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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN KECERDASAN INTERPERSONAL MELALUI 

METODE BERCERITA PADA KELOMPOK A DI TK AL ISLAM 

KADIPIRO SAMBIREJO SRAGEN 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

Yut Tri Winarsih, A 520 081 027, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 66 halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak 
melalui kegiatan Bercerita dengan buku cerita pada kelompok A di TK Al Islam 
Kadipiro, Sambirejo, Sragen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas, penerima tindakan adalah anak kelompok A. Pelaksana tindakan adalah 
peneliti, sedangkan guru kelas bertindak sebagai kolaborator. Data dikumpulkan 
melalui observasi dan catatan lapangan. Analisis data secara deskiptif kualitatif 
dengan model alur yang  terdiri atas pengumpulan  data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kecerdasan interpersonal anak secara berarti dalam proses pembelajaran melalui 
kegiatan bercerita. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan prosentase 
kecerdasan interpersonal anak, yakni sebelum tindakan nilai rata-rata kelas 9,05, 
dengan prosentase 37,%, peningkatan siklus I nilai rata-rata kelas 10,25, dengan 
prosentase 42,5%, pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 15,95, 
dengan prosentase 66,5%, dan pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat 
menjadi 20,3, dengan prosentase 84,2%. Dengan demikian penelitian ini 
menyimpulkan bahwa kegiatan bercerita dengan buku cerita dapat meningkatkan 
kecerdasan interpersonal anak.   
 
Kata kunci: kecerdasan interpersonal, metode bercerita  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan usia dini adalah salah satu upaya optimalisasi tumbuh 
kembang bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan  sehingga dapat 
dicapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani-rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  Hal ini sesuai dengan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa pendidikan 
anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2003). Pendidikan anak usia 
dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 
menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 
perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya 
pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional 
(sikap perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan 
keunikan, dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan anak usia 
dini, yang terletak pada dijalur pendidikan formal.  Tugas utama TK adalah 
mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, 
ketrampilan, sikap dan perilaku anak yang terkait dengan seluruh bidang 
pengembangan, yaitu: fisik, sosial, emosi, intelektual, dan spiritual agar 
anak dapat melanjutkan kegiatan belajar yang sesungguhnya di sekolah 
dasar. 

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) bertujuan untuk membantu 
anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang 
meliputi moral dan nilai agama, sosial emosional, kemandirian, kognitif, 
bahasa, fisik/motorik, dan seni untuk siap memasuki Sekolah Dasar (SD).  

Setiap anak di dunia ini memiliki berbagai kecerdasan dalam tingkat 
dan indikator yang berbeda.  Hal ini menunjukkan bahwa semua anak pada 
hakikatnya adalah cerdas. Perbedaan terletak pada tingkatan dan indikator 
kecerdasannya.  Menurut Gardner ada sembilan kecerdasan yang disebut 
dengan Multiple Intelligences dan diterjemahkan sebagai kecerdasan 
majemuk atau kecerdasan jamak. Kecerdasan dalam multiple intelligences 
meliputi kecerdasan verbal-linguistik, kecerdasan logis-matematis, 
kecerdasan visual-spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, 
kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, 
dan kecerdasan eksistensial. Setiap kecerdasan dalam multiple intelligences 
memiliki indikator tertentu. 



Bertolak pada teori kecerdasan jamak yang dikembangkan Gardner 
di atas, salah satunya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan 
interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap 
perasaan orang lain. Kecerdasan semacam ini disebut juga kecerdasan 
sosial, yang selain kemampuan menjalin persahabatan yang akrab dengan 
teman-temannya, juga mencakup kemampuan untuk memimpin, 
mengorganisir, menangani perselisihan antar teman, dan memperoleh 
simpati dari anak-anak lain. 

Dari observasi yang dilaksanakan pada kelompok A di TK Al Islam 
Kadipiro, Sambirejo, Sragen, yang berjumlah 20 anak, menunjukkan bahwa 
kecerdasan interpersonal sebagian besar anak-anak kelompok A masih 
rendah. Hal ini tercermin pada 12 dari 20 anak, ketika salah seorang anak 
menginginkan sebuah mainan yang sedang dimainkan oleh anak-anak yang 
lain, mereka tidak mau bergantian untuk menggunakan mainan tersebut. 
Selain itu, 11 anak dari 20 anak, pada saat bermain, mereka cenderung 
memilih-milih teman, dan 12 dari 20 anak,  ketika teman yang lain ingin 
bergabung untuk bermain, mereka akan menolak teman tersebut. 

 Penyebab kondisi tersebut dikarenakan, dalam kegiatan 
pembelajaran, metode yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, guru 
lebih sering menggunakan metode ceramah, dan anak-anak kurang diberi 
kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Sementara itu, kegiatan 
bercerita  yang dilakukan di TK Al Islam Kadipiro, Sambirejo, Sragen 
belum optimal. Kegiatan bercerita masih jarang dilakukan, dan kegiatan 
bercerita yang dilakukan tidak di fokuskan untuk meningkatkan kecerdasan 
anak.     

 Menyadari akan arti pentingnya kecerdasan interpersonal anak usia 
dini, yang akan menjadi modal utama dalam berinteraksi dengan orang lain, 
maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengambil judul 
“PENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL MELALUI 
METODE BERCERITA PADA KELOMPOK A DI TK AL ISLAM 
KADIPIRO, SAMBIREJO, SRAGEN, TAHUN AJARAN 2011-2012” . 

A. Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka di ambil 

rumusan masalah : “Apakah dengan metode bercerita dapat meningkatkan 
kecerdasan interpersonal pada anak kelompok A di TK Al Islam Kadipiro, 
Sambirejo, Sragen, Tahun ajaran 2011-2012? 

 
B.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 
Secara umum,  penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan 
interpersonal pada anak kelompok A di TK Al Islam Kadipiro, Sambirejo, 
Sragen, Tahun Ajaran 2011-2012. 

2. Tujuan Khusus 
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
kecerdasan interpersonal melalui metode bercerita pada anak kelompok A 
di TK Al Islam Kadipiro, Sambirejo, Sragen Tahun Ajaran 2011-2012.  



C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan anak usia    
dini, terutama tentang pembelajaran dengan menggunakan metode 
bercerita untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia 
dini. 

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 
yang berhubungan dengan peningkatan kecerdasan interpersonal 
anak usia dini serta menjadi kajian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 
a. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dengan pengalaman langsung tentang 
cara meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak usia dini 
melalui metode bercerita. 

b. Bagi pendidik dan calon pendidik 
Dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan metode 
pembelajaran kaitannya dengan peningkatan kecerdasan 
interpersonal anak usia dini. 

c. Bagi sekolah 
Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program 
pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran 
yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia 
dini. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

1. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal didefinisikan sebagai kemampuan 
mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta 
perasaan orang lain, serta kemampuan memberikan respons secara tepat 
terhadap suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain 
(Amstrong, 2003). Dengan kemampuannya, anak yang cerdas interpersonal 
dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, menangkap maksud dan 
motivasi orang lain bertindak sesuatu (bahkan yang tidak dikatakan), serta 
mampu memberikan tanggapan yang tepat sehingga orang lain merasa 
nyaman. Kecerdasan interpersonal atau bisa juga dikatakan sebagai 
kecerdasan sosial, diartikan sebagai kemampuan dan  ketrampilan seseorang 
dalam menciptakan relasi, membangun relasi dan mempertahankan relasi 
sosialnya sehingga kedua belah pihak berada dalam situasi menang-menang 
atau saling menguntungkan.  

Jadi kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami  
perasaan, suasana hati, maksud, keinginan dan temperamen orang lain   
serta mengerti maksud, motivasi, dan peka terhadap ekspresi wajah, suara 
orang lain. 



a. Indikator Kecerdasan Interpersonal 

Pada anak usia dini, kecerdasan interpersonal menurut Musfiroh, 
(2008) terlihat melalui indikator berikut: 

1) Anak terlihat sering mengajari teman sebaya, misalnya mengajari 
menulis, mewarnai, dll. 

2) Anak memiliki perhatian yang besar pada teman sebaya, mendekati 
teman yang mendapat kasus ( dinakali teman, ditinggal pulang orang 
tua, dll) dan menghiburnya. 

3) Anak banyak terlibat dalam kegiatan kelompok/bersama, dan hampir 
tidak pernah menyendiri. 

4) Anak terlihat mudah bersosialisasi di sekolah dan terlihat lebih ramah. 
5) Anak cenderung berbicara kepada teman sebaya atau pendidik, ketika 

mengalami masalah, dan suka menolong teman yang mengalami 
kesulitan. 

6) Anak dapat menjawab dengan lebih terperinci dan tepat, mengenai 
hal-hal yang menimpa teman sebaya. 

7) Anak terlihat banyak menyentuh teman ketika berbicara, pandangan 
mata tampak lebih fokus dan memandang ke arah teman/orang yang 
diajak bicara, dan tidak malu.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Interpersonal 

Ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal anak, 
yaitu faktor hereditas atau faktor intern dan faktor yang berasal dari 
lingkungan sekitar anak, misal lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, 
dan faktor ini biasa disebut faktor extern. 

Perkembangan kecerdasan interpersonal anak dipengaruhi oleh 
sejumlah agen sosial dan afiliasi: rumah dan keluarga, keberadaan anggota 
keluarga, kepatuhan berbaris kelompok, seting penitipan dan pendidikan 
anak, teman bermain, tetangga, dan media. Faktor yang paling dominan 
adalah pengaruh kehidupan di dalam keluarga. Seorang anak yang mendapat 
“model” kehidupan sosial yang baik dalam keluarganya sejak anak berusia 

dini, maka di dalam diri anak akan tertanam hal-hal yang positif dalam 
perkembangan sosial anak tersebut.  
2. Metode Bercerita 

Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk 
mencapai sesuatu maksud. ( Poerwadarminta, 1976: 649). 

Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 
menyampaikan suatu pesan, informasi atau sebuah dongeng belaka, yang 
bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Cara penuturan cerita tersebut dapat 
dilakukan dengan menggunakan alat peraga atau tanpa alat peraga. 

 
Metode bercerita adalah suatu cara pembelajaran yang dilakukan 

seorang guru atau orang tua untuk menyampaikan pesan, informasi atau 
sebuah dongeng belaka kepada anak, yang bisa dilakukan secara lisan atau 
tertulis. 

a. Tujuan Metode Bercerita 



Adapun tujuan dari metode bercerita menurut Gunarti dkk, (2008) 
adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan kemampuan berbahasa, di antaranya kemampuan 
menyimak (listening), juga kemampuan dalam berbicara (speaking) 
serta menambah kosa kata yang dimilikinya. 

2) Mengembangkan kemampuan berpikirnya, karena dengan bercerita 
anak diajak untuk memfokuskan perhatian dan berfantasi mengenai 
jalan cerita serta mengembangkan kemampuan berpikir secara 
simbolik. 

3) Menanamkan pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita yang 
akan mengembangkan kemampuan moral dan agama, misalnya 
konsep benar-salah atau konsep keTuhanan. 

4) Mengembangkan kepekaan sosial-emosi anak tentang hal-hal yang 
terjadi di sekitarnya melalui tuturan cerita yang disampaikan. 

5) Melatih daya ingat atau memori anak untuk menerima dan 
menyimpan informasi melalui tuturan peristiwa yang disampaikan. 

6) Mengembangkan potensi kreatif anak melalui keragaman ide cerita 
yang dituturkan. 

b. Manfaat Bercerita 

.  Ditinjau dari berbagai aspek, manfaat bercerita menurut Musfiroh 
(2005), antara lain: 

1) Membantu pembentukan pribadi dan moral anak 
       Dalam kegiatan bercerita, terjadi pertemuan dan keterlibatan emosi, 

pemahaman dan keterlibatan mental antara pencerita dengan anak. 
Sehingga tanpa disadari, cerita akan mempengaruhi perkembangan 
pribadi anak, membentuk sikap-sikap moral dan keteladanan 
(Semiawan, 2002). 

2) Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. 
     Imajinasi yang dibangun anak saat menyimak cerita, memberikan 

pengaruh positif terhadap kemampuan anak menyelesaikan masalah 
secara kreatif. 

3) Memacu kemampuan verbal anak 
Secara efektif, kemampuan verbal anak akan lebih terstimulasi pada 
saat guru meminta anak untuk menceritakan kembali isi cerita. Dari 
sini, anak belajar berbicara, menuangkan kembali gagasan yang 
didengarnya dengan gayanya sendiri. 

4) Merangsang minat baca anak 
Menstimulasi minat baca anak, lebih pentinng daripada mengajar 
mereka membaca. Menstimulasi memberi efek menyenangkan, 
sedangkan mengajar seringkali justru membunuh minat baca anak. 

c. Bentuk-bentuk Metode Bercerita 

Bentuk-bentuk metode bercerita menurut Gunarti dkk, 
(2008), terbagi dalam dua jenis, yaitu:  
1) Bercerita Tanpa Alat Peraga 

Bercerita tanpa alat peraga dapat diartikan sebagai 
kegiatan bercerita yang dilakukan oleh guru atau orang tua tanpa 



menggunakan media atau alat peraga yang bisa diperlihatkan 
pada anak. 

2) Bercerita dengan alat peraga. 
Bercerita dengan alat peraga berarti kita menggunakan 

media atau alat pendukung untuk memperjelas penuturan cerita 
yang kita sampaikan. Alat peraga tersebut digunakan untuk 
menarik perhatian anak dalam jangka waktu tertentu. 

Bercerita dengan alat peraga dapat dibagi menjadi dua 
bentuk, yaitu: 
a) Bercerita dengan menggunakan alat peraga langsung 
b) Bercerita dengan menggunakan alat peraga tidak langsung 

c) Bercerita dengan Buku Cerita 

Langkah-langkah pelaksanaan metode bercerita dengan 
menggunakan buku cerita menurut Gunarti,dkk: (2008) adalah: 
1) Guru mengatur posisi duduk anak yang memberikan kenyamanan 

bagi anak untuk mendengarkan cerita. 
2) Perlihatkan cover buku dan bacakan judul cerita, kemudian 

bacakan cerita sambil membalikkan halaman demi halaman buku. 
3) Ketika cerita sudah selesai dibacakan, guru dapat mengajukan 

pertanyaan seputar cerita tersebut. 
4) Guru bersama anak-anak menyimpulkan isi cerita, termasuk 

mencari makna dari isi cerita juga mencari solusi terbaik dari 
permasalahan yang ada pada cerita tersebut. 

5) Di akhir kegiatan, guru dapat meminta anak untuk menceritakan 
kembali cerita tersebut. 

d) Teknik Menghidupkan Suasana Bercerita 

Menurut Musfiroh (2005), teknik menghidupkan cerita 
adalah sebagai berikut: 
1) Mengoptimalkan Dialog Tokoh dan klimaks Cerita 

Untuk mengoptimalkan dialog cerita, guru harus memiliki 
kemampuan mengubah-ubah suara tokoh dan klimaks cerita 
dengan menggambarkan peristiwa, adegan atau suasana yang 
membangkitkan ketegangan. Untuk itu, guru perlu menggunakan 
teknik klimaks bertutur, yakni semakin cepat, semakin kuat, dan 
semakin tajam. 

2) Membangkitkan Humor 
Anak-anak sangat menyukai humor, dan kemunculan humor 
dalam bercerita sangat diperlukan. Meskipun demikian, kadar 
yang dibutuhkan tidak banyak. Terlalu banyak memunculkan 
humor, justru akan menyita perhatian siswa dan menjadikan 
cerita kehilangan daya lekatnya pada anak. Anak-anak akan lebih 
tertarik pada leluconnya daripada isi cerita yang disampaikan. 

3) Melibatkan Anak dalam Cerita 
Komunikasi segitiga antara anak, guru, dan tokoh perlu dibina 
melalui usaha pelibatan ini. Anak secara sengaja diajak memasuki 
wilayah cerita, sehingga daya simpati dan empati anak lebih 



terasah. Apa yang dialami tokoh juga dirasakan dan dipikirkan 
anak. 

4) Improvisasi dan Adaptasi 
Improvisasi diartikan sebagai kreativitas spontan yang dilakukan 
guru saat bercerita tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. 
Improvisasi yang dapat dilakukan guru antara lain; menciptakan 
humor, menegur dan menyapa anak, memberi pertanyaan, 
mengajak bernyanyi bersama, menyentuh pundak anak dan 
mengubah akhir cerita dari yang sedih menjadi kejutan yang 
menyenangkan. Sedangkan adaptasi merupakan usaha 
menyesuaikan atau mengubah teks karena pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Adaptasi dan improvisasi dimanfaatkan 
untuk menyesuaikan cerita dengan pendengarnya. 

5) Mengoptimalkan Alat Peraga 
Pengoptimalan alat bantu membuat cerita menjadi sangat 
menarik, tampak natural, dan berharga. Anak akan melihat 
bercerita bukan hanya seni bertutur, tapi juga seni menyajikan 
drama mini secara visual. 

6) Berolah Vokal dan Mimik 
Kendala terbesar guru dalam bercerita adalah masalah vokal atau 
suara. Tidak sedikit guru yang mengeluhkan keterbatasan mereka 
berolah vokal dan menghasilkan variasi suara untuk memerankan 
tokoh-tokoh cerita. Akibatnya cerita yang disajikan cenderung 
datar, monoton, dan tidak mampu menampilkan perbedaan 
karakter.     

A. Kajian Penelitian yang Relevan 
Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematika tentang hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu 
yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan diteliti. Penelitian 
Susilowati (2010/2011) yang berjudul peningkatan kecerdasan interpersonal 
melalui metode bermain peran pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak 
Aisyiyah Bekangan, Nogosari. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa 
ada peningkatan kecerdasan interpersonal yang signifikan dengan 
menggunakan metode bermain peran. Penelitian Nanik (2011), yang berjudul 
upaya meningkatkan kecerdasan interpersonal dengan menerapkan  metode 
sosiodrama pada kelompok B-2 di TK Aisyiyah Pucangan I Kartasura. Dari 
hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kecerdasan 
interpersonal dengan menerapkan metode sosiodrama. 

 
B. Kerangka Pemikiran 

Dari hasil pengamatan, dapat diketahui permasalahan dalam 
pengembangan kecerdasan interpersonal anak kelompok A di TK Al Islam 
Kadipiro, Sambirejo, Sragen, yang digambarkan dalam bagan berikut: 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka peneliti membuat 
dugaan sementara, bahwa dengan metode bercerita, kecerdasan 
interpersonal anak kelompok A di TK Al Islam Kadipiro, Sambirejo, Sragen 
tahun ajaran 2011-2012 dapat meningkat.  

3. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian ini adalah di TK Al Islam Kadipiro Sambirejo, 

Sragen. Penelitian di tempat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa, 
penelitian tentang kecerdasan khususnya kecerdasan interpersonal belum 
pernah dilakukan. 

2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2011-

2012, dengan subjek penelitian adalah siswa kelompok A  yang berjumlah 
20 anak. 

B. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau class action 
research. Penelitian tindakan kelas berkembang dari penelitian tindakan. 
Menurut Kemmis (1998), penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian 

Kondisi Awal 

Tindakan  

Hasil 

1. Siswa tidak mau berbagi 
dengan teman 

2. Siswa memilih-milih 
teman dalam bermain 

3. Siswa belum bisa 
mengendalikan emosi 
negatifnya(marah) 

Kecerdasan 
interpersonal 
anak rendah 

Guru menerapkan metode 
bercerita untuk meningkatkan 
kecerdasan interpersonal anak 

1. Siswa mau berbagi dengan 
teman 

2. Siswa mau bermain dengan 
siapa saja 

3. Siswa mulai dapat 
mengendalikan emosi 
negatifnya 

Kecerdasan 
interpersonal 
anak 
meningkat 



reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk 
meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Pendapat lain tentang 
penelitian tindakan dikemukakan oleh Burns(1999), yang menyatakan 
bahwa penelitian tindakan adalah penerapan berbagai fakta yang ditemukan 
untuk memecahkan masalah dalam situasi sosial untuk meningkatkan 
kualitas tindakan yang dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dan kerja 
sama para peneliti dan praktisi. 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru 
di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk 
memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 
meningkat. 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
akan dilaksanakan dalam dua siklus, dimana dalam setiap siklus 
dilaksanakan empat kegiatan pokok, yaitu, perencanaan tindakan, 
pelaksanaan  tindakan, observasi, dan refleksi. 
1. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan 
dalam proses pelaksanaan PTK. Dengan perencanaan peneliti dapat 
menentukan segala sesuatu yang harus tersedia serta cara 
menyediakannya untuk mendukung keberhasilan proses tindakan.  

2. Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanaan tindakan adalah berbagai tindakan atau perlakuan 

yang dikerjakan guru dalam upaya memecahkan masalah yang disusun 
dalam perencanaan. Pelaksanaan tindakan dilakukan dalam bentuk siklus 
atau putaran. Pada setiap siklus atau putaran dilakukan kegiatan tindakan 
sesuai dengan rancangan tindakan, observasi tindakan dengan 
menggunakan berbagai instrumen observasi dan refleksi atas tindakan 
yang dilakukan setelah memerhatikan hasil observasi.  

3. Observasi  
Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang 

proses pembelajaran yang dilakukan peneliti sesuai dengan tindakan 
tindakan yang telah disusun. Adapun pedoman observasi pada penelitian 
ini terlampir. 

4. Refleksi 
Refleksi  adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang 

dilaksanakan peneliti selama penelitian berlangsung.  
D. Jenis Data 

1. Observasi 
Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 
dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. 

2. Catatan Lapangan 
Catatan lapangan adalah beberapa catatan yang diperoleh peneliti 

mengenai hasil pengamatan pada saat penelitian untuk mendapatkana 
data yang sedetail mungkin, sehingga proses penelitian dapat berjalan 

 



secara efektif dan efisien dalam setiap tindakan-tindakan pada saat proses 
belajar mengajar berlangsung.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian sebagai suatu cara ilmiah dalam memecahkan masalah 
termasuk penelitian tindakan kelas, selamanya berhubungan dengan teknik 
pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan kelas, data dapat 
dikumpulkan dengan berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, catatan 
harian, angket, dan sebagainya. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Lembar observasi peningkatan kecerdasan interpersonal anak 

a. Menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengetahui 
peningkatan kecerdasan interpersonal anak. 

b. Menjabarkan indikator kedalam butir amatan yang menunjukkan 
pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika melakukan 
kegiatan, yang dijadikan kisi-kisi dalam melakukan observasi. 

c. Menentukan deskriptor butir amatan dengan memberikan centang 
sesuai dengan kemampuan yang telah dicapai. 

d. Menuliskan ke dalam format instrumen pedoman observasi yang 
berisi nama anak, teme/sub tema, kelompok, semester, butir amatan, 
skor/jumlah deskriptor amatan, dan tanggal pengamatan.  

e. Melakukan pencatatan hasil observasi dengan memberi tanda 
centang (√) pada kolom. 

2. Lembar observasi penerapan metode bercerita 
Lembar observasi penerapan metode bercerita yang berisi tentang 

pelaksanaan pembelajaran dengan metode bercerita dalam upaya 
meningkatkan kecerdasan interpersonal. 

a. Menentukan aspek amatan yang akan diamati. 
b. Membuat instrumen pedoman observasi sesuai dengan aspek amatan 

yang telah ditentukan.  
c. Melakukan pencatatan hasil observasi dengan memberi tanda centang 

(√) pada kolom “Y” jika aspek/butir amatan tersebut dilaksanakan, dan 

pada kolom “T” jika aspek/butir amatan tersebut dilaksanakan. 
3. Catatan Lapangan 

Catatan  lapangan merupakan alat untuk mencatat segala peristiwa 
yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan guru. Guru dapat 
mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam pembelajaran, seperti partisipasi 
siswa yang dianggap istimewa, reaksi guru yang menimbulkan berbagai 
respons dari siswa. 

G. Indikator Pencapaian 

Adapun prosentase keberhasilan penelitian dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 

 



Tabel 3.7  Prosentase Indikator Keberhasilan Penelitian 
Keberhasilan Penelitian Sebelum Tindakan Setelah Tindakan 

Rata-rata peningkatan kecerdasan 
interpersonal anak kelompok A 

 

40% 

 

80% 

 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Latar Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 

TK Al Islam berada di Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, 
Kabupaten Sragen. TK Al Islam berdiri pada tahun 2003. 

 
2. Visi dan Misi TK Al Islam 

TK Al Islam Kadipiro mempunyai visi dan misi, yaitu: 
a. Visi 

Membentuk insan yang beriman, taqwa, cerdas, terampil, sehat, 
mandiri dan bertanggung jawab. 

b. Misi  
1) Membiasakan kegiatan rutin 
2) Mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, mengerjakan, 

menilai, mengevaluasi, menumbuhkembangkan bakat dan minat 
anak. 

3. Sarana dan Prasarana 

TK Al Islam Kadipiro, Sambirejo, Sragen terdiri dari: 
a. 2 ruang kelas, 
b. 1 ruang untuk ruang guru sekaligus kantor 
c. 2 kamar mandi yang menggunakan air PAM. 
d. Untuk kelas kelompok A, dikarenakan ruang kelas dikarenakan ruang 

kelas yang terbatas, maka kegiatan pembelajarannya dilaksanakan di 
serambi masjid dengan menggelar tikar atau lesehan. 

4. Keadaan Sumber Daya Manusia 

TK Al Islam Kadipiro dipimpin oleh Ibu sularsi, S.Pd dan 
memiliki guru sebanyak 5 guru tetap yayasan dengan kualifikasi 
pendidikan 4 orang berjenjang S1, 1 orang berjenjang D2, dan 1 orang 
berjenjang SMK. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, 3 orang 
diantaranya menempuh pendidikan S1 PAUD. Tenaga administrasi 
dirangkap oleh semua guru. 

B. Pelaksanaan Tindakan 

1. Pra Siklus 

2. Siklus I 

3. Siklus II 

4. Siklus III 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dapat diketahui bahwa kecerdasan interpersonal anak dari sebelum 
tindakan sampai dengan siklus III menunjukkan peningkatan. Sebelum 
tindakan 37,2%, siklus I sebesar 42,5%, siklus II sebesar 66,5%, dan siklus 



III sebesar 84,2%. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, 
kecerdasan interpersonal anak dipengaruhi oleh suasana pembelajaran yang 
menyenangkan bagi anak, di mana anak dapat menghayati cerita, sehingga 
anak dapat terbawa perasaan dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh 
tokoh yang ada dalam cerita, pemberian motivasi dan reward yang diberikan 
oleh peneliti dan juga guru kelas, membuat anak menjadi lebih percaya diri 
untuk berinteraksi dengan teman dan guru. Selain itu, peneliti dan guru 
selalu memberikan pengertian tentang konsekuensi dari setiap perilaku yang 
dilakukan anak, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan, yaitu: 

Kecerdasan interpersonal anak melalui kegiatan bercerita dengan 
buku cerita dapat meningkat. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan 
prosentase pada setiap siklus, yang dimulai dari sebelum tindakan sampai 
dengan tindakan atau siklus III, yakni sebelum tindakan sebesar 37,2%, 
peningkatan pada siklus I sebesar 42,5%, peningkatan siklus II sebesar 
66,5%, dan peningkatan pada siklus III sebesar 84,2%. Oleh karena itu, 
kegiatan bercerita dengan buku cerita dapat meningkatkan kecerdasan 
interpersonal anak. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di 
atas, maka dalam usaha meningkatkan kecerdasan interpersonal anak, 
peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Guru  

a. Khusunya bagi guru kelas lain di TK Al Islam Kadipiro, Sambirejo, 
Sragen dan umunya bagi guru Taman Kanak-kanak, hendaknya 
menerapkan metode bercerita dalam upaya  meningkatkan 
kecerdasan interpersonal anak. 

b. Anak Usia Dini.  Materi yang diberikan kepada anak hendaklah 
sesuai dengan konteks kehidupan anak, yang mudah diingat oleh 
anak dan dapat dijadikan pedoman dalam perilakunya.  

2. Bagi Orang Tua 
Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak, peran orang tua dalam 
meningkatkan kecerdasan interpersonal anak adalah selalu memberi 
teladan yang baik dan selalu memberi motivasi serta dukungan kepada 
anak untuk mengembangkan potensi sosial anak. 

3. Bagi Peneliti 
Bagi peneliti disarankan agar melakukan penelitian lanjutan dengan 
metode yang baru untuk menambah khasanah Ilmu Pendidikan 
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