang berhasil dalam memecahkan masalah di dukung oleh 

Hubungan antara Kecerdasan…, Asih Nur Aizah, Fakultas Psikologi UMP, 2018



 

21 

 

kemampuan menemukan cara pandang baru dalam memecahkan masalah,  

untuk menemukan cara pemecahan masalah yang efektif dibutuhkan adanya 

kecerdasan.  

Menurut Gardner (dalam Uno, 2008) kecerdasan sebagai kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. 

Kemudian menurut Franklin (dalam Alder, 2006) kecerdasan adalah suatu 

kemampuan untuk mengambil sikap yang tepat untuk menghadapi situasi 

dalam sebuah lingkungan. Menurut Gardner (2003) ada delapan macam 

kecerdasan yang menurutnya bersifat universal, salah satunya adalah 

kecerdasan sosial/interpersonal. 

Kecerdasan  interpersonal adalah suatu kemampuan individu untuk 

menghadapi orang lain di sekitar diri sendiri dengan cara-cara yang efektif 

(Thorndike dalam Azwar 2010). Kecerdasan interpersonal diartikan sebagai 

kemampuan yang menunjukkan kemampuan individu dalam berhubungan 

dengan orang lain. Peserta didik yang memiliki kecerdasan interpersonal 

didasari oleh beberapa aspek diantaranya yaitu  Social Sensivity atau 

sensivitas sosial, yaitu kemampuan untuk mampu merasakan dan mengamati 

reaksi-reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukannnya baik secara 

verbal maupun non-verbal. Seorang yang memiliki sensivitas sosial tinggi 

akan mudah memahami dan menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari 

orang lain, entah reaksi tersebut positif maupun negatif. Social Insight, yaitu 

kemampuan untuk memahami dan mencari pemecahan masalah yang efektif 

dalam situasi interaksi sosial, sehingga masalah-masalah tersebut 
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menghambat apalagi menghancurkan relasi sosialnya. Social Communication 

atau penguasaan ketrampilan komunikasi sosial merupakan kemampuan 

individu untuk menggunakan proses komunikasi dalam menjalin dan 

membangun hubungan interpersonal yang sehat. Seseorang membutuhkan 

sarana dalam proses menciptakan, membangun dan mempertahankan relasi 

sosial. Sarana yang digunakan melalui proses komunikasi, yang mencakup 

komunikasi verbal, non-verbal serta komunikasi melalui tampilan fisik.  

Diantara beberapa aspek kecerdasan interpesonal terdapat aspek sosial insight 

yaitu kemampuan untuk memahami dan mencari pemecahan masalah yang 

efektif dalam interaksi sosial. Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Peserta didik Kelas X Di SMK 

Muhammadiyah Somagede 

Pemecahan Masalah 

1. Bersikap Hati hati 

2.  Disiplin diri 

3.  Sistematik dalam menghadapi 

masalah 

4.  Tidak menghindar dari masalah 

Kecerdasan Interpersonal 

 

1. Social Sensitivity 

2. Sosial Insight 

3. Social Communication 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan ,peneliti mengajukan 

hipotesis: “ada hubungan antara kecerdasan interpersonal dengan kemampuan 

pemecahan masalah pada peserta didik kelas X Di SMK Muhammadiyah 

Somagede, Banyumas” 
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