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ABSTRAK 

Penelitian tindakan ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana peningkatan kecerdasan interpersonal dan untuk 

mengetahui apakah metode bermain peran dapat 

meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak kelompok 

A PAUD Madinah, Tangerang selatan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

(action research) yang dikembangkan oleh Kemmis dan 

Taggart. Tindakan dalam penelitian ini dilakukan dalam 2  

siklus yang terdiri dari 16 kali pertemuan. Setiap siklus  terdiri 

dari perencanaan, tindakan,  observasi, dan refleksi. Subjek 

dalam penelitian ini merupakan anak kelompok A PAUD 

Madinah Kec. Pamulang Tangerang Selatan. Analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

Analisis kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan 

kecerdasan interpersonal  mulai dari pra-penelitian sampai 

siklus 2 yaitu sebesar 86 % Berdasarkan kesepakatan peneliti 

bersama kolaborator keberhasilan tindakan dapat terjadi jika 

ada peningkatan kecerdasan interpersonal anak minimal 75 % 

Pada penelitian ini, peningkatan kecerdasan interpersonal 

anak sudah berhasil melampaui 75%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan metode bermain peran dapat 

meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak ini terlihat 

dari perubahan sikap anak sebelum menggunakan metode 

bermain peran anak cenderung bermain sendiri, tidak empati 

terhadap temannya, belum mau sabar menunggu giliran  

namun ketika metode bermain peran ini diterapkan anak mulai 

aktif bekomunikasi dengan temannya, mau antri menunggu 

giliran karena metode bermain peran ini menuntut anak untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan temannya tanpa ada 

paksaan. 

 

Kata kunci: interpersonal, kecerdasan, peran, tindakan. 
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PENDAHULUAN 

Gardner menyatakan bahwa 

kecerdasan merupakan 

kemampuan berfikir yang dimiliki 

manusia untuk menyelesaikan 

masalah dan menciptakan sesuatu 

dalam kehidupan nyata. Melalui 

pengembangan kecerdasan akan 

membantu seseorang untuk 

menemukan jalan keluar atau 

solusi permasalahan yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Kecerdasan dapat pula membantu 

seseorang untuk dapat 

menciptakan sesuatu baik berupa 

jasa maupun benda dan dapat 

membantu memudahkan seseorang 

untuk menyelesaikan persoalan 

dalam kehidupan sehari-hari 

(Musfiroh, 2008, p. 38). 

Kecerdasan interpersonal 

merupakan salah satu bentuk 

kecerdasan yang memiliki peran 

penting dalam kehidupan manusia, 

karena manusia tidak bisa 

menyendiri, banyak kegiatan 

dalam hidup manusia yang terkait 

dengan orang lain. Anak-anak 

yang gagal dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal akan 

mengalami banyak hambatan 

dalam dunia sosialnya, akibatnya 

mereka mudah tersisihkan secara 

sosial, seringkali konflik 

interpersonal juga menghambat 

anak untuk mengembangkan dunia 

sosialnya secara matang. Menurut 

May Lwin, ciri-ciri anak yang 

memiliki kecerdasan interpersonal 

yang tinggi yaitu berteman dan 

berkenalan dengan mudah, suka 

berada di sekitar orang lain, ingin 

tahu mengenai orang lain dan 

ramah terhadap orang asing, 

menggunakan bersama mainanya 

dan berbagi makanan dengan 

teman-temannya, mengalah kepada 

anak-anak lain, mengetahui 

bagaiman menuggu gilirannya 

selama bermain, mau memuji 

teman/orang lain, mengajak teman 

untuk bermain/belajar (May, 2008, 

p. 205). 

Keberadaan Pusat PAUD 

Madinah yang berlokasi di 

Kec.Pamulang, Tangerang Selatan 

diharapkan dapat ikut berkiprah 

dalam upaya pengembangan 

kualitas SDM melalui program-

program pendidikan usia dini 

dengan memanfaatkan potensi 

yang ada. Salah satu program yang 

diselenggarakan adalah Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) yang 

berorientasi pada pembentukan 

karakter anak usia dini disesuaikan 

dengan kondisi usia anak tersebut. 

Kegiatan pembelajaran 

sehari-hari dilaksanakan dengan 

posisi duduk anak yang 

konvensional dimana anak duduk 

menghadap papan tulis dan 

mendengarkan penjelasan guru 

layaknya kegiatan pembelajaran di 

jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Kegiatan pembelajaran 

yang seperti tidak dapat 

mengembangkan kecerdasan 

interpersonal anak karena tidak ada 

kesempatan kepada masing-masing 

anak untuk menjalin interaksi 

dengan teman sebayanya. Hal ini 

tampak pada keadaan di kelas A 

dimana anak masih memiliki sifat 
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egois yang tinggi, mau menang 

sendiri, pendiam, anak tidak mau 

bermain dengan teman yang lain 

yang bukan teman dekatnya, tidak 

mau bekerja sama dengan teman, 

kurang percaya diri dan bahkan 

ada anak yang bermain sendiri 

tanpa mempedulikan teman yang 

ada disekitarnya.  

Berdasarkan masalah 

tersebut, diperlukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul 

“Meningkatkan Kecerdasan 

Interpersonal Melalui Metode 

Bermain Peran (Penelitian 

Tindakan Kelas Pada Kelompok A 

di PAUD Madinah Tangerang 

Selatan)”. Masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana 

cara meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anak melalui metode 

pembelajaran bermain peran. 

Apakah metode bermain peran 

dapat meningkatkan kecerdasan 

interpersonal pada kelompok A di 

PAUD Madinah  Pamulang? 

 

KAJIAN TEORETIK 

Kecerdasan jamak (multiple 

intelligences) yang diperkenalkan 

oleh Gardner pada tahun 1983 

(Yaumi, 2010, p. 5). Gardner 

Mengatakan bahwa kita cenderung 

hanya menghargai orang-orang 

yang ahli di dalam kemampuan 

logika (matematika) dan bahasa. 

Thomas Amstrong menyebutkan, 

kecerdasan tersebut merupakan 

modalitas untuk melejitkan 

kemampuan setiap anak  dan 

menjadikan mereka sebagai sang 

juara, karena pada dasarnya setiap 

anak cerdas (Amstrong, 2013, p. 

9). 

Kecerdasan Interpersonal  

Kecerdasan interpersonal 

menurut Gardner adalah 

kemampuan seorang anak untuk 

membedakan/memilah antara 

individu-individudi sekitarnya dan 

untuk merasakan berbagai suasana 

hati mereka atau dalam artian 

mengerti perasaan mereka 

(Howard, 1983, p. 239). Menurut 

Lewin, kecerdasan interpersonal 

adalah kemampuan untuk 

memahami dan memperkirakan 

perasaan, temperamen, suasana 

hati, maksud dan keinginan orang 

lain dan menanggapinya secara 

layak (May, 2008, p. 197). Lyen 

Gilman mengemukakan bahwa 

kecerdasan interpersonal 

merupakan keterampilan hidup 

yang digunakan setiap hari untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan orang lain, baik secara 

individual maupun kelompok. 

Menurut  Adam Khoo kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan 

untuk berhubungan dengan orang 

di sekitar kita. Kemampuan ini 

adalah kemampuan untuk 

memahami dan memperkirakan 

perasaan, tempramen,suasana 

hati,maksud dan keinginan orang 

lain dan menanggapinya secara 

wajar. Menurut K. W. Tupper 

kecerdasan interpersonal 

merupakan kemampuan dan 

keterampilan seseorang dalam 

menciptakan relasi sosialnya 

sehingga kedua belah pihak berada 

dalam situasi menang-menang atau 
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saling menguntungkan.  Menurut 

Tupper, individu yang tingggi 

kecerdasan interpersonalnya akan 

mampu menjalin komunikasi yang 

efektif dengan orang lain, 

berempati secara baik, 

mengembangkan hubungan yang 

harmonis dengan orang lain, dapat 

dengan cepat memahami 

temperamen, sifat, suasana hati, 

motif orang lain (Safaria, p. 23). 

Berdasarkan pengertian yang 

telah dipaparkan di atas dapat 

ditegaskan bahwa kecerdasan 

interpersonal merupakan 

kemampuan yang sangat penting 

bagi manusia. Kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan 

seseorang untuk memahami 

perasaan orang lain,suasana hati, 

sifat, empati , memecahkan 

masalah bersama,memahami 

maksud dan keinginan orang lain 

dan berkomunikasi secara efektif 

sehingga terjalin bekerjasama 

dalam kelompok. 

Sujiono dan sujiono 

menguraikan bahwa cara 

mengembangkan kecerdasan 

interpersonal pada anak , yakni (1) 

mengembangkan dukungan 

kelompok , (2) menetapkan aturan 

tingkah laku (3) member tanggung 

jawab di rumah,  (4) bersama sama 

menyelesaikan konflik ,(5) 

melakukan kegiatan social di 

lingkungan ,(6) menghargai 

perbedaan pendapat antara anak 

dan teman sebaya, (7) 

menumbuhkan sikap ramah dan 

memahami keragaman budaya 

lingkungan social ,dan (8) melatih 

kesabaran menunggu giliran,  (9) 

berbicara serta mendengarkan 

pembicaraan orang lain terlebih 

dahulu (Nurani & sujiono, 2010, p. 

61). 

Kecerdasan interpersonal 

mempunyai tiga bentuk. Pertama, 

social sensitivity (sensitivitas 

sosial), yaitu kemampuan untuk 

mampu merasakan dan mengamati 

reaksi-reaksi atau perubahan orang 

lain yang ditunjukkannya baik 

secara verbal maupun non verbal. 

Adapun indikator dari sensivitas 

sosial adalah adanya sikap empati 

dan sikap Prososial. Sikap empati 

yaitu pemahaman tentang orang 

lain berdasarkan sudut pandang, 

prespektif, kebutuhan-kebutuhan, 

pengalaman-pengalaman orang 

tersebut. Oleh sebab itu sikap 

empati sangat dibutuhkan di dalam 

proses bersosialisasi agar tercipta 

suatu hubungan yang saling 

menguntungkan dan bermakna. 

Sikap prososial yaitu tindakan 

moral yang harus dilakukan secara 

cultural seperti berbagi, membantu 

seseorang yang membutuhkan, 

bekerja sama dengan orang lain 

dan mengungkapkan simpati. 

Kedua, social insight 

merupakan Kemampuan seseorang 

untuk memahami dan mencari 

pemecahan masalah yang efektif 

dalam satu interaksi sosial, 

sehingga masalah-masalah tersebut 

tidak menghambat apalagi 

menghancurkan relasi sosial yang 

telah di bangun. Adapun indikator 

dari sosial insight adalah 

kesadaran diri, pemahaman situasi 
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sosial dan etika sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah. 

Ketiga, social 

communication merupakan 

penguasaan keterampilan 

komunikasi sosial merupakan 

kemampuan individu untuk 

menggunakan proses komunikasi 

dalam menjalin dan membangun 

hubungan interpersonal yang sehat. 

Dalam proses menciptakan, 

membangun dan mempertahankan 

relasi sosial, maka seseorang 

membutuhkan sarananya. Tentu 

saja sarana yang digunakan adalah 

melalui proses komunikasi, yang 

mencakup baik komunikasi verbal, 

non verbal. Indikator social 

communication adalah komunikasi 

efektif dan mendengarkan efektif. 

Kecerdasan interpersonal 

dapat di amati melalui kesukaan 

yang terwujud dalam prilaku 

seseorang. Orang yang memiliki 

kecerdasan interpersonal yang kuat 

cenderung mampu beradaptasi dan 

bersama-sama dengan orang 

lain.Di samping itu ,orang tersebut 

dapat memimpin dengan baik 

ketika di tunjuk sebagai pemimpin. 

Juga mampu memahami 

pandangan orang lain ketika 

hendak bernegoisasi, membujuk 

dan mendapatkan informasi 

(Yaumi, 2010, p. 147). 

Secara Khusus orang yang 

memiliki kecerdasan interpersonal 

dapat belajar dengan sangat baik 

ketika berada dalam situasi yang 

membangun interaksi antara satu 

dengan yang lainnya. Semakin 

banyak berhubungan dengan orang 

lain, semakin bahagia. Sangat 

produktif dan berkembang dengan 

pesat ketika belajar secara 

kooperatif dan kolaboratif. Ketika 

menggunakan interaksi jejaring 

social, sangat senang dilakukan 

melalui chatting atau 

teleconference. Merasa senang 

berpartisipasi dalam organisasi – 

organisasi social keagamaan, dan 

politik. Sangat senang mengikuti 

acara talk show di TV dan radio. 

Ketika Ketikabermain atau 

olahraga sangat pandai bermain 

secara tim dari pada sendiri. Selalu 

melibatkan diri dalam club-club 

dan berbagai aktivitas 

ekstarkulikuler. Sangat peduli dan 

penuh perhatian pada masalah- 

masalah dan isu-isu social. 

Bermain Peran 

Masitoh dkk mengemukakan 

bahwa metode bermain peran 

adalah suatu cara memainkan 

peran dalam suatu ceita tertentu 

yang menuntut kerjasama secara 

utuh diantara para pemainnya. 

Sedangkan Moeslichatoen 

mengatakan bahwa bermain peran 

adalah bermain yang 

menggunakan daya khayal yaitu 

dengan memakai bahasa atau 

berpura-pura bertingkah laku 

seperti benda tertentu, situasi 

tertentu, atau orang tertentu, dan 

binatang tertentu yang dalam dunia 

nyata tidak dilakukan 

(Aunurrahman, 2009, p. 34). 

Bermain peran dapat 

meningkatkan pembendaharaan 

kosa kata, spontanitas dan 

kelancaran anak berbicara dan 



MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL  

MELALUI METODE BERMAIN PERAN 

58 | Vol. 1 No. 1 Desember  

keterampilan anak berkomunikasi. 

Sanjaya mengemukakan bahwa 

bermain peran merupakan salah 

satu aktivitas yang penting bagi 

pertumbuhan anak karena dapat 

mengembangkan beragam potensi 

seperti spiritual, emosional, 

intelektual, sosial dan juga fisiknya 

(Sanjaya, 2009, p. 25). Bermain 

peran dapat menjadi ajang belajar 

bagi  anak, baik belajar membaca, 

berhitung, mempelajari proses atau 

alur dalam rangka mengerjakan 

sesuatu, mengenal tata tertib dan 

tata cara di suatu tempat, yang 

semua ada dalam kehidupan 

(Dimyati, 2006, p. 39). Menurut 

Miller dramatic play atau bermain 

peran adalah permainan yang di 

perankan anak anak menyerupai 

kehidupan sehari hari dalam 

keluarga maupun masyarakat 

(Miller, 2002, p. 81). 

Metode bermain peran 

menurut Dimiati Mujiono adalah 

salah satu bentuk permainan 

pendidikan yang digunakan untuk 

menjelaskan perasaan, sikap, 

tingkah laku dan nilai, dengan 

tujuan untuk menghayati perasaan, 

sudut pandang dan cara berfikir 

orang lain. Melalui metode 

bermain peran anak diajak untuk 

belajar memecahkan metode 

pribadi, denganbantuan kelompok 

sosial yang anggotanya teman-

temannya sendiri. Dengan kata lain 

metode ini berupaya membantu 

individu melalui proses kelompok 

sosial (Hilda, 2012, p. 36). Yuliani 

nurani sujiono mengungkapkan 

bermain peran adalah kegiatan 

yang berfokus pada kegiatan 

dramatisasi,tempat untuk anak 

bermain memerankan tugas tugas 

anggota keluarga, tatacara dan 

kebiasaan dalam keluarga dengan 

berbagai perlengkapan rumah 

tangga serta kegiatan dilingkungan 

sekitarnya (Nurani & sujiono, 

2010, p. 81). 

Hasan menyatakan proses 

belajar menggunakan metode 

bermain peran diharapkan anak 

mampu menghayati tokoh yang 

dikehendaki, keberhasilan anak 

dalan menghayati peran itu akan 

menentukan apakah proses 

pemahaman, penghargaan dan 

identifikasi diri terhadap nilai 

berkembang (Abdulah, 1996, p. 

266). Menurut  Mulyasa terdapat 

empat asumsi yang mendasari 

pembelajaran bermain peran. 

Pertama, peserta didik 

dimungkinkan untuk menciptakan 

analogi mengenai situasi 

kehidupan nyata. Kedua, bermain 

peran memungkin para peserta 

didik untuk mengungkapkan 

perasaannya yang tidak dapat 

dikenal tanpa bercermin pada 

orang lain. Ketiga, berasumsi 

bahwa emosi dan ide-ide dapat 

diangkat ketaraf sadar untuk 

kemudian diangkat melalui proses 

kelompok. Keempat, berasumsi 

bahwa proses psikologis yang 

tersembunyi, berupa sikap, nilai, 

perasaan dan sistem keyakinan, 

dapat diangkat ke taraf sadar 

melalui kombinasi pemeranan 

secara spontan (Mulyasa, 2004, p. 

141). 
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Bermain peran dalam 

pembelajaran merupakan usaha 

untuk memecahkan masalah 

melalui peragaan, serta langkah-

langkah identifikasi masalah, 

analisis, pemeranan, dan diskusi. 

Untuk kepentingan tersebut, 

sejumlah peserta didik bertindak 

sebagai pemeran dan yang lainnya 

sebagai pengamat. Seorang 

pemeran harus mampu menghayati 

peran yang dimainkannya. 

Manfaat pembelajaran 

bermain peran terletak pada 

keterlibatan emosional pemeran 

dan pengamat dalam situasi 

masalah yang secara nyata 

dihadapi. Melalui bermain peran 

dalam pembelajaran, diharapkan 

anak dapat mengeksplorasi 

perasaan, memperoleh wawasan 

tentang sikap, nilai, dan persepsi, 

mengembangkan keterampilan dan 

sikap dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi, mengeksplorasi inti 

permasalahan yang diperankan 

melalui berbagaicara, dan 

mengeksplorasi perasaannya. 

Kriteria yang perlu 

diperhatikan dalam bermain peran 

menurut Shatfel adalah sebagai 

berikut: Tiap anak atau kelompok 

mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk melakukan simulasi. 

Tiap anak terlibat langsung dalam 

perannya masing-masing. Simulasi 

dimaksudkan untuk mendapatkan 

keterampilan agar dapat 

menghadapi kenyataan dengan 

baik.Disiapkan petunjuk simulasi 

secara terperinci atau secara garis 

besar. Dalam simulasi diusahakan 

dapat menggambarkan secara 

lengkap tentang situasi, proses 

yang diperkirakan terjadi dalam 

kenyataan sesungguhnya (Dimyati, 

2006). 

Mayke Sugianto, 

mengemukakan bahwa alat 

permainan edukatif (APE) adalah 

alat permainan yang sengaja 

dirancang secara khusus untuk 

kepentingan pendidikan. 

Pengertian alat permainan edukatif 

tersebut menunjukkan bahwa pada 

pengembangan dan 

pemanfaatannya tidak semua alat 

permainan yang digunakan anak di 

PAUD itu dirancang secara khusus 

untuk mengembangkan aspek-

aspek perkembangan anak. 

Bermain peran terbagi ke 

dalam dua jenis penggolongan. 

Lebih lanjut Erikson menjelaskan 

bahwa bermain peran dibagi ke 

dalam dua jenis bermain, yaitu 

mikro dan makro. Pendapat serupa 

dijelaskan pula dalam Pedoman 

Penerapan Pendekatan BCCT 

bahwa bermain peran terdiri dari 

bermain peran mikro dan makro 

(Depdiknas, 2006: 30).  Erikso 

mengatakan bahwa bermain peran 

makro merupakan kegiatan saat 

anak-anak bermain menjadi tokoh 

menggunakan alat berukuran besar 

(ukuran sesungguhnya) yang 

digunakan anak untuk 

menciptakan dan memainkan 

peran-peran. 

Bermain peran mikro 

merupakan jenis bermain yang 

tidak memerlukan banyak orang. 

Permainan ini dapat dilakukan oleh 
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sendiri atau dua orang. Tarigan 

mengatakan bahwa  Micro play 

adalah anak bermain peran dengan 

menggunakan dua boneka. Sejalan 

dengan pendapat Tarigan 

mengemukakan bahwa bermain 

peran mikro adalah suatu metode 

yang dilakukan anak ketika 

memainkan peran melalui tokoh 

yang diwakili oleh benda-benda 

berukuran kecil. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa bermain peran 

mikro merupakan jenis bermain 

yang dapat dilakukan satu atau dua 

orang saja. Anak dapat memainkan 

benda-benda kecil yang 

diinginkannya dan dimainkan 

sesuai peran yang dikehendakinya.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian tindakan yang 

difokuskan pada situasi kelas, atau 

lazim dikenal dengan classroom 

action research (penelitian 

tindakan kelas). Penelitian 

tindakan kelas (PTK) adalah 

penelitian reflektif yang bertujuan 

untuk meningkatkan (to improve) 

alasan pemilihan (rasionalitas) dan 

keabsahan dari (a) praktek-praktek 

sosial atau kependidikan yang 

dilakukan suatu komunitas, (b) 

pemahaman mereka mengenai 

praktek-praktek tersebut, dan (c) 

situasi kelembagaan tempat 

praktek-praktek itu dilaksanakan. 

Hasil akhir dari penelitian ini 

adalah peningkatan ketercapaian 

terhadap indikator-indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya 

(Wiriaatmadja, 2008, p. 12).
 
 

Ditinjau dari tujuannya, 

penelitian tindakan kelas ini 

bertujuan untuk: (1) meningkatkan 

atau mengembangkan kemampuan 

profesional guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran 

di kelas; (2) mengadakan inovasi 

pembelajaran dalam bentuk 

pembelajaran alternatif dan 

inovatif; dan (3) melakukan 

pengembangan kurikulum di 

tingkat sekolah dan kelas (Asrori, 

2009, p. 15). 

Penelitian ini akan dimulai 

dengan studi pendahuluan. 

Temuan dari hasil studi 

pendahuluan ini kemudian 

dilakukan refleksi bersama antara 

peneliti dengan guru mitra, untuk 

menentukan langkah-langkah 

kegiatan selanjutnya (tindakan, 

observasi dan penyusunan rencana 

ulang) hingga tujuan penelitian 

tercapai. Rancangan desain 

penelitian yang akan dilakukan 

dikembangkan dari PTK Metode 

Kemmis dan Mc. Taggart dengan 

sistem spiral refleksi diri yang 

dimulai dengan rencana, tindakan, 

pengamatan, refleksi, perencanaan 

kembali yang merupakan dasar 

untuk pemecahan permasalahan 

(Asrori, 2009). Alasan dipilihnya 

metode Kemmis dan Mc Taggart 

dalam penelitian ini adalah karena 

metode ini akan mendaur ulang 

empat kegiatan pokok yang berupa 

perencanaan (plan), pelaksanaan 

(act), pengamatan (observe), dan 

refleksi (reflect).Dalam penelitian 

ini  peneliti melakukan Penelitian 

tindakan dengan satu siklus 
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terlebih dahulu apabila dalam 

siklus satu belum menemui 

keberhasilan maka akan 

melakukan penelitian ulang pada 

siklus ke dua. 

Tindakan yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah siklus 

pertama yaitu merencanakan 

tindakan yang akan di berikan 

untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal kemudian 

perencanaan tersebut dilaksanakan 

dalam tindakan pertama selama 

tiga minggu dimana dalam satu 

minggunya ada lima kali 

pertemuan , kemudian di observasi 

melalui pengamatan hasil 

observasi tersebut kemudian di 

refleksi untuk mengambil tindakan 

selanjutnya apabila belum berhasil 

apabila berhasil maka penelitian 

tidak di lanjutkan. 

 

Gambar 3.1 

Siklus Penelitian Tindakan 

Kelas 

Model Kemmis & Mc Taggart 

 

 

 

Desain Tindakan Kelas 

Penelitian ini akan di 

dilakukan selama tiga minggu, 

setiap minggunya dilakukan 

tindakan selama lima hari. Minggu 

pertama, bertema mini market 

dengan bahan ajar untuk hari 

pertama yaitu membuat kegiatan 

belanja di minimarket; hari kedua, 

mengenal makanan yang sehat; 

hari ketiga mengenal makan yang 

halal; hari ke empat, mengenal 

transaksi jual dan beli; hari kelima, 

mengenal antri di kasir. Minggu 

kedua, bertema restauran dengan 

bahan ajar untuk hari pertama 

yaitu mengenal pekerjaan Koki; 

hari kedua, membuat makanan 

tradisional getuk; hari ketiga, 

menyajikan menu di restauran; hari 

keempat, membuat restauran 

lengkap; hari kelima, etika ketika 

makan. Minggu ketiga, bertema 

rumah sakit dengan bahan ajar 

pada hari pertama yaitu mengenal 

kegiatan di rumah sakit; hari 

kedua, mengenal pekerjaan dokter, 

perawat,apoteker; hari ketiga, cara 

menggunakan  stetoskop dan 

thermometer; hari keempat, 

mengenal  penyakit yang biasa 

terjadi (Panas, batuk, pilek) dan 

bagaimana mencegahnya; hari 

kelima, menjaga Kesehatan Tubuh. 

 

Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Berdasarkan kesepakatan 

dengan kolaborator Kriteria 

keberhasilan dalam penelitian ini 

apabila kecerdasan interpersonal 

pada anak dapat meningkat melalui 
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metode bermain peran sebesar 71 

% . Jika hasil pengamatan sudah 

mencapai target yang telah di 

tentukan maka penelitian ini 

selesai dan tidak di lanjutkan ke 

siklus berikutnya. 

 

Sumber Data 
Objek yang diteliti dalam 

PTK ini adalah anak-anak PAUD 

kelas A dengan jumlah anak 

sebanyak 11 anak yang terdiri dari 

5 perempuan dan 6 laki-laki. 

Adapun yang menjadi kolaborator 

yang membantu peneliti dalam 

mengaplikasikan metode bermain 

peran adalah para guru kelas A 

yang berjumlah 2 orang. Untuk 

menambah data-data penelitian, 

sumber-sumber berupa dokumen 

seperti raport penilaian siswa serta 

rekaman kegiatan bermain anak-

anak juga digunakan sebagai 

sumber data tambahan.  

Definisi Konseptual dan Definisi 

Oprasional 

Kecerdasan Interpersonal 

secara konsep yaitu kemampuan 

seseorang untuk berinteraksi social 

meliputi memahami suasana hati, 

empati, memecahkan masalah 

bersama  dan berkomunikasi 

secara efektif sehingga terjalin 

bekerjasama dalam kelompok. 

Kecerdasan intrepersonal 

secara operasional yaitu skor yang 

di peroleh dari hasil observasi 

kecerdasan interpersonal anak 

mencakup Komunikasi, kerjasama  

dan  empati  dan memecahkan 

masalah bersama. 

 

Kisi-Kisi Instrumen dan Validasi 

Instrumen 

Tabel 1 

Kisi – kisi instrumen penelitian 

Variabel Dimensi Indikator 

Kecerdasa

n 

Interperso

nal 

Komunika

si 
 Berbicara 

Efektif 

 Mendengarkan 
efektif 

Kerjasama 

 

 

 Melakukan 
Kegiatan 

Bersama. 

 Memecahanka
n masalah 

bersama 

 Empati  Membantu, 
menolong dan 

berbagi   

 Memaafkan  

Validasi instrumen yang di 

gunakan dalam penelitian ini 

adalah instumen rancangan 

peneliti. Oleh sebab itu perlu di 

lakukan uji coba instrument untuk 

mengukur validitas instrument 

maka di lakukan validasi  oleh 2 

orang  pakar . 

 

Teknik Pengumpulan Data dan 

Validasi Data 

Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah melalui 

observasi dan studi domentasi. 

Observasi atau pengamatan adalah 

suatu teknik yang dilakukan 

dengan cara mengadakan 

pengamatan secara pencatatan dan 

secara sistematis. Observasi 

dengan cara untuk mengumpulkan 

data dari objek penelitian, yang 

dilakukan langsung terhadap siswa 
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untuk mengetahui apakah dengan 

menggunakan metode bermain 

peran dapat meningkatkan 

kecerdasan Interpersonal pada 

anak sesuai dengan Rencana 

Kegiatan  Harian  (RKH) yang 

sudah di susun. 

Studi domentasi dilakukan 

untuk menghasilkan data deskriptif 

yang untuk menelaah segi-segi 

subyektif yang hasilnya dianalisis 

secara induktif. Pengambilan foto 

pada saat penelitian dalam keadaan 

tidak dibuat-buat dengan 

sepengetahuan dan kerelaan 

subyek untuk difoto. Pengembalian 

gambar di dalam kelas baik 

melalui foto dilakukan oleh 

peneliti yang dibantu orang lain. 

Validasi data dalam 

penelitian ini dilakukan untuk 

mengkaji derajat kepercayaan atau 

kebenaran sebuah penelitian, 

diperlukan validasi yang 

mendukung penelitian. Pertama, 

member check, yaitu memeriksa 

kembali mengenai informasi data 

atau keterangan-keterangan yang 

diperoleh selama observasi atau 

wawancara. Apakah informasi 

yang didapat tersebut bersifat tetap 

dan dapat diperiksa kebenarannya.  

Kedua, triangulasi data, yaitu 

proses pengecekan ulang 

kebenaran data dengan 

mengkonfirmasikan kembali  data 

atau informasi yang di dapat dari 

sumber lain. Sumber yang dapat 

dikonfirmasi dalam penelitian ini 

adalah guru dan pendidik yang 

terlibat langsung dalam penelitian. 

Ketiga expert opinion, yaitu proses 

yang dilakukan guna memeriksa 

atau mengecek data temuan 

penelitian untuk 

mengkonsultasikan hasil temuan 

kepada para ahli. 

 

Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis data 

dilakukan melalui teknik 

perhitungan persentase. Ini 

dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan anak dalam 

menguasai metode bermain peran 

dalam meningkatkan kecerdasan 

interpersonal pada anak. Rumus 

yang digunakan untuk mencari 

persentase, yakni : 

rumus:(
 

                      
)      

Keterangan : 

N       = jumlah item dalam 

kategori 

a        =   jumlah seluruh item 

c        =   jumlah anak 

100% = bilangan konstan 

Hasil dari penghitungan di 

atas dapat diketahui kriteria 

kemampuan anak di dalam 

pembelajaran melalui Bermain 

Peran dalam upaya meningkatkan 

kemampuan Kecerdasan 

Interpersonal anak usia dini. Asep 

yoni mengungkapkan bahwa untuk 

mengetahui tingkat penguasaan 

metode pembelajaran, hasil 

penilaian kemampuan anak dalam 

bentuk persentase kemudian 

diklasifikasikan. Pertama, 

 Berkembang sesuai 

harapan (BSH) artinya anak dapat 

menyelesaikan semua kegiatan 

tanpa bantuan orang lain dan 
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konsisten dalam melaksanakannya. 

Kedua, mulai Berkembang (MB), 

yaitu anak dapat melaksanakan 

kegiatan kadang masih perlu 

bantuan orang lain. Ketiga, belum 

berkembang (BB) yaitu anak 

belum dapat melakukan kegiatan 

sendiri/masih membutuhkan 

bantuan (Yoni, 2010, p. 179). 

Dengan rentang nilai sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Rentang Penilaian  

Kriteria Kemampuan Anak 

Rentang Nilai Kualifikasi 

≥ 80% BSB 

60-79,9% MB 

40-59,9% BB 

 

HASIL  PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Data  Deskripsi Pra Penelitian 

(Pra Siklus) 

Setelah mendapatkan data 

subyek penelitian, maka peneliti 

melakukan observasi prapenelitian 

di kelompok Salman Alfarizi 

selama 3 hari yaitu pada hari Senin 

5 Maret 2014, Rabu 6 Maret  2014, 

Jumat 7 Maret  2014. Pada hari 

pertama, pemberian tugas pada 

beberapa siswa untuk meju 

kedepan papan tulis menuliskan 

kosa kata dengan huruf yang 

mereka pelajari, sekaligus melatih 

keberanian anak dan kemampuan 

mereka dalam mengingat kosa kata 

serta susunan huruf dalam kalimat.  

Pada hari kedua, peneliti 

mengamati keadaan siswa dari 

sebelum masuk hingga pulang 

sekolah. Sebelum masuk kelas 

anak-anak berbaris di depan kelas, 

kemudian guru mempersilahkan 

anak-anak untuk masuk 

kekelasnya masing-masing. Anak-

anak masuk kekelas dan langsung 

menuju bangku mereka masing-

masing. Pada hari ketiga, peneliti 

datang lebih awal untuk 

mengamati kegiatan bermain anak 

PAUD Madinah  sebelum masuk 

kelas siswa berbaris dengan rapi di 

depan kelas. Bunda R  meminta 

RM  untuk memimpin doa 

sebelum pelajaran dimulai. Karena 

hari ini hari Jumat sesuai jadwal 

materi pelajarannya adalah 

membaca Iqro dan mengenal huruf 

hijaiyyah dan menulis huruf 

hijaiyyah. Beberapa murid terlihat 

bercanda ada pula mewarnai buku 

gambar sambil menunggu giliran 

dipanggil bunda R membaca iqro. 

Murid yang telah selesai 

belajar,mereka diperbolehkan 

untuk istirahat. Pembelajaran hari 

ini berakhir pukul 11.30 dengan 

diselingi istirahat 30 menit. Setiap 

jam istirahat itu dimanfaatkan guru 

untuk membimbing anak 

membaca.  

Selama tiga kali observasi, 

peneliti mulai melakukan asesmen 

awal kecerdasan Interpersonal 

kepada anak kelompok A di kelas 

Salman Al-Farizi  dengan guru 

pendamping bunda R . Pemberian 

nilai dalam asesmen awal 

diberikan pada saat kedatangan 

sampai pulang sekolah. Penilaian 

dilakukan dengan mengamati 



MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL 

 MELALUI METODE BERMAIN PERAN 

 
  2016  Jurnal Cakrawala PAUD | 65 

perilaku dan cara anak bergaul 

dengan temannya baik saat di 

dalam kelas maupun diluar kelas 

saat istirahat.  

 

Deskripsi Data dan Hasil  

Tindakan Siklus I 

Siklus I diawali dengan 

perencanaan. Perencanaan disusun 

oleh peneliti bersama guru dan 

observer membuat rancangan 

pembelajaran yang dituangkan 

dalan Satuan Kegiatan Mingguan 

(SKM) dan Satuan Kegiatan 

Harian (SKH) sesuai dengan tema 

yaitu mini market. 

Tindakan pada siklus I 

dilakukan selama lima hari dari 

tanggal 7-11 April 2014. Hari 

pertama, anak-anak terlebih dahulu 

diajak untuk menonton tayangan 

video, setelah menonton anak-anak 

diminta untuk memerankan peran 

yang telah diatur oleh guru. Hari 

kedua, mulai memainkan peran 

sesuai dengan arahan guru dengan 

tema minimarket, ada yang 

berperan sebagai kasir, penjaga 

dan pembeli. Hari ketiga, guru 

menjelaskan tentang bermain 

peran dengan pengembangan 

bahan ajar mengenal makanana 

sehat. Hari keempat, pembelajaran 

dikembangkan melalui desain 

bahan ajar mengenal makanan 

yang halal.  anak-anak sudah mulai 

bisa terbiasa dengan model 

pembelajaraan bermain peran 

terlihat sudah mulai berbagi peran 

sendiri. Hari kelima, kelas sudah 

diseeting dengan tema mini 

market, dengan ditambahkan uang-

uangan. 

Pengamatan(Observing) 

dilakukan selama pembelajar 

bermain peran berlangsung. 

Peneliti dan kolaborator 

mengamati jalannya kegiatan 

untuk melihat apakah tindakan-

tindakan tersebut sesuai dengan 

yang direncanakan. Hasil 

pengamatan peneliti dan 

kolaborator menunjukan bahwa 

pelaksanaan tindakan selama 5 kali 

pertemuan, sudah berjalan sesuai 

dengan rencana.  

Refleksi dilakukan setiap  

selesai   melakukan   kegiatan. 

Refleksi pada pertemuan 1 dapat 

dideskripsikan bahwa Kegiatan 

pertama hari ini berjalan dengan 

baik di mana guru menggunakan 

media bermain peran  menarik 

perhatian anak dalam menjelaskan 

tema anak-anak terlihat senang. 

Selain itu ada beberapa 

kekurangan yang menjadi catatan 

peneliti, yakni: 1) belum 

optimalnya alat permaiann yang di 

miliki sekolah ,2) Kurangnya 

waktu pada kegiatan inti, sehingga 

kegiatan pembelajaran tidak tuntas, 

dan 4) Pembelajaran masih 

menggunakan Alat Permainan 

Edukatif yang seadanya .  

Refleksi pada pertemuan 2 

dapat dideskripsikan bahwa 

pembelajaran pada pertemuan 

kedua ini tidak dilakukan dengan 

menyiapkan APE yang lebih 

aplikatif lagi . Refleksi pada 

pertemuan 3 dapat dideskripsikan 

bahwa pembelajaran pada 
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pertemuan ketiga dilakukan 

dengan menyediakan Alat 

permainan  dan setting ruang yang 

lebih baik, sehingga kecerdasan 

interpersonal pada anak mulai 

telihat. Refleksi pada pertemuan 4 

dapat dideskripsikan bahwa 

pembelajaran dilakukan dengan 

bermain peran dengan tema mini 

market mengalami sedikit kendala 

yaitu media yang digunakan untuk 

display rak belanjaan belum variasi 

lebih didominasi sayuran dan dus 

susu. Refleksi pada pertemuan 5 

dapat dideskripsikan bahwa 

pembelajaran pada hari kelima 

anak-anak mulai bisa bermain 

dengan baik tetapi masih ada 

sendikit kendala yaitu anak-anak 

masih dipilihkan perannya oleh 

guru. 

 Hasil pengamatan tersebut 

memperlihatkan adanya perubahan 

kecerdasan interpersonal yang 

lebih baik dibandingkan dengan 

pre-test. Skor yang diperoleh dari 

data kecerdasan interpersonal 

siklus 1 terhadap 11 responden 

didapat data sebagai berikut: 

 

Tabel 

Hasil Kecerdasan Interpersonal 

Siklus l 

 

No 

Responden 

Jumlah Skala 

Kecerdasan 

Interpersonal 

1 73 

2 95 

3 73 

4 95 

5 101 

6 105 

7 71 

8 94 

9 83 

10 90 

11 98 

Jumlah 1186 

Rerata 91.23 

 

Dengan membandingkan 

hasil observasi kecerdasan 

interpersonal anak pada siklus I 

dan pra penelitian dapat terlihat 

terjadinya peningkatan kecerdasan 

interpersonal anak. Anak sudah 

dapat mampu melakukan 

berkomunikasi, empati dan 

kerjasama terutama ketika 

pembelajaran bermain peran  

diterapkan. 

Tabel  

Data Peningkatan Siklus 1  

 

Pra 

Penelitian 

Siklus 1 Peningkatan 

1 % 44 % 43% 

 

Berdasarkan perbandingan 

prosentase hasil peningkatan 

kecerdasan interpersonal anak 

pada pra-penelitian dengan data 

pada siklus 1 terjadi peningkatan 

kecerdasan interpersonal anak 

sebesar 43 % setelah diberikan 

metode bermain peran . Namun 

kenaikan ini tidak terlalu 

signifikan dari standar minimal 

yang telah di tetapkan yaitu 

sebesar 20%. Berdasarkan hasil 

penelitian yang didapat maka 
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peneliti dan kolaborator ingin 

Jebih mengoptimalkan 

peningkatan kecerdasan 

interpersonal pada anak. Hal ini 

dikarenakan hasil prosentase 

kenaikan dari batas yang 

ditentukan sebesar 20% tidak 

terlalu mengalami peningkatan 

yang signifikan.  

Berdasarkan data hasil 

penelitian pada siklus  I, Penilaian 

data secara keseluruhan 

kecerdasan interpersonal  dapat 

dilihat  pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 

Kriteria kecerdasan 

interpersonal Siklus I 

 

No Kriteria 
Jumlah 

Keseluruhan 
% 

1 BSB 13 11% 

2 MB 54 45% 

3 MM 53 44% 

Total 120 100% 

 

Penilaian kecerdasan 

interpersonal  anak siklus I di atas 

pada  7 item/ pernyataan dari 

keseluruhan indikator dibagi ke 

dalam 3 kategori. Data di atas 

menunjukkan bahwa anak yang 

berada pada kategori berkembang 

dengan baik  sebanyak 11% , anak 

yang berada pada kategori mulai 

berkembang  sebanyak 45%, dan 

anak yang berada pada kategori 

belum berkembang  sebanyak 

44%. Persentase siklus I tersebut 

akan digambarkan melalui diagram 

sebagai berikut. 

Diagram 

Persentase Kecerdasan 

Interpersonal  Anak Siklus I 

 
Data di atas akan akan 

dijabarkan secara lebih rinci dalam 

persentase kecerdasan 

interpersonal  keseluruhan anak 

pada masing-masing indikator 

(Lampiran 3.7), dengan 7 data 

item/ pernyataan. Penjabarannya 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 

Indikator kecerdasan 

interpersonal  Siklus I 

 

No 
Indik

ator 

Kategori 

BSB MB MM 

J

m

l 

% 

J

m

l 

% 

J

m

l 

% 

1 

Dapat 

berbi

cara 

denga

n 

teman

nya 

2 11 11 61 5 28 

2 

Mend

enden

garka

n saat 

teman 

berbi

cara 

3 
12

,5 
10 

41

,7 
11 

45,

8 

11.00% 
45.00% 44.00% 

BSB MB
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3 

Mau 

mema

afkan 

teman

nya  

1 8 5 42 6 50 

4 

berhe

nti  

main 

pada 

waktu

nya 

2 
6.

66 
14 

46

.6

6 

14 
46.

66 

5 

Mera

pikan 

maina

n 

bersa

ma  

teman

nya 

4 17 9 37 11 46 

6 

Mau 

berba

gi 

maka

nan 

1 8 5 42 6 50 

7 

Antri 

menu

nggu 

gilira

n  

3 
12

,5 
5 42 6 50 

Grafik persentase kecerdasan 

interpersonal  anak untuk masing-

masing  indikator antara lain 

sebagai berikut:  

Grafik 

Penilaian kecerdasan 

interpersonal   Siklus I

 

Grafik di atas 

menggambarkan bahwa dalam 

indikator dapat berbicara dengan 

teman  terdapat 11% yang sudah 

berkembang dengan baik , 61% 

mulai berkembang  dan 28% yang  

masih belum berkembang . 

Indikator mendengarkan saat 

teman berbicara  terdiri dari 12,5% 

yang sudah berkembang dengan 

baik , 41,7% yang mulai 

berkembang , dan 45,8% yang 

belum berkembang. Indikator mau 

memaafkan  terdiri dari 8% yang 

sudah berkembang sangat baik , 

42% mulai berkembang , dan 50% 

belum berkembang . Pada 

indikator berhenti main pada 

waktunya  terdapat 6,66% yang 

berkembang sangat baik , 46,66% 

mulai berkembang  dan 46,66% 

yang masih belum berkembang . 

Indikator  merapikan mainan 

bersama  terdiri dari 17% untuk 

kategori berkembang dengan baik , 

37%  untuk kategori mulai 

berkembang, dan 46% untuk 

kategori belum berkembang . 

Dalam indikator mau berbagi 

makanan  terdiri dari 8% sudah 

berkembang sangat baik , 42% 

mulai berkembang  dan 50% masih 

belum berkembang dan terakhir 

indikator antri menungggu giliran 

yang masuk katagori Berkembang 

sangat baik 6,66% dan Mulai 

berkembang 46,66% serta 46,66% 

belum berkembang. 

Deskripsi Data Siklus II 

Perencanaan pada siklus II 

dituangkan dalan Satuan Kegiatan 

Mingguan (SKM) dan Satuan 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1 2 3 4 5 6 7BSB MB BB
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Kegiatan Harian (SKH) dengan 

tema Rumah Sakit. Hari pertama,  

Mengenal kegiatan di rumah sakit. 

Hari kedua, Mengenal pekerjaan 

dokter, perawat, dan apoteker. Hari 

ketiga, Cara menggunakan  

stetoskop dan thermometer. Hari 

keempat, Mengenal  penyakit yang 

biasa terjadi (Panas, batuk, pilek) 

dan bagaimana mencegahnya. Hari 

kelima, Menjaga Kesehatan 

Tubuh. 

Tindakan pada siklus kedua 

dilakukan lima pertemuan, dari 

tanggal 28 April-2Mei l 2014. 

Pertemuan pertama pada siklus 

kedua, guru menjelaskan tentang 

dokter dan peralatan dokter dan 

anak-anak mendengarkan dengan 

antusias. Pertemuan kedua, guru 

menjelaskan tentang tugas seorang 

dokter, kemudian anak-anak 

seperti biasa diajak untuk 

menonton tayangan Video tentang 

pekerjaan dokter, setelah 

menonton tayangan Video anak-

anak langsung mengambil 

perannya ada yang menjadi dokter, 

menjadi penjaga pendaftaran,  

menjadi suster dan pasien. 

Pertemuan ketiga, dijelaskan 

mengenai cara menggunakan 

stetoskop, sebelum bermain peran 

dokter, anak-anak seperti biasa 

menonton tayangan video terlebih 

dahulu. Pertemuan keempat, 

bermain peran dengan tema rumah 

sakit, anak-anak sudah mengambil 

peran masing-masing. Pertemuan 

kelima, hanya melakukan 

pemeriksaan kuku. 

Observasi pada siklus kedua 

dilakukan setiap pertemuan. Hasil 

pengamatan peneliti dan 

kolaborator menunjukan bahwa 

pelaksanaan tindakan selama 5 kali 

pertemuan, sudah berjalan sesuai 

dengan rencana.  

Refleksi dilakukan setiap  

selesai   melakukan   kegiatan. 

Setiap pertemuan pada siklus II 

dapat dideskripsikan bahwa 

kegiatan ketujuh hari ini berjalan 

dengan baik di mana guru dalam 

mengajar terlihat lebih baik karena 

perencanaan pembelajaran sudah 

disiapkan oleh guru dan peneliti 

sebelum kegiatan belajar dimulai. 

Siswa sudah terlibat aktif dalam 

melakukan kegiatan belajar dan 

mulai terbiasa untuk bermain peran 

dengan temannya. Namun 

demikian guru perlu mengurangi 

intervensi saat anak bermain peran. 

Berdasarkan data hasil 

penelitian pada siklus II, Penilaian 

data secara keseluruhan 

kecerdasan interpersonal  dapat 

dilihat  pada table berikut ini: 

Tabel 

Kriteria kecerdasan 

interpersonal  Siklus II 

N

o 

Kriteri

a 

Jumlah 

Keseluruhan 
% 

1 BSB 105 87% 

2 MB 14 12% 

3 BB 1 1% 

Total 120 100% 

Penilaian kemampuan 

berbicara anak siklus II di atas 

pada 7item/ pernyataan dari 

keseluruhan indikator dibagi ke 

dalam 3 kategori. Data di atas 
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menunjukkan bahwa anak yang 

berada pada kategori baik 

sebanyak 87% , anak yang berada 

pada kategori cukup sebanyak 

12%, dan anak yang berada pada 

kategori kurang sebanyak 1%. 

Persentase siklus III tersebut akan 

digambarkan melalui diagram 

sebagai berikut: 

Diagram 

Persentase kecerdasan 

interpersonal siklus  II 

 
Data di atas akan akan 

dijabarkan secara lebih rinci dalam 

persentase kecerdasan 

interpersonal  keseluruhan anak 

pada masing-masing indikator 

(Lampiran 4.7), dengan 7 data 

item/ pernyataan. Penjabarannya 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 

Indikator kecerdasan 

interpersonal  Siklus II 

N

o 

Indikat

or 

Kategori 

BSB MB BB 

J

m

l 

% 

J

m

l 

% 

J

m

l 

% 

1 

Dapat 

berbica

ra 

dengan 

temann

ya 

16 89 2 11 0 0 

2 

Mende

ndenga

rkansaa

tteman 

berbica

ra 

20 83 3 13 1 4 

3 

Mau 

memaa

fkan 

temann

ya,  

11 92 1 8 0 0 

4 

berhent

i main 

pada 

waktun

ya 

26 87 4 13 0 0 

5 

Merapi

kan 

mainan 

bersam

a 

temann

ya 

21 
87

,5 
3 

12

,5 
0 0 

6 

Mau 

berbagi 

makana

n 

11 92 1 8 0 0 

7 

Antri 

menun

ggu 

giliran 

20 83 2 11 0 0 

Grafik persentase 

kecerdasan interpersonal  anak 

untuk masing-masing  indikator 

antara lain sebagai berikut:  

Grafik 

Penilaian Kecerdasan 

interpersonal  Siklus II 

 

87% 

12% 1% 
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Grafik di atas 

menggambarkan bahwa dalam 

indikator dapat berbicara dengan 

temannya terdapat 89% yang 

berkembang denga  baik, 11% 

mulai berkembang  dan 0% yang  

belum berkembang . Indikator 

mendengarkan saat teman 

berbicara  terdiri dari 83% yang 

sudah berkembang denga  baik, 

13% yang mulai berkembang , dan 

4% yang belum berkembang . 

Indikator mau memaafkan  terdiri 

dari 92% yang sudah berkembang 

dengan  baik, 8% mulai 

berkembang , dan 0% belum 

berkembang  Pada indikator 

berhenti main pada waktunya 

kategori berkembang dengan  baik 

87%, 13% mulai berkembang , dan 

0% untuk kategori belum 

berkembang indikator merapikan 

mainan bersama terdiri dari 87,5% 

untuk kategori sudah berkembang 

dengan baik, 12,5%  mulai 

berkembang , dan 0% belum 

berkembang , indikator mau 

berbagi terdiri dari 92% sudah 

berkembang dengan baik, 8% 

mulai berkembang  dan 0% Belum 

berkembang pada indikator 

terakhir antri menunggu giliran 

83% yang sudah berkembang 

denga  baik, 13% yang mulai 

berkembang , dan 4% yang belum 

berkembang.  

Peningkatan Kecerdasan 

Interpersonal  dapat dilihat dari 

hasil melakukan perbandingan 

antara kecerdasan interpersonal 

anak sebelum diberi tindakan 

dengan sesudah diberi tindakan 

pada siklus 2. hasil pengamatan 

tersebut memperlihatkan adanya 

perubahan kecerdasan 

interpersonal yang lebih baik 

dibandingkan dengan siklus 1. 

Skor yang diperoleh dari data 

kecerdasan interpersonal siklus 2 

terhadap 11 responden didapat data 

sebagai berikut: 

Tabel 

Hasil Kecerdasan Interpersonal 

Siklus lI 

No Responden Jumlah Skala 

Kecerdasan 

Interpersonal 

1 92 

2 112 

3 96 

4 115 

5 117 

6 116 

7 102 

8 114 

9 112 

10 115 

11 115 

Jumlah 1441 

Rerata 110.85 

Dengan membandingkan 

hasil observasi kecerdasan 

interpersonal anak pada siklus II 

dan Siklus I dapat terlihat 

terjadinya peningkatan kecerdasan 

interpersonal anak. Anak sudah 

dapat mampu melakukan interaksi 

dengan sesama temannya, 

berkomunikasi, empati, kerja sama 

terutama ketika pembelajaran 

bermain peran diterapkan. 
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Prosentase peningkatan di 

siklus 1 jika dibandingkan antara 

pra penelitian adalah sebesar 

20,1%. 

Tabel 

Data Peningkatan Siklus 2 

Pra 

Penelitian 
Siklus 2 Peningkatan 

2 % 88 % 86 % 

Berdasarkan perbandingan 

prosentase hasil peningkatan 

kecerdasan interpersonal anak 

pada pra-penelitian dengan data 

pada siklus 2 terjadi peningkatan 

kecerdasan interpersonal anak 

sebesar 86 % setelah diberikan 

pembelajaran kooperatif. Dengan 

demikian, prosentase kenaikan 

sudah melebihi batas minimal yang 

dijadikan standar oleh peneliti dan 

kolaborator yaitu sebesar 20%, 

sehingga peneliti dan kolaborator 

memutuskan untuk menghentikan 

penelitian karena prosentase 

kenaikan yang diharapkan pada 

siklus 2 telah tercapai.berikut 

penjabaran hasil ketercapapaian 

indikator Kecerdasan Interpersonal  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian  tentang 

meningkatkan kecerdasan 

interpersonal pada anak melalui 

metode bermain peran dapat 

diambil  kesimpulan yaitu sebagai 

berikut. :  

Kecerdasan interpersonal 

pada kelompok A  yang berjumlah  

11 anak di PAUD Madinah Kota 

Tangerang Selatan  pada saat 

melakukan observasi awal sebelum 

diterapakan metode bermain  peran  

tergolong masih kurang 

berkembang. Beberapa hal  dalam  

indikator  yang  mendasari 

pernyataan tersebut dikarenakan 

kurangnya  kemampuan anak 

dalam interaksi dengan temannya  

lebih banyak bermain sendiri, tidak 

mau antri menunggu giliran, 

banyak anak yang tidak mau 

berbagi makanan dengan 

temannya. Penerapan metode 

pembelajaran bermain peran 

dilakukan setelah peneliti 

mempersiapkan pedoman kegiatan 

bermain peran yang meliputi tahap 

persiapan, pembukaan, inti dan 

penutup. Observasi awal/ pra 

siklus menunjukkan bahwa 

kecerdasan interpersonal  anak 

yang berada dalam kategori  

berkembang sangat baik  masih  

0%,  tahap  kategori  mulai 

berkembang sebanyak 11% dan 

masih belum berkembang  

sebanyak  88%. Siklus pertama   

menujukkan  kecerdasan 

interpersonal  anak  yang  berada  

pada kategori berkembang sangat 

baik  sebanyak 11%,  kategori 

mulai berkembang  sebanyak 45%,  

dan kategori belum berkembang 

sebanyak  44%,  sedangkan untuk 

siklus kedua kecerdasan 

interpersonal  anak  yang  berada  



MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL 

 MELALUI METODE BERMAIN PERAN 

 
  2016  Jurnal Cakrawala PAUD | 73 

pada kategori berkembang sangat 

baik mengalami perkembangan 

pesat yaitu sebanyak 87%,  

kategori cukup  12% dan kurang 

sebanyak 1%. 

Metode  bermain peran dapat  

meningkatkan kecerdasan 

interpersonal  anak di kelompok A  

ini terlihat adanya peningkatan 

yang signifikan pada tiap siklusnya 

. Hal tersebut dikarenakan adanya 

tahap refleksi pada tiap siklus 

untuk melakukan perbaikan-

perbaikan  guna peningkatan yang 

lebih baik.  

Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan 

yang telah diuraikan di atas, 

diketahui bahwa penelitian 

tindakan ini telah memberikan 

implikasi secara teoritis dan 

praktis. Implikasi teoritis dari 

penelitian tindakan tentang  

kecerdasan interpersonal pada 

anak  dapat mengembangkan 

khasanah keilmuan bagi Program 

Studi Pendidikan Anak Usia Dini, 

terutama dalam pengembangan 

keilmuan mengenai metode 

bermain peran dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan 

interpersonal pada anak Implikasi 

secara praktis dari penelitian ini 

adalah memberikan metode 

pengajaran baru dalam 

meningkatkan kecerdasan 

interpersonal pada anak  sehingga 

guru tidak hanya memberikan 

model permbelajaran konvesional 

yang mengedepankan kemampuan 

akademik saja  

Bagi sekolah, dalam 

meningkatkan kecerdasan 

interpersonal tidak hanya dengan 

menggunakan buku paket yang 

hanya akan membuat siswa bosan 

karena tidak sesuai dengan 

karakteristik anak usia dini yaiyu 

belajar melalui bermain  Oleh 

karena itu, dengan adanya 

penelitian ini memberikan 

implikasi sebagai bahan rujukan 

strategi pengajaran yang 

melibatkan keaktifan anak untuk 

ikut bermain secara langsung  

mengembangkan imajinasinya  

Bagi siswa, implikasi dari 

penelitian tindakan ini adalah 

meningkatnya kecerdasan 

interpersonal terlihat dari 

perubahan sikap yang pada 

awalnya jarang berkomunikasi 

denga temannya menjadi klebih 

aktif berkomunikasi,memiliki rasa 

empati terhadap temannya dan 

lebih sabar menunggu giliran saat 

bermain s 

 

Saran  

Berdasarkan  hasil  

pembahasan di atas, peneliti akan 

memaparkan  beberapa hal  

sebagai  bahan rekomendasi, yaitu 

sebagai berikut.  

Bagi Guru diharus lebih 

inovatif  dalam  mengembangkan 

metode pembelajaran yang 

bermakna terhadap anak. Guru 

diharapkan dapat mengkondisikan 

kelas dengan baik, serta membuat 
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perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang  dapat 

menstimulasi aspek perkembangan 

anak. Guru harus lebih kreatif 

dalam  memilih, membuat, dan 

menggunakan   sumber  belajar  

yang  menarik  minat anak sesuai 

dengan tingkat perkembangannya.  

Bagi Peneliti diharapkan 

dapat melakukan penelitian 

kembali dengan inovasi yang 

berbeda untuk menghasilkan 

pembelajaran yang beragam dan 

variatif. Peneliti diharapkan dapat 

melakukan penelitian dengan 

jumlah dan lingkup yang lebih 

besar lagi untuk melihat 

sejauhmana perbedaan tingkat 

keberhasilan yang dicapai. Peneliti 

yang melakukan penelitian yang 

sama hendaknya memberi 

masukan berupa wawasan baru 

kepada pembaca ataupun peneliti 

lain yang juga akan melanjutkan 

penelitian.  
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