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ABSTRAK 

 

UPAYA MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL MELALUI 

MEDIA CELEMEK CERITA PADA ANAK KELOMPOK BERMAIN 

PELANGI CERIA JIRAPAN MASARAN SRAGEN  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

Sri Suparti, A 520 091 001, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 106 halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak 

Kelompok Bermain melalui kegiatan Bercerita dengan media celemek cerita 

pada Kelompok Bermain Pelangi Ceria di Jirapan, Masaran, Sragen. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, penerima tindakan adalah anak 

Kelompok Bermain Pelangi Ceria Jirapan Masaran Sragen yang berjumlah 14 

orang. Pelaksana tindakan adalah peneliti, sedangkan guru kelas bertindak 

sebagai kolaborator. Data dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan. 

Keabsahan data diperiksa dengan trigulasi. 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 dengan celemek cerita. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya peningkatan prosentase kecerdasan interpersonal anak, yakni 

sebelum tindakan nilai rata-rata kelas 17,21 dengan prosentase 43,03,%, 

peningkatan siklus I nilai rata-rata kelas 25,43, dengan prosentase 63,57%, pada 

siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 29,21 dengan prosentase 

73,03%, dan pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 32,92, 

dengan prosentase 82,32%. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan 

bahwa kegiatan bercerita dengan celemek cerita dapat meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anak.   

 

Kata kunci: kecerdasan interpersonal, metode celemek cerita 

 

 

 

 

 



 3 

Pendahuluan  

 Anak merupakan investasi yang sangat penting bagi penyiapan sumber 

daya manusia (SDM) di masa depan. Masa awal anak-anak juga disebut masa 

usia prasekolah. Ditahap ini, anak mengalami perkembangan fisik dan psikologis. 

Daya imajinatif yang tinggi membuat anak semakin suka menemukan hal-hal 

yang baru. Informasi yang diberikan dapat disimpan anak dalam jangka waktu 

yang lama. Pertumbuhan dan perkembangan anak akan tercapai secara optimal 

jika stimulasi dilakukan dengan baik. Menurut UNESCO pendidikan hendaknya 

dibangun dengan empat pilar, yaitu learning to know, learning to do, learning to 

be, dan learning to live together. 

  Sedang  menurut Undang-undang Sisdiknas Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara (Juniati, 2010: 1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang secara eksplisit mengamanatkan dengan tegas 

perlunya penanganan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia. 

Disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 bahwa: 

“Pendidikan Anak Usia Dini 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” 

  Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 28 bahwa Pendidikan Anak Usia Dini    

(PAUD) dilakukan melalui tiga jalur yaitu jalur formal, nonformal, dan informal. 

Jalur formal melalui program TK, RA, BA dan sejenisnya. PAUD nonformal 

melalui KB, TPA dan PAUD sejenis, sedangkan jalur informal adalah pendidikan 

yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. 

 Menurut Gardner(1983) ada delapan kecerdasan yang disebut multiple 

intelligences atau diterjemahkan sebagai kecerdasan majemuk. Kecerdasan 
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tersebut meliputi kecerdasan verbal linguistic, logika matematika, visual spasial, 

musical, kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap 

perasaan, atensi, motivasi, watak, temperament orang lain. Kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang disekitar  

kita. Siswa yang mempunyai kecerdasan interpersonal tinggi akan mudah bergaul 

dan berteman. Ia mudah berkomunikasi dan mengumpulkan teman, gila dilepas 

seorang diri ia akan cepat mencari tem,an. Ia lebih suka bersama orang lain, 

mengadakan studi kelompok. Siswa ini kadang berempati dengan teman yang 

sakit atau punya masalah dan kadang mudah untuk membantu.  

Mengajar di Kelompok Bermain memang memiliki tantangan tersendiri. 

Ternyata fakta yang harus penulis hadapi terjadi pada saat pelaksanaan 

pembelajaran. Yaitu adanya anak-anak yang sering kali tidak mau melanjukan 

kegiatan mainya dengan alas an mereka tidak bisa menyelesaikan kegiatan itu. 

Sebagian mau menyelesaikan tapi harus dengan stimulasi, motivasi dan 

pancingan gagasan bahkan dukungan dengan sepenuh hati. Dalam kegiatan 

tersebut anak diajak melakukan kegiatan dengan metode bercakap-cakap, 

demonstrasi, pemberian tugas atau praktik langsung dengan menggunakan 

majalah kegiatan anak. Dalam melaksanakan kegiatan anak tampak kurang 

komunikasi dengan teman tentang kesulitan walau sebenarnya telah dibuat 

kelompok diantara mereka.  

Penulis berusaha mengatasi permasalahan sekaligus menyikapi pendapat 

ahli yaitu tentang kebutuhan anak untuk bermain dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Rencana kegiatan bermain yang dilakukan guru sebelumnya 

masih cenderung klasikal. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan kecerdasan interpersonal anak kelompok bermain pelangi ceria 

sehingga terjadi interaksi, komunikasi, dan peningkatan rasa saling membantu 

dan saling membagi pengetahuan antar teman.  

Bercerita merupakan salah satu kegiatan yang anak senangi. Ketika 

bercerita anak menyimak dan belajar bagaimana hubungan kata-kata yang 

didengar dalam peristiwa pada cerita tersebut.  Dengan kata lain anak 
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memperoleh kosakata langsung dengan makna kata yang terkandung didalamnya, 

menurut Musfiroh(2008 : 86). Oleh sebab itu, metode bercerita adalah salah satu 

pemberian pengalaman belajar bagi anak Kelompok Bermain dengan 

membawakan cerita kepada anak secara lisan (Moeslichatoen, 2004:157). Dalam 

hal ini penulis akan melakukan metode bercerita dengan menggunakan media 

cerita bergambar, hanya saja cerita gambar itu disampaikan melalui media 

celemek cerita. 

 

Metode Penelitian 

Jenis peneitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classrom Action 

Research). Kemmis & Tagrat (dalam Santyasa, 2009: 3) menyatakan bahwa 

Action Research adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif yang 

dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat sosial dan bertujuan untuk memperbaiki 

pekerjaan, memahami pekerjaan, serta situasi di mana pekerjaan ini dilakukan 

lebih lanjut. Kemmis & Tagrat (dalam Suwandi, 2009 : 4) mengatakan PTK 

merupakan  studi  yang  sistematis  yang  dilakukan dalam upaya memperbaiki 

praktik- praktik dalam pendidikan dengan melakukan tindakan praktik serta 

refleksi dari tindakan tersebut. Ebbut melihat proses pelaksanaan penelitian 

tindakan dilakukan dalam satu rangkaian siklus yang berkelanjutan.  

 

Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian adalah KB Pelangi Ceria Jirapan, Masaran, Sragen. 

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2012-2013, dengan 

subjek penelitian adalah siswa Kelompok Bermain yang berjumlah 14 anak. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classrom Action Research)  

  

Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan pembelajaran dengan 

media celemek cerita , 2)  Kecerdasan interpersonal 
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Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat disajikan sesuai 

dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Data yang akan diambil 

dalam penelitian ini adalah tentang peningkatan kecerdasan interpersonal  anak 

dengan diterapkannya pembelajaran dengan media celemek cerita. Pengumpulan 

data pada penelitian ini sebagai berikut:  

1.  Peningkatan kecerdan interpersonal 

2. Penerapan Pembelajaran dengan media celemek cerita 

 Instrumen Penelitian 

      Menurut Lexy Moleong ( 2008: 4), dalam penelitian kualitatif, peneliti 

sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data 

utama. Selain itu kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, 

ia sekaligus perencana, pengumpul data, analisis penafsir data, dan pada 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian. Untuk keperluan pengambilan 

data diperlukan instrumen antara lain 

1. Lembar Observasi 

2. Catatan Lapangan 

 

Tehnik Analisis Data 

1. Analisis data kecerdasan interpersonal. Analisis data terhadap anak 

dilakukan beberapa tahap sabagai berikut: 

a) Menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan 

b) Membuat tabulasi skor observasi peningkatan kecerdasan interpersonal 

c) Menghitung prosentase peningkatan kecerdasan interpersonal anak 

d) Membandingkan hasil prosentase pencapaia pada setiap anak dengan 

prosentade keberhasilan pada setiap siklus yang telah ditentukan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dari hasil analisis dan refleksi seluruh tindakan diketahui bahwa 

kecerdasan interpersonal anak KB Pelangi Ceria Jirapan mengalami peningkatan 
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dari persentase 43,03% pada kondisi prasiklus meningkat menjadi 63,57% pada 

siklus I, 73,03% di siklus II dan menjadi 82,32% pada siklus III.  Hal itu terjadi 

karena karena anak bisa menikmati pembelajaran dan menemukan makna 

pembelajaran melalui pengalamannya dalam bercerita menggunakan celemek 

cerita. Kinerja guru dalam menerapkan metode bercerita menggunakan celemek 

cerita dalam pembelajaran mengalami peningkatan secara signifikan di tiap 

siklusnya. Pada siklus I prosentase penerapan metode bercerita dengan celemek 

cerita adalah 65%, meningkat di siklus II menjadi 85% dan akhirnya pada 

siklusIII mencapai 100%. Penerapan metode bercerita dengan celemek cerita 

dalam pembelajaran terbukti mampu meningkatkan kecerdasan interpersonal 

anak 

        Berdasarkan analisis data, ternyata peningkatan kecerdasan interpersonal 

anak  dipengaruhi oleh alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu 

alat peraga celemek. Alat peraga celemek cerita mempunyai kelebihan seperti 

yang dikemukakan oleh Dhieni (2007:32 ) bahwa bercerita dengan alat peraga 

memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu: Kelebihannya membantu fantasi dan 

imajinasi anak karena ada media pendukung yang dapat dilihat secara langsung. 

Menggunakan celemek cerita sebagai alat bantu akan membuat suasana kelas 

lebih berkonsentrasi pada cerita yang akan disampaikan. Selain sebagai alat bantu 

cerita, celemek juga bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi langsung 

dengan anak, misalnya anak diminta oleh guru menempelkan tokoh yang 

disebutkan atau menunjukkan gambar benda yang dijelaskan. Interaksi 

komunikasi dengan anak bisa tercipta sehingga ide-ide kreatif dalam 

menggunakan bahasa mereka dapat disalurkan. Selain itu dengan celemek cerita, 

bahasa yang digunakan akan mempengaruhi cara anak dalam menanggapi 

pertanyaan atau dalam memberikan pertanyaan. Yang lebih penting lagi, mereka 

bisa berkomunikasi langsung menuangkan ide yang disesuaikan dengan topik 

cerita. 

 Secara umum pada siklus I hingga III pembelajaran  berlangsung dengan 

lebih lancar dan menyenangkan bagi siswa. Para siswa semakin memahami 

pelaksanaan pembelajaran dengan metode bercerita menggunakan celemek cerita, 
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sehingga mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa guru harus 

memberitahu. 

 Masih terdapat 7,14% anak yang statusnya masih belum mencapai 

prosentase keberhasilan sebesar 80%. Satu dari anak-anak tersebut adalah anak 

yang masih belum mencapai kemandirian di sekolah. 

Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan 

      Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Secara teoretis, kecerdasan interpersonal anak perlu dikembangkan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal anak 

adalah metode pembelajaran. Ada beberapa metode yang dikenal dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran, salah satunya adalah metode bercerita, 

dalam hal ini bercerita dengan celemek cerita. Melalui metode bercerita 

dengan celemek cerita kecerdasan interpersonal anak dapat ditingkatkan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, diketahui 

bahwa terjadi peningkatan anak dari Siklus I sampai dengan Siklus III. 

Rata-rata prosentase pencapaian kecerdasan interpersonal  anak 

meningkat berturut-turut dari prasiklus, sikus I, siklus II, hingga siklus 

III  43,03% menjadi 63,37%, 73,03% dan 82,32%. Sedangkan jumlah 

anak yang tuntas belajar atau mencapai prosentase keberhasilan sebesar 

80%  juga terus meningkat yaitu 14,29% di pra siklus, 35,71% di siklus 

I, 50% di siklus II, dan 92,86% disiklus III.  Dengan demikian hipotesis 

yang berbunyi   bahwa metode bercerita dengan celemek cerita dapat 

meningkatkan kecerdasan interpersonal anak Kelompok Bermain 

Pelangi Ceria Jirapan teruji kebenarannya.  

 

B. Saran 

       Sesuai hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka 

dalam penelitian untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak dengan 
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menggunakan metode celemek cerita  diajukan beberapa saran. Saran tersebut 

diajukan kepada kepala sekolah, guru, dan peneliti lainnya. 

1.  Kepala Sekolah 

a. Kepala Sekolah hendaknya mendukung pelaksanaan pembelajaran 

dengan inovasi dan kreativitas baru dalam upaya peningkatan 

kecerdasan interpersonal anak. 

b. Kepala Sekolah hendaknya selalu memfasilitasi sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan metode bercerita, 

misalnya penyediaan media dan alat-alat yang diperlukan dalam 

penerapan metode bercerita di kelas  sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

2.  Kepada Guru 

a. Guru hendaknya menggunakan metode dan media yang lebih 

menarik dalam pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anak agar anak senang menerima materi pembelajaran 

yang disampaikan. 

b. Guru hendaknya memberikan petunjuk pembelajaran dengan lebih 

jelas, sabar dalam memberikan bantuan kepada anak saat mereka 

kesulitan mengerjakan tugas, dan guru bisa memotivasi anak agar 

mereka bisa menyelesaikan tugasnya. 

c. Guru harus benar-benar menguasai langkah-langkah pembelajaran 

secara urut dan benar agar pelaksanaan pembelajaran bisa 

berlangsung dengan lancar sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

d. Secara umum guru bisa lebih meningkatkan pembelajaran untuk 

meningkatkan kecerdasan interpersonal anak  dengan metode 

bercerita dengan celemek cerita agar indikator kecerdasan 

interpersonal dapat dicapai setiap anak.   

3.  Kepada Peneliti Selanjutnya 
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Peneliti lain dapat mengadakan penelitian yang sama, dengan 

menggunakan strategi, model, pendekatan,  serta  materi pembelajaran yang 

berbeda. 
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