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ABSTRAK  

 

Silviany Theresia Santoso, 2019. Peran Pendidik dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Musikal dan Interpersonal di SMP Kristen YBPK Mojowarno.  

 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana 

peran pendidik dalam meningkatkan kecerdasan musikal dan interpersonal 

peserta didik di SMPK YBPK Mojowarno. Adapun yang menjadi latar belakang 

dari penulisan tugas akhir ini adalah pendidik berusaha membangkitkan prestasi 

peserta didik dengan mengembangkan kecerdasan atau inteligensi di bidang yang 

mereka minati, terkhususnya musikal dan interpersonal. Para peserta didik 

tersebut sebagian besar adalah anggota paduan suara SMPK YBPK Mojowarno 

dan yang pernah mewakili sekolah tersebut dalam bidang kecerdasan lainnya 

seperti: atletik, olimpiade sains dan matematika, lukis, dan puisi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan dekriptif melalui 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendidik banyak memberikan perannya sebagai pelajar, agen sosialisasi, 

fasiliator, motivator, komunikator dan komentator. Dengan demikian, pendidik 

memahami bagaimana membangkitkan kemauan belajar dan prestasi peserta 

didik khususnya di bidang kecerdasan musikal dan interpersonal.  

 

Kata Kunci: Peran Pendidik, Kecerdasan Musikal, Kecerdasan 

Interpersonal, YBPK.  
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang 

memiliki implikasi besar terhadap perkembangan pengetahuan, 

keterampilan, dan kepribadian seseorang. Saat ini, sekolah swasta semakin 

banyak didirikan dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional. 

Termasuk juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Yayasan Badan 

Pendidikan Kristen (YBPK) Mojowarno yang berakreditasi B. Sekolah ini 

terdapat di Jl. Medeka 2 Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, 

Provinsi Jawa Timur. SMP Kristen YBPK Mojowarno ini merupakan 

yayasan pendidikan yang dikelola oleh YBPK GKJW Mojowarno di 

bawah naungan Majelis Agung (MA) Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) 

dan didirikan sejak tanggal 17 Agustus 1951.
1
 

Pada tahun 1980, jumlah sekolah swasta bertambah secara drastis.
 2

 

Hal ini juga terjadi pada sekolah-sekolah YBPK GKJW yang hingga saat 

ini memiliki 84 unit sekolah yang tersebar di 39 cabang se-Jawa Timur. 

Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari Kelompok Bermain, TK, SD, SMP, 

dan SMA. Namun, persoalan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa sekolah Kristen yang setelah 

dibuka beberapa tahun kemudian ditutup atau berpotensi untuk ditutup 

karena adanya berbagai faktor kendala. Misalnya, SMA YBPK 

Mojowarno yang ditutup pada tahun 2018. Kendala tersebut antara lain 

kuantitas murid yang terus menurun setiap tahun dan tidak menembus 

standar minimal peserta didik, kurangnya kesadaran dalam membayar SPP 

sementara dana pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang sarana 

dan prasarana, serta kualitas pendidikan yang dinilai kurang baik 

dibanding dengan sekolah-sekolah negeri.
3
 

                                                                 
 

1
 Wawancara via telepon dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), 

Jumat, 1 Juni 2018 pukul 19.30 WIB. 
 

2
 Weinata Sairin, Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2011), 180. 

 
3
 Wawancara via telepon dengan Cicik Astikowati (Pengurus YBPK Cabang 

Mojowarno), Senin, 7 Mei 2019 pukul 18.30 WIB. 
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Faktor kendala yang demikian juga dialami oleh beberapa sekolah 

Kristen YBPK yang menurut penulis sedang mengalami krisis baik dari 

segi kuantitas maupun kualitas pendidikan. SMP Kristen YBPK 

Mojowarno ialah salah satunya. Dari segi kuantitas, SMP Kristen YBPK 

Mojowarno memiliki jumlah peserta didik yang tidak banyak, yaitu 93 

anak dengan jumlah sumber daya pendidik yang tersedia sebanyak 12 

orang yang mana seluruhnya beragama Kristen. Data tersebut ialah 

berdasarkan periode tahun ajaran 2018-2019. SMP Kristen YBPK 

Mojowarno juga terdiri dari peserta didik yang cenderung ekonomi 

keluarganya menengah kebawah.
4
 Dari segi sarana prasarana, SMP 

Kristen YBPK Mojowarno pada dasarnya memiliki fasilitas pendidikan 

yang telah memenuhi standarisasi. Namun, Puji Widodo, S.Pd. selaku 

Kepala Sekolah SMP Kristen YBPK Mojowarno mengatakan bahwa untuk 

kegiatan pembelajaran ke luar (field trip) belum pernah dapat dilakukan 

karena dana yang terbatas dan kegiatan kesenian juga tidak disediakan 

seorang pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan tertentu karena 

tidak ada dana untuk meminta guru musik atau guru tari mengajar. 

Dari segi kualitas, pendidikan di SMP Kristen YBPK Mojowarno 

kurang unggul dalam bidang kecerdasan matematis-logis maupun 

kecerdasan lingustik (kecerdasan akademik tradisional). Hal ini didukung 

dengan data Ujian Nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan 

Budaya di mana rata-rata nilai UN Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Matematika, dan IPA peserta didik SMP Kristen YBPK Mojowarno pada 

tahun 2015-2017 mengalami penurunan yaitu: 52.46 (2015), 51.11 (2016), 

dan 45.47 (2017).
5
  

Dengan berangkat dari semua konteks persoalan di atas: faktor 

ekonomi yang terbatas, penilaian kualitas pendidikan yang kurang 

dibanding sekolah-sekolah negeri, dan persaingan tidak membuat 

semangat pendidikan di sekolah ini mundur. Pendidik SMP Kristen YBPK 

                                                                 
 

4
 Wawancara via telepon dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), 

Jumat, 1 Juni 2018 pukul 19.30 WIB. 

 
5
 “Pusat Penilaian Pendidikan,” Laporan Hasil Ujian Nasional, diakses 6 Mei 2019 pukul 

20.50 WIB, https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/. 
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Mojowarno yang seluruhnya beragama Kristen adalah salah satu 

komponen utama pendukung berdirinya SMP Kristen YBPK Mojowarno 

untuk tetap ada dan bertahan sebagai sekolah swasta yang dapat 

mewujudkan pendidikan nasional.  

Pendidik SMP Kristen YBPK Mojowarno berperan cukup penting 

dalam memampukan anak didik untuk tidak hanya belajar dalam bidang 

akademik tetapi juga non-akademik. Pendidik berperan untuk menggali 

setiap potensi dan kemampuan yang dimiliki peserta didik sehingga dapat 

menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan unggul sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing. Visi SMP Kristen YBPK Mojowarno 

sendiri berbunyi, “Beriman, berdisiplin dan berprestasi serta unggul dalam 

seni dan olahraga.”
6
  “Keunggulan” yang  menekankan bidang seni dan 

olahraga ini menjadi dasar di mana pendidik memiliki peran bukan hanya 

membimbing peserta didik dalam prestasi akademik, tetapi juga non-

akademik.  

A. Mintara Sufiyanta menjelaskan bahwa menjadi pendidik 

Kristiani pada hakekatnya ialah menghayati panggilan dan tugas untuk 

meneruskan keguruan Sang Guru Sejati.
7
 Seorang pendidik Kristiani 

memiliki peran menjadi pamong dalam membimbing dan mendampingi 

peserta didik dengan berbagai keunikan yang mereka miliki dalam 

berkreasi dan mengangkat imajinasi tentang kebaikan-kebaikan yang bisa 

diwujudkan di masa depan.
8
 

Peran pendidik yang demikian menurut penulis sejalan dengan 

teori kecerdasan majemuk Howard Gardner. Gardner mendobrak tradisi 

pendidikan kecerdasan tunggal. Ia mengkritik anggapan kognisi manusia 

bersifat satu kesatuan dan setiap individu dapat dijelaskan sebagai 

makhluk yang memiliki kecerdasan yang dapat dinilai dan diukur secara 

tunggal. Ia kemudian mencetuskan Teori Kecerdasan majemuk sejak 1983 

                                                                 
 

6
 Wawancara via telepon dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), 

Jumat, 1 Juni 2018 pukul 19.30 WIB. 

 
7
 A. Mintara Sufiyanta,  Hati Sang Guru: Menghayati Panggilan Guru Kristiani 

(Yogyakarta: Kanisius, 2014), 22-23. 

 
8
 A, Mintara Sufiyanta,  Guruku Malaikat Jiwaku: Spiritualitas Guru Kristiani (Jakarta: 

Obor,2011), xix. 
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sampai sekarang tetap relevan menjadi refleksi dan kritik bagi pemahaman 

pendidikan di Indonesia. Ia mengkritik anggapan bahwa kecerdasan anak 

didik hanyalah pada kecerdasan linguistik dan matematis-logis 

(kecerdasan akademik tradisional) saja.
9
 

Berdasarkan data yang diberikan oleh Puji Widodo S,Pd., peserta 

didik SMP Kristen YBPK Mojowarno memiliki kecerdasan yang 

majemuk. Ada yang berprestasi dalam bidang olahraga, spasial, dan 

beberapa bidang lainnya. Di antara semua bidang kecerdasan, ada dua 

kecerdasan yang sangat menonjol dalam diri peserta didik yaitu 

kecerdasan musikal dan kecerdasan antar pribadi (interpersonal).
10

 

Beberapa ahli mengungkapkan bahwa kecerdasan musikal adalah 

kecerdasan yang berpusat pada otak kanan dan didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mengekspresikan dan menikmati bentuk-bentuk musik 

dan suara, yaitu kemampuan memainkan alat musik, kemampuan 

menyanyi,  kemampuan untuk menikmati lagu, musik, dan nyanyian.
 11

 

Sementara kecerdasan interpersonal diartikan sebagai kemampuan 

berinteraksi, bekerja sama, dan memahami orang lain dengan segala 

suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan.
12 

 

Puji Widodo menyampaikan bahwa ada beberapa prestasi yang 

diraih oleh peserta didik SMP Kristen YBPK Mojowarno terkait dengan 

dua kecerdasan yang menonjol tersebut selama beberapa tahun terakhir.
13

 

Melihat konteks ini, penulis ingin melihat peran pendidik dalam 

memberikan ruang dan kesempatan serta menyelenggarakan kegiatan yang 

dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik sesuai dengan potensi dan 

kemampuan dalam dirinya. Pendidik memiliki peran yang sangat besar 

terhadap pendidikan yang terjadi karena ia terjun secara langsung pada 

keberlangsungan proses pendidikan. Hal ini memampukan anak didik agar 

                                                                 
 

9
 Dien Sumiyatiningsih, Mengajar dengan Kreatif dan Menarik (Yogyakarta: ANDI, 

2006), 139.  

 
10

 Wawancara via telepon dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), 

Jumat, 1 Juni 2018 pukul 19.30 WIB. 

 
11

 Ahmad Mohamed Al Ghraibeh, "Brain Based Learning and Its Relation with Multiple 

Intelligences,” International Journal of Psychological Studies, Vol. 4, No. 1 (March 2012): 104.  

 
12

 H. Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2009), 238.  

 
13

 Wawancara via telepon dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), 

Jumat, 1 Juni 2018 pukul 19.30 WIB. 
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dapat berhasil dalam menjadi manusia seutuhnya, baik dari segi jasmani, 

kejiwaan, maupun rohani.
14

 Dengan demikian, penulis berharap melalui 

penelitian ini pendidik dapat meningkatkan secara utuh berbagai macam 

kecerdasan yang diberikan Tuhan di dalam diri peserta didik.
15

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan penelitian 

yaitu: Bagaimana peran pendidik dalam meningkatkan kecerdasan musikal 

dan kecerdasan interpersonal peserta didik di SMP Kristen YBPK 

Mojowarno? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan dan menganalisa peran 

pendidik Kristen dalam meningkatkan kecerdasan musikal dan kecerdasan 

interpersonal peserta didik di SMP Kristen YBPK Mojowarno. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat teoritis : Secara teoritis, penelitian ini memperdalam 

pengetahuan kita di bidang pendidikan Kristen, yaitu mengenai 

bagaimana peran seorang pendidik yang beragama Kristen dalam 

mendidik anak dan teori kecerdasan majemuk yang menjadi dasar dari 

proses pendidikan yang kreatif dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

2. Manfaat praktis : Bagi sekolah-sekolah Kristen, pemikiran ini 

memberikan daya bagi para pendidik dalam mengelola keadaan 

peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan yang ada di 

dalam dirinya. Sementara bagi SMP Kristen YBPK Mojowarno, 

penelitian ini memberikan evaluasi terkait peran pendidik terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan ruang terhadap 

kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh anak-anak didik terkhususnya 

dalam bidang musikal dan interpersonal untuk kemudian 

                                                                 
 

14
 Weinata Sairin, Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia, 182. 

 15
 David A Mcgee dan Bryce Hantla, “An Intelligent Critique of Multiple Intelligences: A 

Christian Review for Leaders,” Journal of Biblical Perspectives in Leadership, Vol. 4, No. 1 

(2012): 12. 
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ditindaklanjuti dalam mengembangkan proses penyelenggaraan 

pendidikan yang ada.  

1.5 Metode Penelitian 

  Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan tentang suatu kenyataan atau fenomena sosial.
16

 

Penulis akan mendeskripsikan sejumlah variabel yang terkait dengan 

pokok masalah yang diteliti. Ada pun teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

 Metode wawancara adalah suatu cara yang digunakan seseorang 

untuk mendapatkan informasi secara lisan dari informan melalui 

percakapan yang dilakukan oleh dua individu atau lebih.
17

 Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan secara terbuka (open ended) 

dengan unstructured review yaitu dimana pewawancara memberi 

kesempatan kepada subyek untuk berbicara lebih bebas pada wilayah 

topik pembicaraan peneliti dan menggali topik permasalahan lebih 

mendalam berdasarkan inisiatif obyek.
18

  Informan yang dilibatkan 

meliputi kepala sekolah SMP Kristen YBPK Mojowarno, guru dan 

peserta didik yang pernah atau sedang terlibat dalam Kelompok Paduan 

Suara serta yang pernah mewakili SMP Kristen YBPK Mojowarno 

dalam perlombaan di bidang kecerdasan lainnya.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam hal ini adalah segala sesuatu yang tertulis yang 

berhubungan dengan aspek-aspek tertentu dari subyek penelitian, 

misalnya: dokumen pribadi seseorang maupun dokumen foto.
19

 

Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan pengumpulan dokumen 

siswa yang telah berprestasi dalam bidang kecerdasan musikal dan 

interpersonal. Dokumentasi juga dikumpulkan dengan menggunakan 

                                                                 
 

16
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: ALFABETA, 2010), 1. 

 
17

 Susilo. Metode Penelitian Bidang Pendidikan (Yogyakarta: Kanwa, 2013), 73.  

 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: 

ALFABETA, 2012), 233.  

 
19

 Susilo. Metode Penelitian Bidang Pendidikan, 72.  
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kamera foto sendiri terhadap kegiatan-kegiatan di SMP Kristen YBPK 

Mojowarno.  

3. Pengamatan atau observasi 

 Metode ini menggunakan pengamatan secara langsung terhadap 

suatu, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Pengamatan dilakukan agar 

dapat melihat kesesuaian hasil pengamatan dengan kenyataan atau 

kondisi yang menjadi sasaran pengamatan secara langsung. Data 

observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap dalam 

analisis penelitian.
20

 Pengamatan yang dilakukan ialah pada proses 

pengajaran dan pendampingan pendidik SMP Kristen YBPK 

Mojowarno kepada peserta didiknya serta terutama dalam kegiatan-

kegiatan yang diadakan oleh pendidik dalam mengingkatkan 

kecerdasan musikal dan kecerdasan interpersonal yang dimiliki peserta 

didik. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Ada pun sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa 

bagian.  

Dalam bagian pertama, penulis akan menguraikan latar belakang, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

metode penelitian yang akan digunakan dalam melihat konteks 

permasalahan yang terjadi di SMP Kristen YBPK Mojowarno.  

Bagian kedua, penulis akan membahas landasan teori sebagai dasar 

untuk mendeskripsikan konsep dan variabel penelitian serta menganalisa 

permasalahan yang terjadi. Teori-teori yang digunakan adalah seputar teori 

kecerdasan majemuk terutama yang dikemukakan oleh Howard Gardner,  

teori pendidikan di sekolah Kristen, dan teori peran seorang pendidik.  

Bagian ketiga, penulis akan mendeskripsikan gambaran umum 

SMP Kristen YBPK Mojowarno dalam penyelenggaraan pendidikan yang 

dilakukan, serta menganalisis peran pendidik Kristen dalam meningkatkan 

kecerdasan musikal dan interpersonal peserta didik yang diharapkan 

mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan kualitas 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 233. 
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pendidikan yang diberikan oleh pendidik di SMP YBPK Mojowarno pada 

umumnya dan peningkatan kecerdasan majemuk siswa di bidang musikal 

dan interpersonal pada khususnya.  

Bagian keempat, penulis akan memberikan penutup dari tulisan ini 

yang meliputi simpulan serta saran-saran. 

2. LANDASAN TEORI  

2.1 Hakikat Pendidik  

  Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pendidik merupakan tenaga 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.”
21

 Edi Suardi 

menjelaskan bahwa ada dua jenis pendidik. Pertama, ialah pendidik yang 

membimbing anak dalam tahap awal kehidupannya. Pendidik ini ada 

dalam lingkungan keluarga, yaitu orang tua. Kedua, ialah pendidik yang 

mendapatkan tugas khusus untuk membimbing dan mengajar anak dengan 

kemampuan yang dimiliki. Salah satu pendidik jenis ini ialah pendidik 

yang berada di lingkungan sekolah, yaitu para guru.
22

  Pengertian guru 

kemudian menjadi semakin luas, tidak hanya mendidik kecerdasan 

spiritual (spiritual intelligence) dan kecerdasan intelektual (intellectual 

intelligence), tetapi juga menyangkut kecerdasan kinestik jasmaniah 

(bodily kinesthetic), seperti guru tari, guru olahraga, guru senam, dan guru 

musik.
 23

 Dengan demikian, guru dapat diartikan sebagai orang yang 

tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 

segala aspek sehingga memampukan peserta didik mengembangkan 

kemampuannya secara optimal. 

 

                                                                 
 

21
 Darmaningtyas, dkk., Membongkar Ideologi Pendidikan; Jelajah Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: At-Ruzz, 2004), 254.  

 
22

 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat, 2006), 10. 

 
23

 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, 9.  
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2.2 Peran Pendidik 

  Pendidik pada dasarnya mempunyai peran yang amat besar 

terhadap suatu proses pembelajaran. Beberapa peran penting seorang 

pendidik B. S. Sidjabat ialah:
24

 

1. Sebagai seorang ahli. Dalam hal ini, pendidik bukan hanya dapat 

menjelaskan tentang bahan yang diajarkan, tetapi juga membantu 

peserta didik untuk memahami suatu informasi dan pengetahuan 

menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan dan cara 

belajarnya yang khas”. Dengan demikian, peran ini menekankan 

bagaimana seorang pendidik memiliki kualifikasi tertentu dalam suatu 

bidang sehingga dapat menjadi seorang pendidik yang profesional dan 

ahli dalam bidangnya sehingga dapat mengajarkan suatu pengetahuan 

dengan maksimal.  

2. Sebagai motivator. Pendidik berperan untuk memberikan rangsangan, 

membangkitkan semangat, dan perasaan mampu dalam diri peserta 

didik, yang selanjutnya diharapkan sanggup menggerakkan minatnya 

dalam belajar. Dorongan belajar dapat meningkat dalam diri peserta 

didik apabila: 1) ia mendapat penerimaan dan perlakuan yang baik dari 

guru maupun dari sesama rekan pelajar; 2) ada suasana emosi dan 

spiritual yang menyenangkan; 3) guru yang menunjukkan antusiasme 

terhadap pengajaran yang disampaikannya, serta dapat membina relasi 

yang membangun dengan peserta didiknya. 

3. Sebagai fasilitator. Pendidik  terpanggil untuk memahami kebutuhan 

peserta didik dalam proses belajar dan menyediakan literatur yang 

relevan  sampai dengan menyediakan waktunya bagi konsultasi dan 

pendampingan peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas.  

4. Sebagai pemimpin. Pendidik berperan untuk mengelola terjadinya 

peristiwa belajar. Ia bukan menjadi pendidik yang otoritatif dalam 

kepemimpinannya melainkan berupaya agar menjadi bagian dari 

peserta didik untuk memberi mereka pengawasan dan dorongan 

kemajuan belajar. Hal ini sejalan dengan pandangan tokoh pendidikan 
                                                                 
 

24
 B. S. Sidjabat, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1994), 40-

46. 
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Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Beliau mengemukakan bahwa  

cerminan seorang pendidik ialah “ing ngrarsa sung tuladha, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani” (di depan memberikan contoh, di 

tengah memberikan bimbingan, dan di belakang memberikan 

dorongan).
25

  

5. Sebagai komunikator dan komentator. Dalam hal ini, pendidik berperan 

untuk memberi penilaian terhadap kemajuan peserta didik. Ia berperan 

untuk menyampaikan kritikan dan informasi secara tepat dan jujur. Ia 

juga harus mengembangkan kemampuannya dalam mengemukakan 

pandangan yang bersifat membangun semangat agar tidak membawa 

kepahitan atau luka yang menghambat kemajuan belajar peserta didik. 

Pentingnya komunikasi yang membangun dapat kita pelajari dari 

nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ia menghimbau agar 

“Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah 

perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka 

yang mendengarnya, beroleh kasih karunia” (Efesus 4:2).
26

 Dari 

penegasan ini, kita memahami bahwa kata-kata memiliki kuasa untuk 

dapat membangun tetapi juga sekaligus dapat mendatangkan 

kekecewaan dan meruntuhkan motivasi peserta didik. Karena itulah, 

Rasul Yakobus mengingatkan, “Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa 

kita; dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut 

rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, 

saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi” (Yak 3:9,10).  

6. Sebagai agen sosialisasi. Pendidik berupaya membantu peserta didik 

mengalami interaksi edukatif, untuk saling mengenal dan melengkapi 

melalui diskusi dan kerja kelompok. Peran ini membutuhkan 

kompetensi interpersonal pendidik untuk tidak hanya memahami diri 

peserta didik tetapi juga bagaimana menciptakan relasi yang damai dan 

penuh kasih antara satu anak dengan anak yang lain. 

                                                                 
 

25
 Marjohan, School Healing : Menyembuhkan Problem Sekolah (Yogyakarta, Pustaka 

Insan Madani, 2014), 72.  
 

26
 B. S. Sidjabat, Menjadi Guru Profesional, 43.  
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7. Sebagai pembelajar. Pendidik terpanggil untuk terus mengembangkan 

dirinya, wawasan, dan kreativitasnya agar dapat memberikan 

pengajaran dengan suasana yang baru dan merangsang peserta didik. 

Sebagai pembelajar, pendidik mampu menjadi role model yang 

membangkitkan semangat peserta didik untuk berjuang bersama-sama 

dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki.  

  Untuk dapat menjalankan peran pendidik tersebut, penulis 

menggunakan teori self-efficacy yang dicetuskan oleh Albert Bandura. 

Bandura adalah seorang psikolog dari Stanford yang mengambil tema 

mengenai kekuatan berpikir positif pada penelitiannya. Self-efficacy yaitu 

perasaan akan kemampuan kita dalam mengerjakan suatu tugas.
27

 Efikasi 

diri ini berbeda dengan harga diri. Jika efikasi diri menekankan tentang 

kemampuan melakukan sesuatu, harga diri menekankan tentang penilaian 

terhadap nilai seseorang. Kalimat seperti “Kamu istimewa!” atau “Kamu 

benar-benar pintar” bertujuan untuk membangun harga diri. Sementara 

kalimat seperti “Saya tahu kamu dapat melakukannya!” bertujuan untuk 

membangun efikasi diri”. Dalam buku berjudul Psikologi Sosial, David G. 

Myers mengemukakan bahwa ada baiknya pendidik lebih menekankan 

efikasi diri daripada harga diri peserta didik setiap saat ingin memberikan 

semangat. Efikasi diri memiliki kekuatan untuk peserta didik lebih terpacu 

dalam mengatasi suatu tantangan dan mencapai suatu tujuan.
28

 Sementara 

pujian akan harga diri peserta didik tidak jarang justru membuat peserta 

didik takut untuk tidak dapat melakukan suatu tantangan berdasarkan 

ekspektasi banyak orang terhadap mereka.
 29

 Dengan demikian, efikasi diri 

memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kemudian diwujudnyatakan 

dalam peran pendidik terhadap prestasi peserta didik.  

 

                                                                 
 

27
 Shelley E.Taylor, dkk, Psikologi Sosial (Jakarta: Prenamedia Group, 2009), 135. 

 
28

 I Made Rustika, “Efikasi Diri: Tinjauan Teori Albert Bandura,” JurnaL Psikologi, Vol. 

20, No. 1-2 (2012): 22. 
 

29
 David G. Myers, Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 73. 
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2.3 Teori Kecerdasan Majemuk Howard Gardner 

Ada begitu banyak pengertian tentang kecerdasan. Spearman dan 

Wynn Jones menjelaskan adanya suatu konsepsi mengenai kekuatan yang 

dapat melengkapi pikiran dengan gagasan abstrak dan universal. Kekuatan 

tersebut kemudian dijadikan sumber tunggal pengetahuan sejati. Dalam 

bahasa Yunani, kekuatan ini disebut sebagai nous, sedangkan penggunaan 

kekuatan ini disebut sebagai noesis. Dalam bahasa Latin istilah tersebut 

dikenal sebagai intellectus dan intelligentia. Sementara dalam bahasa 

Indonesia menjadi inteligensi atau intelegensia.  

  Sementara Howard Gardner, seorang ahli psikologi perkembangan 

dan professor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard 

University, Amerika Serikat, pada tahun 1983 mendefinisikan inteligensia 

sebagai: (1) kemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam 

kehidupan manusia, (2) kemampuan menghasilkan persoalan-persoalan 

baru untuk diselesaikan, dan (3) kemampuan menciptakan sesuatu atau 

menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan pada diri 

seseorang.
30

  Kecerdasan ini dikemukakan Gardner sebagai potensi 

biopsikologi.
31

 Artinya, semua manusia memiliki potensi untuk 

menggunakan bakat kecerdasan yang dimiliki.
32

  

  Gardner kemudian mencetuskan Teori Kecerdasan Majemuk atau 

Inteligensi Ganda (Multiple Intelligences atau MI). Melalui teori tersebut, 

Gardner menekankan bahwa kecerdasan seseorang tidaklah bersifat 

tunggal. Kecerdasaan seseorang juga tidak statis melainkan dapat 

dikembangkan lewat pendidikan, dan kecerdasan itu banyak jumlahnya.
33

 

Dalam penelitiannya, Gardner menerima ada sembilan jenis kecerdasan 

yang ada dalam tiap diri seseorang, yakni: kecerdasan linguistik, 

matematis-logis, spasial, kinestik-badani, musikal, interpersonal, 

                                                                 
 

30
 Khairul Ummah, dkk, SEPIA: 5 Kecerdasan Utama Meraih Bahagia dan Sukses 

(Bandung: Ahaa Pustaka, 2003), 175.  

 
31

 Branton Shearer, “Multiple Intelligences in Teaching and Education,” Journal of 

Intelligence, Vol. 6, No. 38 (Agustus 2018): 7. 
 

32
 Howard Gardner, Multiple Intelligences: Kecerdasan Majemuk Teori dalam Praktek 

(Batam: Interaksara, 2003),  63.  
 

33
 Praktik Hari Yuwono, “Pengembangan Inteligensi Musikal Siswa Melalui 

Pembelajaran Musik di Sekolah,” Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol.10, No. 1 (September 2016): 

13. 
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intrapersonal, lingkungan, dan eksistensial.
34

 Menurut Gardner, dalam diri 

seseorang terdapat seluruh kecerdasan tesebut. Hanya untuk orang-orang 

tertentu, suatu kecerdasan lebih menonjol daripada kecerdasan lain.
35

 

Dengan demikian, setiap pendidik perlu untuk merencanakan setiap 

pengajarannya berdasarkan kemampuan peserta didik.
36

 Peserta didik 

memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan mereka, demikian juga 

pendidik. Pendidik memiliki potensi untuk meningkatkan inteligensi yang 

belum mampu dikuasainya dengan memberi metode pengajaran 

berdasarkan kemampuan peserta didik dan bukan hanya berdasarkan 

kemampuannya.
37

 

2.3.1 Kecerdasan Musikal  

Kecerdasan musikal adalah kemampuan menangani bentuk-bentuk 

musikal, dengan cara mempersepsi, membedakan, menggubah, dan 

mengekspresikan.
38

 Para ahli mengakui bahwa kecerdasan musik ini 

dapat merangsang aktivitas kognitif dalam otak dan mendorong 

kecerdasan di bidang lainnya.
39

 Hal ini terjadi karena musik mampu 

memicu ingatan otak kanan sehingga proses belajar mudah diingat 

kembali.
40

 Menurut Gardner, kecerdasan musikal ini merupakan bentuk 

bakat manusia yang paling awal muncul dan sudah ada dengan 

sendirinya dalam diri individu sebelum ia menerima pelatihan musik 

dalam bentuk apa pun.
 
Ia menyatakan bahwa keahlian di bidang musik 

juga bergantung pada bertambahnya pengalaman hidup.
 41

 Di samping 

itu, kecerdasan musik juga dapat bertahan sampai usia tua.
42

 Hal ini 

                                                                 
 

34
 Paul Suparno, Teori Inteligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah (Yogyakarta: 

Kanisius, 2004), 23-25. 
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 Paul Suparno, Teori Inteligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah, 45. 
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 Sarah Murray, “Inclusion Through Multiple Intelligences,” Journal of Student 

Engagement: Education Maters, Vol. 2, No. 1 (2012): 46. 
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 Paul Suparno, Teori Inteligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah, 57. 
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 Thomas Armstrong, Sekolah Para Juara (Bandung: Kaifa, 2004), 3-4. 
 

39
 Tiya Setyawati,  dkk., “Meningkatkan Kecerdasan Musikal Melalui Bermain Alat 

Musik Angklung,” Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni, Vol. 2, No. 1 (April 2017): 68. 
 

40
 Munif Chatib dan Alamsyah Said, Sekolah Anak-Anak Juara (Bandung: Kaifa 

Learning, 2012), 93. 
 

41
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42
 Khabi Soleh, Kecerdasan Majemuk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 29. 
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membuat kecerdasan musikal menarik untuk terus semakin ditingkatkan 

dari waktu ke waktu.  

 Dalam mengidentifikasi kecerdasan musikal, banyak orang masih 

sulit memahami bagaimana menilai kecerdasan musikal yang dimiliki 

seorang anak. Hal ini terjadi karena kemampuan seseorang dalam 

memainkan musik dan menyanyikan lagu dapat terbentuk dari faktor 

internal seperti bakat, talenta, dan minat atau dari adanya faktor 

eksternal seperti besarnya pengaruh orang tua atau orang lain dalam 

mengajar pelajaran musik dan lagu. Ini menunjukkan bahwa seorang 

anak boleh jadi tidak memiliki kecerdasan musik yang memadai, tetapi 

karena ketekunan orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut dalam 

menanamkan dan membentuk keterampilan musik menyebabkan 

kemampuan musiknya menjadi sangat menonjol. Dengan demikian, 

kecerdasan musikal dapat terbentuk dari hasil transformasi antara faktor 

internal dan eksternal.
43

   

 Untuk mengidentifikasi kecerdasan musikal yang dimiliki 

seseorang paling tidak terdapat dua karakteristik umum yaitu: 

kecenderungan minat yang dimiliki serta perasaan ketika mendengarkan 

musik, memainkan musik, atau menyanyikan suatu lagu.
44

 Karakteristik 

lain dari kecerdasan musikal yang dapat kita amati ialah: 1) Memiliki 

ketertarikan terhadap berbagai bunyi, termasuk suara manusia dan suara 

dari lingkungan alam sekitar; 2) Suka belajar sambil mendengarkan 

musik; 3) Merespon musik secara kinestis seperti menggoyangkan 

badan atau kepala, menari, dan lain sebagainya; 4) Suka menggali isi 

dan makna suatu musik; 5) Mengenali berbagai gaya musik; 6) 

Mengoleksi musik dari berbagai genre; 7) Memainkan beberapa alat 

musik dan mampu menguasai penggunaan alat musik yang baru 

dipelajari (fast learning for music); 8) Mengembangkan kemampuan 

menyanyi; 9) Menggunakan notasi musik; 10) Mampu menganalisis 

jenis nada dalam sebuah lagu; 11) Mampu menganalisis maksud dari 
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sebuah musik; serta 12) Ketertarikan untuk menjadi penyanyi atau 

pemain instrument musik.
45

 

 Strategi mengajar yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam 

melatih dan membimbing peserta didik dalam membangun kecerdasan 

musikal antara lain: diskografi, konser, bernyanyi, paduan suara atau 

vocal group, konduktor, mengaransemen lagu, parade lagu, merancang 

irama lagu, permainan kuis „berpacu dalam melodi‟, tebak lagu, tebak 

nada, musik alam, dan lain sebagainya.
46

 

 Berdasarkan penjelasan mengenai kecerdasan musikal di atas, 

kecerdasan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam 

memahami dan menyanyikan atau memainkan suatu nada dengan notasi 

yang tepat. Kecerdasan ini dapat menjadi salah satu daya untuk dapat 

mengembangkan kecerdasan di bidang lainnya sebab kecerdasan ini 

menjadi daya picu yang kuat dalam perkembangan kognitif manusia.
47

  

2.3.2 Kecerdasan Interpersonal  

 Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan mempersepsi dan 

membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain.  

Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada ekspresi wajah serta 

menanggapi secara efektif berbagai macam tanda interpersonal dengan 

tindakan pragmatis tertentu (misalnya, mempengaruhi sekelompok 

orang untuk melakukan tindakan tertentu).  Gardner mengatakan bahwa 

kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk membaca kehendak dan 

keinginan orang lain, bahkan ketika keinginan itu disembunyikan. Hal 

ini seperti relasi yang terjadi antara Anne Sulivan (tokoh pendidikan 

Amerika) dan Helen Keller (seorang anak tuli dan bisu). Anne Sulivan 

sanggup mengajarkan Helen Keller tentang nama dari semua benda 

berkat pengetahuannya tentang diri dan karakter Helen Keller.  Hal ini 

                                                                 
 

45
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mengisyaratkan bahwa kecerdasan interpersonal dapat memahami 

seseorang dari tanda yang tidak terlihat secara fisik sekalipun.  

 Kakteristik umum seseorang yang mempunyai kecerdasan 

interpersonal yaitu: memiliki rasa nyaman saat berinteraksi dengan 

orang-orang yang memiliki perbedaan dengannya, dan bahkan 

memahami perbedaan tersebut sebagai kesempurnaan interaksi. Peserta 

didik dengan kemampuan ini juga mempunyai pengaruh bagi teman 

sebayanya, dan terkadang cenderung lebih menonjol dalam 

kelompoknya.  Biasanya, mereka juga mampu menjalin interaksi 

dengan siapa pun.  Interaksi yang dimaksud bukan hanya sekadar 

berhubungan biasa saja seperti berdiskusi dan membagi suka dan duka, 

melainkan juga memahami pikiran, perasaan, dan kemampuan untuk 

memberikan empati dan respon. Poin penting dari kecerdasan 

interpersonal ialah lebih mengutamakan kolaborasi dan kerja sama.   

 Karakteristik lain dari kecerdasan ini yaitu: 1) Belajar dengan 

sangat baik ketika ada dalam situasi yang membangun interaksi antara 

satu dengan yang lainnya; 2) Semakin merasa bahagia jika banyak 

berhubungan dengan orang lain; 3) Sangat produktif dan berkembang 

dengan pesat ketika belajar secara kooperatif dan kolaboratif. 4) Merasa 

senang berpartisipasi dalam organisasi-organisasi sosial, keagamaan, 

atau politik; 5) Sangat senang mengikuti acara talk show di tv dan 

radio; 6) Sangat pandai bermain secara tim (double atau kelompok) 

daripada main sendirian (single) saat jam olaraga; 7) Selalu merasa 

bosan dan tidak bergairah ketika bekerja sendiri; 8) Selalu hadir dalam 

klub-klub dan berbagai aktivitas ekstrakurikuler; serta 9) Sangat peduli 

dan penuh perhatian pada masalah-masalah dan isu-isu sosial.  

 Sementara itu, Cavanagh dalam buku Konseling Pastoral dan Isu-

Isu Kontemporer karangan Jacob Daan Engel menjelaskan bahwa 

kompetensi interpersonal adalah salah satu dimensi dari psychologycal 

strength. Hal ini tentu melengkapi pokok bahasan yang dimiliki oleh 

Gardner. Psychologycal strength adalah suatu kekuatan yang 

menggerakkan individu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam 
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keseluruhan hidupnya, termasuk menyelesaikan berbagai masalah yang 

dihadapinya.  Kompetensi interpersonal oleh Cavanagh didefinisikan 

sebagai kemampuan berhubungan dengan orang lain dengan cara saling 

memuaskan. Kemampuan ini terlihat oleh beberapa karakteristik 

sebagai berikut: 1) Memiliki kepekaan dan kemampuan menyesuaikan 

diri terhadap diri sendiri dan orang lain sehingga tutur kata dan tindakan 

dapat menyenangkan diri dan orang lain; 2) Memiliki ketegasan diri 

(assertiveness) dalam bersikap, berbicara, bertindak sehingga dapat 

menjadi teladan bagi orang lain; 3) Mau mengutamakan kepentingan 

orang lain; 4) Pandai menempatkan diri; 5) Mampu menjadi diri sendiri; 

6) Memiliki harapan yang realistis terhadap diri sendiri dan orang lain; 

serta 7) Memiliki kepercayaan diri dan mampu mengenali potensi diri.    

 Kecerdasan interpersonal ini dapat ditingkatkan melalui beragam 

strategi pengajaran, beberapa di antaranya: kegiatan sharing, diskusi 

kelompok, kerja sama dalam suatu proyek, serta permainan bersama. 

Hanya saja dalam meningkatkan kecerdasan ini, setiap peserta dalam 

kelompok perlu aktif bekerja sama sehingga saling memberi masukan 

satu sama lain.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, kecerdasan interpersonal dapat 

diartikan sebagai kemampuan untuk mengenal dan memahami diri 

sendiri dan orang lain secara utuh sehingga dapat menciptakan relasi 

harmonis yang saling menyenangkan dan menguntungkan. Kecerdasan 

ini membawa seseorang untuk dapat menjadi penolong bagi teman-

temannya dalam mengisi dan melengkapi suatu bidang kemampuan 

yang tidak dapat dikerjakan oleh mereka. Sebaliknya, orang lain pun 

dapat menjadi penolong dalam bidang kemampuan yang tidak bisa kita 

kerjakan sendiri.  

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

3.1 Sejarah SMP Kristen YBPK Mojowarno 

  Perjalanan pelayanan pendidikan di Mojowarno sudah dimulai 

sejak tahun 1851.  Pelayanan pendidikan ini berada di bawah naungan 

Yayasan Badan Pendidikan Kristen (YBPK) Greja Kristen Jawi Wetan 
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(GKJW). YBPK GKJW sendiri mengelola YBPK cabang yang tersebar di 

Jawa Timur.
 
Sementara Yayasan Badan Pembantu Pendidikan Kristen 

GKJW Cabang Mojowarno merupakan Badan Pembantu yang dibentuk 

oleh Majelis Jemaat GKJW Mojowarno untuk menangani pelayanan 

pendidikan dan disahkan oleh YBPK GKJW.
48

 

  YBPK GKJW Cabang Mojowarno memiliki visi, mewujudkan 

sekolah Kristen yang mampu menjadi salah satu sekolah terbaik di 

Kabupaten Jombang yang diminati dan diterima masyarakat. Di dalam visi 

tersebut ditetapkanlah misi, antara lain: menanamkan penghayatan takut 

akan Tuhan, sebagai dasar permulaan pengetahuan kepada peserta didik, 

membentuk kepribadian peserta didik supaya berbudi luhur, bermoral 

berdasarkan kasih, meningkatkan mutu dan kinerja dalam pelayanan 

pendidikan, menghasilkan lulusan yang terampil dan berkualitas, 

membangun lembaga yang mantab dan profesional, serta menciptakan 

lingkungan sekolah yang bersih indah, aman dan nyaman.
 49

  

  Kontribusi sekolah-sekolah Kristen di pedesaan seperti di YBPK 

Cabang Mojowarno ini, pernah mencapai masa keemasan selama beberapa 

dasawarsa lalu. Namun, kini pengelolaannya semakin sulit dilangsungkan 

dengan baik. Dengan berjalannya waktu, YBPK Cabang Mojowarno 

mengalami pasang surut. Salah satu dinamika pasang surut tersebut adalah 

jumlah murid yang cenderung menurun serta gaji kepala sekolah, para 

guru dan pegawai berkurang dibandung profesi lain.
 50

 Dengan adanya 

situasi ini, YBPK Cabang berusaha terus-menerus berbenah diri sehingga 

dapat mengembalikan semangat juang segenap keluarga YBPK terhadap 

pelayanan di bidang pendidikan.   

 

 

 

                                                                 
 

48
 Tim Penulis Sejarah GKJW Jemaat Mojowarno, Gereja Mojowarno: 125 Tahun, 

Tumbuh dan Berkembang dalam PanggilanNya (Jombang: GKJW Jemaat Mojowarno, 2006), 64.  

 
49

 Tim Penulis Sejarah GKJW Jemaat Mojowarno, Gereja Mojowarno: 125 Tahun, 

Tumbuh dan Berkembang dalam PanggilanNya,65. 
 

50
 Tim Penulis Sejarah GKJW Jemaat Mojowarno, Gereja Mojowarno: 125 Tahun, 

Tumbuh dan Berkembang dalam PanggilanNya,69. 
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3.2 Data Informan  

 3.2.1 Pendidik  

  Pendidik yang dimaksud dalam ranah penelitian di sekolah 

ini adalah guru-guru SMPK YBPK Mojowarno. Pendidik yang 

terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 dari 12 guru 

SMPK YBPK Mojowarno. 11 guru tersebut mengajar berbagai 

mata pelajaran untuk kelas VII sampai IX. Dalam penelitian ini, 

guru-guru menjadi informan inti untuk melihat bagaimana peran 

yang diberikan mereka selaku pendidik kepada peserta didik dalam 

mencapai peningkatan kecerdasan musikal dan interpersonal yang 

dimiliki oleh peserta didik.  

3.2.2 Peserta Didik 

  Peserta didik dalam penelitian ini juga terlibat sebagai 

informan inti dalam menjelaskan bagaimana dan sejauh apa peran 

guru-guru SMPK YBPK yang mereka rasakan dan alami sehingga 

ada perubahan yang semakin baik dalam prestasi mereka 

terkhususnya dalam bidang kecerdasan musikal dan interpersonal. 

Peserta didik yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 20 dari 93 

siswa yang bersekolah di SMPK YBPK Mojowarno. 20 peserta 

didik tersebut terdiri dari berbagai tingkat kelas yaitu kelas VII 

sampai IX. Sebagian besar adalah anggota dari tim paduan suara 

yang pernah mewakili SMPK YBPK Mojowarno, sebagiannya lagi 

adalah mereka yang pernah mewakili SMPK YBPK Mojowarno 

dalam cabang lomba yang lain seperti: atletik, olimpiade sains dan 

matematika, lukis, dan puisi, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, 

maupun provinsi.   

3.3 Pemahaman Guru Mengenai Tugas Pelayanannya sebagai Pendidik     

        Beragama Kristen 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru SMPK YBPK 

Mojowarno, sebagian besar menjelaskan bahwa hakikat seorang guru yang 

beragama Kristen adalah seorang yang mau untuk memenuhi panggilan 

Tuhan dalam mengajar dan mendidik para peserta didik dengan kasih 
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seperti layaknya apa yang telah dilakukan Yesus Kristus sebagai Sang 

Guru Sejati.
51

 

  Mereka mau melayani peserta didik dari berbagai latar belakang: 

baik itu suku, agama, ras, budaya, golongan, dan lain sebagainya. Semua 

peserta didik dianggap memiliki hak yang sama dan setara terkhususnya 

dalam penghargaan atas kemampuan apapun yang mereka miliki. Ada 

peserta didik yang memiliki keterbelakangan mental, ada juga peserta 

didik yang tidak beragama Kristen. Ada peserta didik yang begitu susah 

untuk mendengarkan guru. Ada sebagian besar peserta didik yang berasal 

dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah. Ada peserta didik 

yang memiliki permasalahan dalam kehidupan keluarganya baik itu 

berasal dari orang tua yang telah berpisah maupun yang masih bersama 

dengan kedua orang tua namun yang tidak terlalu mendapatkan perhatian 

dari kedua orang tua, dan berbagai macam persoalan lainnya. Dengan 

keragaman kondisi peserta didik tersebut, pendidik SMPK YBPK 

mengupayakan agar mereka semua sungguh-sungguh dapat memperoleh 

pendidikan yang layak, utamanya dalam memberikan perubahan baik atas 

karakter dan kemampuan mereka.
52

 

  Pendidik di SMPK YBPK memiliki pemahaman bahwa diri 

mereka adalah mitra kerja Allah yang harus mau untuk selalu berusaha 

dengan sungguh-sungguh mengajar dan mendidik berdasarkan nilai-nilai 

Kristiani, bahkan juga sebagai orang tua di sekolah harus bertanggung 

jawab untuk memberikan teladan. Sebagai manusia mereka bekerja untuk 

menafkahi keluarganya, tetapi mereka menjadi guru bukan bekerja untuk 

uang. Walau gaji yang didapatkan tidaklah sebanding dengan 

pengorbanannya,  namun mereka tetap berupaya melakukan tugasnya 

dengan baik demi terselenggaranya pendidikan di SMPK YBPK 

Mojowarno. Sebagai pendidik, mereka berusaha membuktikan bahwa 

bekerja sebagai guru bukanlah sekadar profesi tetapi terlebih sebagai 

                                                                 
 

51
 Wawancara dengan Sri Waherawati (Guru Biologi dan TIK), Selasa, 14 Agustus 2018 

pukul 10.00 WIB.  
 

52
 Wawancara dengan Sri Waherawati (Guru Biologi dan TIK) dan Talentania Cindi 

Wilatasari (Guru Bahasa Jawa), Selasa, 14 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB.  
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bentuk pelayanan kepada Tuhan dan kepada anak-anakNya.
53

 Hal ini 

adalah tanda bahwa mereka sedang menjalankan suatu tugas utama dari 

sekolah Kristen yaitu menemukan rencana Allah dalam kehidupan peserta 

didik yang mereka hadapi, mempersiapkan peserta didik untuk 

menemukan kehidupan dalam kasih anugerah Allah serta menemukan 

tempat bagi anak dalam pelayanan kepada orang lain.
54

 

3.4 Peran Pendidik dalam Meningkatkan Kecerdasan Musikal dan  

        Interpersonal  

  Dalam bidang musikal, SMPK YBPK Mojowarno sesungguhnya 

belum memiliki ekstrakurikuler atau kegiatan intensif yang melatih peserta 

didik dalam bernyanyi dan bermain musik. Kegiatan latihan menyanyi dan 

bermain musik biasanya diberikan secara temporer dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti lomba paduan suara, solo 

vokal, atau persembahan pujian di beberapa gereja. Mengenai kegiatan 

pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kecerdasan musikal ini, 

tentu ada keinginan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara intensif. 

Namun, karena kendala pengajar, waktu, dan beberapa tempat tinggal 

peserta didik yang jauh dari sekolah membuat kegiatan ini hanya 

dilaksanakan secara temporer.
55

 

  Pendidik yang biasanya mengajar latihan musikal di luar kelas 

ialah Bapak Puji Widodo selaku Kepala Sekolah SMPK YBPK 

Mojowarno, Ibu Yuli Kristyawati selaku guru Biologi dan TIK, dan Ibu 

Sri Waherawati selaku guru Agama Kristen. Sementara pendidik lainnya 

juga turut mendampingi dalam sesi latihan musikal. Hasil dari wawancara 

kepada para pendidik maupun peserta didik menunjukkan bahwa semua 

peserta didik diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan 

musikal ini. Kepada mereka semua, para pendidik memberikan tes vokal 

(menyanyi). Tes ini dilaksanakan agar pendidik dapat menggali potensi 

seni suara dan memfasilitasi peserta didik agar dapat mengembangkan 
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 Wawancara dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), Selasa, 14 

Agustus 2018 pukul 10.30 WIB.  

 
54

 Khoe Yao Tung, Filsafat Pendidikan Kristen (Yogyakarta: Andi, 2013), 323.  

 
55

 Wawancara dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), Selasa, 14 

Agustus 2018 pukul 10.30 WIB.  
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talentanya. Dari tes tersebut, pendidik kemudian menggali potensi yang 

dimiliki para peserta didik.
56

  

  Peserta didik yang tergabung dalam anggota paduan suara terdiri 

dari berbagai tingkat kelas yaitu dari kelas VII – IX. Jumlah anggota tim 

paduan suara saat ini sendiri mencapai 20-25 peserta didik. Mereka 

mengatakan bahwa mereka bergabung atas keinginan mereka sendiri tanpa 

ada paksaan dari pihak mana pun. Sebelum bergabung dalam tim paduan 

suara atau latihan musikal yang dilakukan oleh para pendidik, mereka 

memang mengalami kesulitan untuk mengambil nada dengan baik 

sehingga nada yang dihasilkan fals. Namun, setelah bergabung dengan 

latihan musikal yang dilakukan oleh para pendidik, mereka mengalami 

kemajuan hingga dapat membanggakan nama sekolah dengan kejuaraan 

lomba musikal yang mereka peroleh. Beberapa prestasi yang ditunjukkan 

pada tahun 2018 yaitu: Theofilus H.W. (siswa kelas VIII) mendapatkan 

juara I dalam lomba solo vokal pada Pekan Seni Peringatan HUT 

Indonesia ke-73 se-Kecamatan Mojowarno, Tim Paduan Suara SMPK 

YBPK mendapatkan juara III dalam lomba Ornisains (Olah raga, seni dan 

sains) YBPK GKJW se-Provinsi, dan lain sebagainya.
 57

 

  Sementara, dalam bidang interpersonal, peserta didik rata-rata 

sudah memiliki kemampuan untuk dapat berinteraksi dengan teman-

temannya dari berbagai latar belakang. Perbedaan agama pun juga tidak 

menimbulkan pembedaan. Ada 11 peserta didik yang beragama Islam. 

Peran pendidik dalam bidang kemampuan interpersonal ini lebih banyak 

sebagai agen sosialisasi yang mengarahkan dan mendampingi saja. Berikut 

adalah peran-peran pendidik dalam bidang musikal dan interpersonal: 

3.4.1 Peran Pendidik sebagai Motivator 

  Pendidik SMPK YBPK Mojowarno selalu memberikan 

dorongan semangat kepada seluruh peserta didik. Mereka selalu 

menekankan tentang kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing 
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 Wawancara dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), Selasa, 14 
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57
 Wawancara dengan Meike Herdin Ningrum, dkk. (Siswa kelas VII), Senin, 20 Agustus 

2018 pukul 09.30 WIB. 
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peserta didik. Dalam bidang musikal, kepada mereka yang 

akhirnya terseleksi masuk dalam anggota tim paduan suara 

diberikan pemahaman bahwa mereka harus tetap rendah hati, 

bukan melihat diri mereka sebagai yang sudah baik, melainkan 

terus belajar dan meningkatkan diri supaya semakin baik. 

Sementara bagi mereka yang tidak terpilih dalam seleksi, para 

pendidik mengarahkan supaya mereka tidak patah semangat karena 

mereka tetap memiliki bakat, hanya saja kemampuan mereka dapat 

semakin dikembangkan dalam bidang lainnya.
58

  

3.4.2  Peran Pendidik sebagai Komentator dan Komunikator  

  Di dalam kegiatan latihan musikal yang dilakukan sebelum 

mengikuti lomba maupun mengisi persembahan pujian di gereja-

gereja, para pendidik selalu mengatakan kepada peserta didik: 

“Kamu pasti bisa”, “Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan”. 

Bahkan, sekalipun terdapat peserta didik yang memiliki nada 

kurang tepat atau bermain musik dengan notasi yang salah, 

pendidik selalu berupaya untuk menghindari kritikan tajam yang 

melemahkan semangat.  Sebaliknya, pendidik menggunakan kata-

kata yang membangun seperti, “Kamu sudah berusaha tampil 

maksimal, bapak yakin kamu mampu bersaing dengan yang 

lainnya.”
59

 Ketika peserta didik mengalami kekalahan atau 

kegagalan, pendidik mengatakan, “Menang, kalah, itu bonus dari 

Tuhan, yang penting kamu sudah berjuang, kedepannya kamu pasti 

bisa maksimal lagi.”
60

 

3.4.3 Peran Pendidik sebagai Fasilitator  

  Jumlah peserta didik yang sedikit membuat pendidik 

memiliki peran yang jauh lebih banyak untuk mengenal pribadi 

peserta didik beserta kelebihan dan kekurangannya serta menggali 
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 Wawancara dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), Selasa, 14 

Agustus 2018 pukul 10.30 WIB.  
 

59
  Observasi selama penelitian lapangan (14-25 Agustus 2018).  
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 Wawancara dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), Selasa, 14 
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potensi yang dimiliki setiap peserta didik dengan optimal.
61

 

Sehingga pada saat terdapat ajang perlombaan, pendidik SMPK 

YBPK Mojowarno selalu mengarahkan agar peserta didiknya dapat 

turut berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang mereka lihat 

dari peserta didik.
62

   

  Pendidik juga selalu mengupayakan agar dapat 

menyediakan sarana bagi peserta didik untuk dapat 

mengembangkan kemampuan yang mereka miliki seperti misalnya 

alat musik gitar dan keyboard bagi mereka yang tertarik di bidang 

musikal. Pendidik bahkan saling bekerja sama memberikan 

sebagian dari pendapatannya demi menjangkau kebutuhan peserta 

didik, seperti pengeluaran terhadap dana kostum dalam ajang 

perlombaan tingkat kecamatan ataupun kabupaten.
 63

 Hal ini 

bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan di zaman di mana 

banyak orang bekerja hanya untuk uang dan bukan untuk suatu 

makna kehidupan yang lebih tinggi. Pendidik SMPK YBPK adalah 

hamba Tuhan yang mungkin tidak kaya dalam harta tetapi hati 

mereka kaya karena mempersembahkan segenap diri dan seluruh 

bagian pekerjaannya sebagai sebuah panggilan yang luar biasa 

kepada Tuhan dan anak-anakNya.  

3.4.4 Peran Pendidik sebagai Pemimpin 

  Sebagai pemimpin, pendidik menjadikan dirinya sebagai 

role model, seperti terlebih dahulu menguasai suatu nada atau alat 

musik. Pendidik pun mengarahkan peserta didik untuk mengikuti 

lomba sesuai dengan bidang kemampuan mereka, sehingga 

pendidik dapat maksimal memberikan latihan-latihan.
64

 Bila 

pendidik melihat potensi peserta didik lebih berkembang di bidang 
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Sains dan Matematika, maka ia melatih kemampuan mereka dalam 

persiapan Olimpiade Sains dan Matematika.
65

    

3.4.5 Peran Pendidik sebagai Agen Sosialisasi  

  Sebagai agen sosialisasi, pendidik membantu peserta didik 

dari berbagai latar belakang dalam meningkatkan kemampuan dan 

prestasi mereka. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan 

yang sama kepada semua peserta didik termasuk  dalam 

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang dapat diterjemahkan 

dengan lomba membaca Alquran. Ada hal yang menarik di sini, 

yaitu walau SMPK YBPK merupakan sekolah Kristen, tetapi 

peserta didiknya juga ada yang beragama Islam. Hal ini tidak 

menyurutkan peran pendidik yang beragama Kristen untuk 

memiliki sikap sosial yang terbuka terhadap peserta didik yang 

beragama lain. Walaupun pendidik bukan beragama Islam tetapi 

pendidik berusaha membantu dengan kehadiran dan kemampuan 

yang mereka miliki di dalam menilai intonasi dan penampilan yang 

diberikan oleh peserta didik.  

  Pendidik juga mengarahkan agar setiap peserta didik dapat 

merangkul semua teman-temannya tanpa membedakan latar 

belakang agama mereka, sehingga dalam beberapa pembelajaran, 

dibentuklah kelompok kerja yang digilir secara acak. Ada beberapa 

peserta didik yang mengatakan tidak suka dengan kerja kelompok. 

Namun, pendidik selalu mengatakan, “Le.. nduk… (bahasa Jawa, 

yang artinya “Nak”)… beri kesempatan kepada teman kalian. 

Jangan mengatakan pendapat teman kalian selalu salah. Semuanya 

harus diberi kesempatan menyampaikan pendapat.” Ada juga 

pendidik yang selalu memberi masukan, “Kalian harus bisa saling 

momong. Tuhan itu menciptakan manusia dengan kelebihan dan 
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kekurangannya masing-masing.”
66

 “Justru dengan membantu 

teman kalian, kalian akan semakin lebih baik lagi.”
67

  

  Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta 

didik, mereka mengatakan bahwa semua hal pada dasarnya tidak 

bisa dikerjakan sendiri. Dalam kegiatan menanam tumbuhan Palem 

di selatan sekolah, mereka bekerja sama sehingga kegiatan dapat 

terselesaikan dengan cepat. Dalam kegiatan ibadah, peserta didik 

saling bekerja sama membagi tugas untuk dapat bersama-sama 

melayani.
68

 Dalam kerja kelompok, peserta didik yang menguasai 

suatu mata pelajaran mengajarkan kepada teman lainnya yang 

belum mengerti.
69

 Ketika ada teman yang tidak aktif dan suka 

menyendiri, peserta didik mengajaknya berbicara dan bermain 

bersama.
70

 

  Pendidik juga mengajarkan kepada anak didik untuk 

bersosialisasi ke masyarakat. Pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, peserta didik diminta untuk dapat observasi lapangan 

langsung ke pihak Balai Desa, RT, Home Industry Sepatu, dan lain 

sebagainya untuk berlatih mendapatkan suatu informasi. Pendidik 

juga melatih peserta didik untuk berani menjadi pemimpin bagi 

teman-temannya dalam beberapa kegiatan sekolah seperti kegiatan 

ibadah, kegiatan perpisahan kelas IX, dan lain sebagainya.
71

    

3.4.6 Peran Pendidik sebagai Ahli  

  Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam bidang musikal 

tidak ada pendidik yang benar-benar “ahli”  dalam bidang musikal 

untuk mengajar peserta didik. Pendidik SMPK YBPK Mojowarno 
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tidak mendatangkan guru musik khusus karena keterbatasan dana 

yang dimiliki oleh sekolah. Karena itulah, pendidik yang berperan 

di sini ialah berasal dari para guru SMPK YBPK Mojowarno 

sendiri. Mereka yang memiliki talenta untuk bernyanyi dan 

bermain musik saling bekerja sama membimbing dan mengarahkan 

peserta didik untuk dapat bernyanyi dan bermain musik. Di 

samping itu,  SMPK YBPK Mojowarno juga mendapat bantuan 

dari salah seorang alumnus SMPK YBPK Mojowarno, yaitu Yulius 

Igoz Atmaja yang memiliki kemampuan bermain musik, untuk 

dapat mendampingi peserta didik dalam berlatih vokal dan bermain 

alat musik.
72

 Merekalah yang berperan besar dalam meningkatkan 

kecerdasan musikal dan interpersonal peserta didik. 

  Di dalam pembelajaran sehari-hari, pendidik sebagai 

seorang ahli mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki gaya 

belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik berusaha 

membuat peserta didik memahami materi yang diajarkan dengan 

menerapkan  teori kecerdasan majemuk di dalam kelas. Ada 

beberapa penerapan teori kecerdasan majemuk dengan pendekatan 

musikal dan interpersonal. Pendekatan musikal yang dilakukan 

antara lain: 1) pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional 

sebelum memulai pembelajaran dan menyanyikan lagu daerah 

setelah pembelajaran berakhir, dan ini berlaku untuk semua kelas; 

2) bernyanyi dengan bermain “snowball throwing” dalam 

berdiskusi mengenai Pancasila pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan;
73

  3) menyanyikan kosa kata (vocabulary) pada 

mata pelajaran Bahasa Inggris;
74

 4) menyanyikan nama-nama 

sungai di Indonesia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

                                                                 
 

72
 Wawancara dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), Selasa, 14 

Agustus 2018 pukul 10.30 WIB. 
 

73
 Wawancara dengan Sri Suharni (Guru PPKn), Selasa, 14 Agustus 2018 pukul 09.00 

WIB. 
 

74
 Wawancara dengan Yusef Dwi Kristin (Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga), 

Selasa, 14 Agustus 2018 pukul 10.45 WIB. 
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Sosial;
75

 5) menyanyikan tembang Jawa pada mata pelajaran 

Bahasa Jawa, dan lain sebagainya.
76

  

  Sementara pendekatan interpersonal yang dilakukan 

pendidik sebagian besar pembelajaran menggunakan pendekatan 

“tutor sebaya” yaitu dibentuknya kelompok belajar yang diacak 

secara bergilir agar anak dapat menemukan berbagai karakter dan 

pemikiran yang berbeda dan belajar untuk dapat memberi 

kesempatan kepada yang lain. Pendidik pun mengarahkan mereka 

agar mendapatkan pembagian tugas yang sama rata serta penilaian 

tambah bagi peserta didik yang mau membantu temannya yang 

lemah dalam memahami suatu materi. Dengan adanya “tutor 

sebaya”, peserta didik dapat saling memberdayakan potensi yang 

dimiliki masing-masing hingga peserta didik SMPK YBPK 

Mojowarno dapat mengikuti olimpiade akademik setiap tahun dan 

pernah menjadi juara II pada olimpiade matematika se-Kabupaten 

Jombang pada tahun 2012.
77

 

3.4.7 Peran Pendidik sebagai Pembelajar  

  Di SMPK YBPK Mojowarno, para pendidik berusaha 

memberikan keteladanan dengan mengembangkan kemampuannya 

di bidang musikal yaitu dengan belajar bermain biola hingga 

kemampuan ini dapat diajarkan kepada peserta didik. Saat ini 

tercatat ada enam biola yang digunakan oleh SMPK YBPK  

Mojowarno, yang didapatkan sebagian dengan bantuan dana 

pinjaman dari Komisi Pembinaan Anak dan Remaja (KPAR) 

GKJW Mojowarno. Melalui enam biola tersebut, peserta didik 

belajar mulai dari dasar hingga dapat memainkan beberapa pujian 

dan sudah tampil dalam beberapa persembahan pujian gerejawi.
78

  

                                                                 
 

75
 Wawancara dengan Puji Widodo (Kepala SMPK YBPK Mojowarno), Selasa, 14 

Agustus 2018 pukul 10.30 WIB. 
 

76
 Wawancara dengan Talentania Cindi Wilatasari (Guru Bahasa Jawa), Selasa, 14 

Agustus 2018 pukul 09.30 WIB.  
 

77
 Wawancara dengan Agustiningsih (Guru Bahasa Indonesia), Selasa, 14 Agustus 2018 

pukul 09.10 WIB. 
 

78
 Wawancara via telepon dengan Yulius Igoz Atmaja (Alumnus SMPK YBPK dan 

Pelatih Musik), Jumat, 25 Januari 2019 pukul 08.00 WIB. 
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3.5 Analisa Peran Pendidik dalam Meningkatkan Kecerdasan Musikal  

        dan Interpersonal  

3.5.1 Peran Pendidik sebagai Motivator 

  Peran pendidik sebagai motivator menekankan bahwa 

setiap pribadi itu cerdas dan mampu berprestasi sejalan dengan 

teori efikasi diri Albert Bandura.  Hal ini terjadi karena pendidik 

tidak hanya memberikan rangsangan dan perlakuan yang baik 

kepada semua peserta didik tetapi juga melihat potensi di balik diri 

mereka. Pendidik tidak membanding-bandingkan kemampuan 

seorang anak dengan anak yang lain. Hal ini menyebabkan peserta 

didik memiliki efikasi diri dalam mengembangkan kecerdasannya 

terkhusus dalam bidang musikal dan interpersonal.  

3.5.2  Peran Pendidik sebagai Komentator dan Komunikator 

  Pendidik telah membangun komentar dan komunikasi yang 

membangkitkan peserta didik untuk memiliki kemauan belajar. 

Jika pada komunitas musikal, umumnya pendidik sangat disiplin 

dalam memberikan latihan karena dituntut perubahan dan 

perbaikan segera. Hal ini berbeda dengan latihan yang diberikan 

oleh pendidik SMPK YBPK Mojowarno. Mereka memberikan 

kata-kata yang lembut dan mengupayakan perubahan tanpa 

pemaksaan kepada peserta didik. Hal ini sejalan dengan teori 

efikasi diri Albert Bandura. Bandura menekankan bahwa sebuah 

kata memiliki pengaruh yang luar biasa.
 
Selain itu, efikasi diri yang 

diberikan oleh pendidik memperlihatkan bahwa teori kecerdasan 

Gardner kurang menekankan adanya faktor eksternal yang dapat 

menumbuhkan kecerdasan musikal seseorang. Gardner 

menjelaskan bahwa kecerdasan musikal adalah kecerdasan yang 

sudah muncul dengan sendirinya dalam diri individu sebelum dia 

menerima pelatihan musik dalam bentuk apa pun. Pernyataan 

Gardner yang demikian sesungguhnya belum menjawab bagaimana 

mengukur kecerdasan musikal jika seorang anak belum memiliki 

kemampuan bernyanyi dengan notasi yang tepat. Melalui efikasi 
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diri yang telah dilakukan, pendidik SMPK YBPK menunjukkan 

bahwa kecerdasan musikal itu belum tentu dengan sendirinya ada 

dalam diri individu melainkan dapat muncul karena dukungan dari 

pendidik (faktor eksternal).  

3.5.3  Peran Pendidik sebagai Fasilitator 

  Sebagai fasilitator, pendidik telah berusaha menyediakan 

segenap kehadirannya, waktunya, dan kemampuan yang ia miliki 

untuk dapat membantu setiap peserta didik mencapai apa yang 

menjadi tujuan pembelajaran mereka. Ini menjadi kunci untuk 

pendidik dapat mengenal dan mengarahkan peserta didik secara 

person by person. Hal ini sejalan dengan teori kecerdasan Gardner, 

bahwa kemampuan seorang anak dapat meningkat apabila seorang 

pendidik dapat mengenal (memiliki kecerdasan interpersonal) diri 

dan karakter peserta didik bahkan terhadap hal-hal yang ia 

sembunyikan dari hidup mereka. 

3.5.4  Peran Pendidik sebagai Pemimpin 

  Pada dasarnya peran seorang pemimpin tidak dapat berdiri 

sendiri dengan peran lainnya seperti yang dikemukakan 

B.S.Sidjabat. Seorang pemimpin juga adalah seorang motivator, 

fasilitator, pembelajar, dan ahli. Pendidik menunjukkan bahwa 

dalam meningkatkan kecerdasan musikal dan interpersonal mereka 

telah terlebih dahulu menjadi contoh, pemberi semangat, dan 

melatih peserta didik dengan kemampuan dan sarana yang mereka 

miliki. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pendidik perlu 

memiliki kompetensi interpersonal dalam teori psychological 

strength Cavanagh. Cavanagh menjelaskan bahwa seorang yang 

memiliki kepekaan dan mengetahui kompetensi dirinya untuk 

membangun orang lain dapat sungguh-sungguh membuat orang 

lain mampu menghadapi tantangan yang ada dalam hidup mereka.
 
 

3.5.5  Peran Pendidik sebagai Agen Sosialisasi 

  Sebagai agen sosialisasi, pendidik telah sekaligus 

melakukan peran dalam meningkatkan kompetensi interpersonal 
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peserta didik. Pendidik dapat menjadi teladan dalam hal peduli 

kepada sesama dari berbagai latar belakang. Pendidik melihat 

bahwa kasih Tuhan tidak hanya ditujukan kepada umat tertentu 

melainkan terbuka kepada semua orang. Hal ini sejalan dengan 

dimensi kompetensi interpersonal dalam psychological strength 

Cavanagh yaitu: suka berbagi, mementingkan kepentingan orang 

lain, tidak menekankan diri sebagai yang selalu benar, melainkan 

mau berusaha memahami pemikiran orang lain. 

3.5.6  Peran Pendidik sebagai Ahli  

  Dalam bidang musikal dan interpersonal sesunggunya tidak 

ada pendidik yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Namun, 

mereka dapat dikatakan ahli karena mereka tidak hanya memahami 

materi bidang keilmuan mereka tetapi juga tahu bagaimana metode 

pengajaran yang kreatif dan dapat menarik semangat peserta didik 

untuk belajar. Pendekatan musikal dan interpersonal sebagai 

metode pengajaran membuat peserta didik dapat lebih memahami 

materi yang disampaikan bahkan juga mengalami peningkatan 

dalam bernyanyi dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dengan 

demikian, pendidik secara tidak langsung telah memperlihatkan 

kemampuan mereka juga dalam bidang tersebut. Hal ini sejalan 

dengan teori kecerdasan Gardner yang menjelaskan bahwa seorang 

pendidik dapat mengajar dengan inteligensi lain yang tidak terlalu 

dikuasainya. Dengan demikian, bukan peserta didik saja yang 

mengalami peningkatan, tetapi juga para pendidik.  

3.5.7  Peran Pendidik sebagai Pembelajar 

  Pendidik sebagai seorang pembelajar menempatkan dirinya 

setara dengan peserta didik yang sama-sama berusaha 

mengembangkan kemampuannya di bidang tertentu. Pendidik telah 

memberikan pengaruh agar peserta didik dapat memiliki semangat 

yang tinggi seperti apa yang telah diteladankan oleh para pendidik. 

Hal ini sejalan dengan penerapan teori  kecerdasan majemuk 

Gardner. Gardner menekankan bahwa seorang pendidik juga perlu 
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menjadi pembelajar kecerdasan majemuk sehingga dapat 

memberikan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan peserta 

didik. Dengan demikian, peserta didik dapat semakin memiliki 

kemauan belajar yang kuat.  

 Berdasarkan pada hasil analisa di atas. Penulis melihat bahwa ada 

beberapa peran pendidik yang menonjol dalam dua bidang kecerdasan 

yang penulis teliti. Dalam meningkatkan kecerdasan musikal, pendidik 

sangat berperan sebagai pembelajar, motivator, komunikator, dan 

komentator. Peran yang menunjukkan penghargaan kecerdasan majemuk 

dan pemberian efikasi diri menjadi kunci bagaimana pendidik memberikan 

perubahan baik yang signifikan melalui masalah kemampuan peserta 

didik. Dari sebelumnya peserta didik tidak bisa bernyanyi dengan notasi 

yang tepat, tidak bisa bermain musik, atau tidak bisa pecah suara, mereka 

pun akhirnya bisa memiliki kemampuan musikal yang menonjol guna 

meraih prestasinya dalam bidang musikal.  

  Sementara dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal, pendidik 

banyak berperan sebagai agen sosialisasi. Berbeda dengan kecerdasan 

musikal, rata-rata peserta didik sesungguhnya telah memiliki potensi 

kecerdasan interpersonal. Potensi kecerdasan interpersonal peserta didik 

itu dapat terbentuk dari budaya pedesaan dimana mereka tinggal, yaitu 

yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. 

Faktor lainnya ialah karena rata-rata peserta didik memiliki kesamaan 

dalam hal ekonomi sehingga membuat mereka merasa senasib dan 

seperjuangan. Hal ini membuat relasi diantara pserta didik tidak 

mengalami gap karena mereka lebih memperlihatkan saling membaur satu 

sama lain.  

 Walau peserta didik pada dasarnya sudah memiliki potensi ini,  

pendidik juga turut serta memberikan perubahan yang lebih baik. Jika 

semula ada peserta didik yang tidak percaya diri dalam memimpin, tidak 

suka kerja kelompok, maka mereka pun mengalami perubahan menjadi 

seseorang yang percaya diri dalam memimpin dan membangun relasi 

saling peduli dengan temannya. Pendidik dengan demikian telah menjadi 
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teladan agar dapat merangkul peserta didik untuk saling membantu dan 

melengkapi sebab mereka semua setara dengan segenap kelebihan dan 

kekurangan yang mereka miliki.  

 Melalui dua bidang kecerdasan yang penulis teliti, pendidik telah 

berusaha mendialogkan hubungan kecerdasan musikal dan interpersonal 

peserta didik dengan kemampuan akademis peserta didik. Pendidik telah 

menggunakan beragam pendekatan termasuk dengan menggunakan dua 

bidang kecerdasan ini dalam meningkatkan potensi mereka di dalam mata 

pembelajaran lainnya sehingga peserta didik dapat mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dengan baik.  

  Peran-peran yang telah dikemukakan di atas telah memberikan 

kontribusi sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan majemuk 

peserta didik. Pendidik selalu berusaha mencerminkan bagaimana 

pengabdian dan pengorbanan seperti layaknya Yesus, Sang Guru Sejati. 

Dengan segenap lika-liku yang mereka jalani tidak menjadikannya itu 

sebagai beban melainkan sebagai harapan akan kehidupan generasi bangsa 

yang lebih baik. Harapan ke depannya, adalah peran-peran itu dapat 

menjadi kekuatan bagi pendidik untuk dapat membangkitkan kemauan 

belajar dan prestasi bukan hanya dalam bidang seni (non-akademik) tetapi 

juga dalam bidang akademik. 

4. Penutup  

4.1 Kesimpulan  

  Pendidik SMPK YBPK Mojowarno tidak hanya melakukan 

pendekatan musikal dan interpersonal di dalam kelas melainkan terlebih 

dengan pendekatan person by person di luar kelas. Hal ini dilakukan 

dalam rangka memfasilitasi peserta didik termasuk mereka yang kurang 

dalam prestasi akademik untuk memiliki dan meningkatkan kecerdasan 

majemuk khususnya musikal dan interpersonal yang kemudian dapat 

dipakai dalam mengembangkan berbagai intelegensi lainnya. Pendidik 

SMPK YBPK Mojowarno dalam meningkatkan kecerdasan musikal dan 

interpersonal telah melaksanakan peran pendidik sebagai berikut:   
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1) Motivator, yang memberikan efikasi diri kepada para peserta didik 

untuk mampu melaksanakan tugas dan tantangan yang mereka hadapi.  

2) Komunikator dan komentator, yang memberikan penilaian dan saran-

saran yang berguna bagi peserta didik untuk meningkatkan potensi 

apapun yang ada dalam dirinya.  

3) Fasilitator, yang membantu peserta didik untuk menggali potensi yang 

dimiliki dan yang selanjutnya ditempa agar pesera didik mengalami 

peningkatan kecerdasan.  

4) Pemimpin, yang memberikan arahan dan sanggup menjadi bagian dari 

peserta didik untuk mendampingi mereka dalam menjadi pribadi yang 

berprestasi.  

5) Agen sosialiasi, yang memberikan jembatan agar tidak ada kompetisi 

melainkan saling merangkul teman dan menerima kekuatan serta 

kelemahannya.  

6) Ahli, yang bukan hanya memahami bidang yang diajarkan, melainkan 

membantu peserta didik untuk menguasai suatu materi dengan metode 

pembelajaran yang kreatif seperti dengan adanya pendekatan musikal 

dan interpersonal. Sekalipun bukan ahli dalam bidang musik tetapi 

pendidik berhasil menunjukkan perannya untuk menjadi pendidik 

yang memiliki kecerdasan majemuk. Pendidik seperti itulah yang 

dibutuhkan untuk mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

peserta didik secara optimal.  

7) Pembelajar, yang mau tetap belajar mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki untuk kemudian dapat memberdayakan peserta didik 

semakin lebih baik lagi melalui kemampuan tersebut. 

4.2 Kontribusi  

 4.2.1 Kontribusi kepada Fakultas  

  Tulisan ini menjadi perhatian sekaligus tanggung jawab 

kita sebagai teolog yang hidup bersama dengan masyarakat untuk 

melihat sejauh mana perkembangan dan ketercapaian sekolah 

Kristen dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional bangsa 

Indonesia. Menarik untuk dikaji lebih lanjut hal memberi 
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kesempatan dan ruang kepada peserta didik dalam menjadi pribadi 

yang utuh. Dengan demikian, anak dapat mengembangkan 

kemampuan apapun yang diberikan Tuhan, sebab mereka terlahir 

unik dan tidak bisa disamaratakan dengan semua anak yang 

memiliki kecerdasan tunggal di bidang akademik saja.   

 4.2.2 Kontribusi kepada SMP Kristen YBPK Mojowarno  

  Tulisan ini menjadi evaluasi agar Sekolah YBPK Cabang 

Mojowarno dapat semakin memikirkan bagaimana mengatasi 

dinamika pasang surut yang dialami. Dalam tulisan ini, pendidik 

perlu berjuang untuk mendampingi dan memfasilitasi peserta didik. 

Dukungan terhadap para pendidik memiliki peran penting untuk 

mampu melakukan perubahan hidup dan prestasi bagi masa depan 

generasi bangsa Indonesia.  

 4.2.3 Kontribusi kepada Pendidik SMP Kristen YBPK Mojowarno  

  Tulisan ini menjadi evaluasi bagi para pendidik untuk dapat 

mengembangkan metode pendekatan kecerdasan majemuk yang 

semakin kreatif sesuai dengan kemampuan atau kecerdasan yang 

dimiliki oleh peserta didik. Hal ini penting karena peserta didik 

bukan hanya mengalami peningkatan prestasi dalam bidang seni 

dan olahraga melainkan juga dalam bidang akademik. Pendidik 

juga diharapkan dapat memiliki kerjasama intensif dengan orang 

tua peserta didik untuk mengetahui bagaimana karakter dan 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini dilakukan 

agar pendidik mampu merancang suatu pembelajaran yang menarik 

peserta didik untuk menggali dan meningkatkan kemampuan yang 

terpendam dalam dirinya.  

4.2.4 Kontribusi kepada Peneliti Selanjutnya  

  Besar harapan penulis agar dapat meneliti lebih jauh 

mengenai persoalan pendidikan Kristen khususnya dalam konteks 

Indonesia.  Penulis juga berharap dapat menjawab kebutuhan 

mendasar untuk masa depan pribadi anak-anak sehingga dapat 
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memberikan kontribusi yang baik terhadap dunia pendidikan 

khususnya pendidikan di sekolah-sekolah Kristen. 
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