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DEFINISI

Menurut teori kecerdasan:

Bentuk kemampuan dalam membaca

perasaan, dorongan, dan keinginan orang lain, 

baik yang terucapkan atau tidak, dan bertindakbaik yang terucapkan atau tidak, dan bertindak

atas kemampuan. CONCERN & ACTIONCONCERN & ACTIONCONCERN & ACTIONCONCERN & ACTION



DEFINISI

Menurut Thomas F. Mader & Diane C. Mader(1990):

Impersonal : Masing-masing saling memahami, tapi tidak
ada keterlibatan emosi pribadi.

contoh : Komunikasi di jalan rayacontoh : Komunikasi di jalan raya

Interpersonal Skill : Masing-masing saling memahami, dan
ada keterlibatan emosi pribadi atau involvement with (ada
keterlibatan) and commitment to (ada komitmen)

contoh : guru-murid



PENGUKURAN INTERPERSONAL SKILL
NONONONO LEVELLEVELLEVELLEVEL DESKRIPSIDESKRIPSIDESKRIPSIDESKRIPSI

1 Rendah Anda baru bisa berteman dengan orang lain, baru bisa

menyenangkan orang lain, atau baru bisa bercakap-cakap

dengan orang lain.

2 Menengah Anda sudah sanggup membangun hubungan secara konstruktif

berdasarkan bidang, punya hubungan yang bertahan lama, dan

bisa menempatkan orang di tempatnya yang layak.bisa menempatkan orang di tempatnya yang layak.

3 Atas Anda sudah bisa memberikan toleransi, bisa membangun

diplomasi, bisa mencairkan ketegangan, bisa menebar

kedamaian, dan bisa memperlakukan orang secara sabar dan

penuh hormat.

4 Tinggi/Ahli Anda sudah sanggup membangun hubungan dengan bagus, 

bisa mengatasi konflik secara positif dan bisa menangani

trouble maker secara efektif dan efisien

Trouble maker : orang yang selalu mengkritik, mendebat, ingin

menguasai, ingin menang sendiri, ingin ikut campur, protes, 

dst.



BUKTI



PEPATAH

� Orang kalangan bawah berbicara tentang orang

lain, orang kalangan menengah berbicara

tentang peristiwa dan orang kalangan atas

berbicara tentang gagasan,berbicara tentang gagasan,



PENYEBAB KEMISKINAN EMOSI

� Undersocial : anti sosial, masa bodoh dengan orang lain, 
tidak peduli.

Oversocial : orang yang terlalu baik, terlalu ikut campur, 
terlalu ingin terlibat, dll

Jalan Tengah : Inklusi = tidak terlalu ingin menyendiri tetapi
juga tidak terlalu ingin sosial.juga tidak terlalu ingin sosial.

� Abdicraft : orang yang maunya di belakang, di bawah, 
menolak bertanggung jawab, senjatanya asal selamat, 
maunya hanya mengekor atau inferior

Autocraft : orang yang maunya menguasai terus, maunya
minta ditelpon, maunya harus disapa dulu, atau superior

Jalan tengah : Kontrol diri/democraft (demoktratis), tidak
merasa rendah diri tetapi juga tidak merasa paling super.



PENYEBAB KEMISKINAN EMOSI

� Underpersonal : Orang yang tidak ingin ada ikatan
hubungannya, tidak mau memiliki dan memiliki, 
tidak mau men-spesial-kan dan di-spesial-kan, 
masa bodoh mau disukai atau dibenci orang.

Overpersonal : Orang yang maunya harus adaOverpersonal : Orang yang maunya harus ada
ikatan mendalam, harus memiliki, harus di-
spesial-kan, dicintai dan tidak mau dibenci.

Jalan tengah : Bisa mencintai dan bisa menerima
kenyataan bahwa di dunia pasti tidak ada orang
yang dicintai dan dibenci oleh semua manusia. 



DAMPAK BURUK “OVER PEDE”

Arogansi

Merasa paling benar

Menolak opini orang lain

Model komunikasi yang agresif, otoriter, tanpa empati

Kurang perhitungan

Kurang bisa mempercayai kapasitas orang lain

Punya penilaian diri yang over

AN. Ubaedy, 2006, lihat juga di www. e-psikolog.com



INTRAPERSONAL SKILL 

� Adalah kemampuan seseorang untuk

mengetahui dirinya (self-knowledge)

� Menurut Howard Gardner, dalam buku Frames 

of Mind. Intrapersonal Intelligence Skill adalahof Mind. Intrapersonal Intelligence Skill adalah

sensitivitas seseorang terhadap perasaannya, 

keinginannya, hal-hal yang mengancam dirinya, 

riwayat hidupnya. 



THE BAR-ON MODEL OF EMOTIONAL-SOCIAL 

INTELLIGENCE (2000)

Emotion 

Self-Regard

Independence

Assertiveness

Emotion 
Self-
Awarness



KUNCI

Pengetahuan DiriPengetahuan Diri
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