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ABSTRAK 

Ismail MH. Fadhli:  Hubungan antara Interpersonal Intelligence dengan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI (Penelitian di Kelas X SMAN 26 

Bandung). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di SMAN 26 

Bandung melalui observasi, penulis menemukan beberapa permasalahan yakni 

masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Sekitar 40 % siswa 

yang mendapatkan hasil sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditentukan, 60 % lainnya masih dibawah rata-rata dari 33 siswa. Ketika dianalisa, 

siswa di kelas X dalam proses pembelajaran berlangsung saat ada diskusi 

kelompok ditemukan siswa yang mengerjakan tugas sendiri sendiri  dan 

cenderung pasif dalam berinteraksi sesama temannya. Ada beberapa dari siswa di 

kelompok yang juga mendominasi siswa lain sehingga teman kelompoknya 

hampir tidak mengerjakan apa-apa.  

 Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

interpersonal intelligence siswa kelas X di SMAN 26 Bandung, hasil belajar 

siswa kelas X di SMAN 26 Bandung, serta hubungan interpersonal intelligence 

dengan hasil belajar siswa kelas X di SMAN 26 Bandung. 

 Hipotesis yang diajukan yakni semakin tinggi tingkat interpersonal 

intelligence siswa, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar mereka pada mata 

pelajaran PAI, dan begitupun sebaliknya. 

 Metode yang digunakan adalah metode korelasional atau korelasi. 

Penelitian ini menggunakan random sampling dengan melibatkan 35 orang siswa 

kelas X di SMAN 26 Bandung. Sedangkan teknik pengumpulan datanya 

dilakukan melalui angket, dan tes. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpersonal intelligence siswa 

termasuk dalam kategori tinggi dengan skor rata-rata sebesar 4,19, hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor 

rata-rata sebesar 81,06. Sedangkan hubungan antara interpersonal intelligence 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI berkorelasi positif dan 

signifikan. Koefisien korelasi sebesar = 0,63, dengan thitung lebih besar dari t tabel 

yaitu 3,6  > 1,69. Dengan demikian, diartikan bahwa  hipotesis (H0) ditolak dan 

hipotesis (Ha) diterima, dan koefisien determinasi mencapai 40% yang artinya 

masih terdapat 60% faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI. 

 

 

 


