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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN KECERDASAN EMOSIONAL MELALUI 
MENDONGENG DENGAN MEDIA BONEKA TANGAN PADA ANAK 

KELOMPOK B DI TK PERTIWI 1 NGEPRINGAN KECAMATAN JENAR 
KABUPATEN SRAGEN TAHUN AJARAN 2013/ 2014 

 

Eight Qondari, A 53 H 111111, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014,      

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kecerdasan emosional 
anak melalui Mendongeng Dengan Media Boneka Tangan. Dengan jenis 
penelitian PTK ( Penelitian Tindakan Kelas ). Subyek penelitian ini adalah anak 
didik kelompok B di TK Pertiwi 1 Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten 
Sragen Tahun Ajaran 2013/ 2014. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru kelas dan kepala sekolah.  

Metode pengumpulan data melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik 
analisis data pada penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif  kualitatif 
dengan dua siklus, yang setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan dengan 
anak didik.  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan kecerdasan 
emosional anak melalui mendongeng dengan media boneka tangan, yakni 
sebelum tindakan 40%, siklus I mencapai 67% dan siklus II mencapai 80% atau 
lebih. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengembangan Kecerdasan Emosional 
Anak dapat dilakukan melalui Mendongeng Dengan Media Boneka Tangan. 

 

Kata kunci : Kecerdasan emosional, Mendongeng, boneka tangan 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

Taman Kanak-kanak (TK)  adalah merupakan salah satu bentuk layanan 

Program Pendidikan Anak Usia Dini jalur  formal bagi anak-anak usia empat 

sampai enam tahun yakni sebelum anak memasuki pendidikan dasar, 

diantaranya menitikberatkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(motorik halus dan motorik kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi dan spiritual, serta sosial emosional , bahasa dan komunikasi 

yang disesuaikan dengan keunikan dan tahapan perkembangan yang dilalui 

oleh anak tersebut (Maimunah hasan, 2010:15). Menurut Peraturan daerah No 

27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah, Bab I pasal 1 ayat (2) 

Pendidikan di Taman Kanak-kanak dilaksanakan dengan prinsip bermain 

seraya belajar, belajar melalui bermain sesuai dengan perkembangan peserta 

didik. Adapun tujuan pendidikan di TK berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No 0486/ U/ 92 tentang Taman Kanak-kanak 

adalah untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap 

pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak  didik 

pada masa pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. 

 Semua manusia dilahirkan didunia ini dengan membawa potensi masing-

masing yang melekat pada masing-masing individu, bahkan menurut Howard 

Gardner dalam Bunda Lucy (2009:68), kecerdasan atau bakat akan lebih tepat 

kalau digambarkan sebagai suatu kumpulan kemampuanatau ketrampilan yang 

dapat ditumbuhkembangkan. Garder mengungkapkan ada sembilan (9) jenis 

kecerdasan yang berada dalam diri setiapanak, yaitu kecerdasan linguistik/ 



bahasa, visual spasial, kinestetik/ gerak, musik, intra-personal, logis mateatis 

dan natural/ alam. Variasi dan kombinasi kecerdasan ini tentunya berbeda 

dalam diri masing-masing anak didik. Hal ini mengindikasikan bahwa  setiap 

anak itu cerdas. . Apabila berbeda hal ini dipengaruhi oleh maksimal atau tidak 

stimulasi/ rangsangan yang diperoleh anak sejak dini dari lingkungan 

terdekatnya.. 

         Demikian halnya kombinasi antara  kecerdasan logis matematis dengan 

kecerdasan intra-personal. Menurut Tutu April (2009:3) bahwa faktor yang 

paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan (kesuksesan) seseorang 

dalam hidupnya bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan logis 

matematis (intelektual), tetapi oleh kemantapan atau kecerdasan emosionalnya. 

Kecerdasan ini perlu dipahami, dimiliki dan diperhatikan dalam 

pengembangannya bagi anak didik mengingat kondisi kehidupan dewasa ini 

semakin kompleks. Dimana kehidupan yang semakin kompleks ini 

memberikan dampak yang sangat buruk terhadap pola hubungan individu atau 

anak didik dengan orang lain yang juga disebut sebagai  kecerdasan sosial.              

Daniel Goleman dalam Tutu April mendapatkan kenyataan bahwa terdapat 

kecenderungan yang sama diseluruh dunia bahwa generasi sekarang lebih 

banyak mengalami kesulitan sosial  emosional dibandingkan dengan generasi 

sebelumnya. Mereka lebih kesepian dan pemurung, lebih berangasan dan 

kurang menghargai sopan santun, lebih gugup dan mudah cemas, lebih 

impulsif dan agresif.   



         Oleh karena itu kecerdasan emosional perlu dimiliki anak sejak usia dini, 

agar nantinya anak memiliki kemampuan dalam bersosialisasi dan 

memecahkan permasalahan hidupnya dengan baik. Kecerdasan emosional 

menurut psikolog Peter Salovery dalam Tutu April (2009:2),  menerangkan 

emosional memiliki kualitas-kualitas seperti; empati, mengungkapkan dan 

memahami perasaan orang lain, mengendalikan amarah, kemandirian, 

kemampuan menyesuaikan diri, disukai oleh orang lain, tekun, setiakawan, 

marah dan memiliki rasa hormat pada orang lain. Pada dasarnya bentuk emosi 

dan reaksi dari emosi yang dimiliki oleh anak usia dini sama dengan orang 

dewasa. “ Perbedaannya hanya terletak pada penyebab tercetusnya reaksi 

emosi dan cara mengekspresikannya.” Ummi Hany  (2011:73).  Seorang anak  

memiliki rasa marah, terpesona, terkejut, kecewa, takut, tegang, senang, 

cemburu, sedih, iri hati dan kasih sayang   sama seperti orang dewasa juga 

memiliki emosi yang demikian tersebut. Hanya saja emosi anak dapat 

berlangsung terjadi dengan tiba-tiba dan   berakhir dengan tiba-tiba pula, 

terlihat lebih hebat/ kuat namun bersifat sementara/ dangkal, lebih sering 

terjadi dan dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya.    

        Hal ini  dapat kita temukan pada setiap anak didik kita dikelas, baik saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung maupun saat bermain bebas diluar kelas. 

Banyak dijumpai anak didik kita saat berada diluar kelas lebih mudah tercetus 

emosionalnya karena adanya kegagalan-kegagalan dalam bersosialisasi dengan 

teman bermainnya, yakni saat anak kurang diterima dalam kelompok 

bermainnya.  



II. METODEPENELITIAN 

A. Seting Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

            Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi 1 Ngepringan, Kecamatan 

Jenar Kabupaten Sragen yang terletak  di Desa Ngepringan, Kecamatan 

jenar, kabupaten Sragen. 

2.  Waktu Penelitian 

          Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, 

yakni dari bulan Nopember 2013, Desember 2013 dan Januari 2014 

B. Subyek Penelitian 

     Subyek penelitian ini adalah seluruh anak didik kelopok B di TK 

Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen sejumlah 15 anak, 

dengan 5 anak didik perempuan dan 10 anak didik laki-laki. 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur pra siklus, siklus I yang terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi dan siklus II. Hasil analisis 

refleksi data dari siklus I digunakan sebagai acuan untuk merencanakan 

tindakan siklus II dengan memperbaiki kekurangan dari siklus I. Apabila 

siklus II hasil perkembangan belum memenuhi standar pencapaian, maka 

peneliti melakukan tindakan siklus selanjutnya. 

 

 



D. Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. 

E. Validitas Data 

 Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan observasi secara 

terus menerus selama kegiatan pembelajaran dan triangulasi data. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar 

observasi untuk anak didik, pedoman catatan lapangan dan dokumentasi. 

G. Teknik Analisis Data 

   Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, yang mengikuti konsep Wina Sanjaya yang terdiri dari tiga 

tahap, yakni reduksi data, pendiskripsian data dan penarikan kesimpulan ( 

Wina Sanjaya, 2009:106 ).  

H. Indikator Pencapaian 

    Indikator pencapaian merupakan rumusan yang akan dijadikan acuan 

dalam menentukan keefektifan atau keberhasilan penelitian. Sebelum 

diadakan penelitian ini kecerdasan emosional anak masih rendah yakni 40%. 

Diharapkan melalui pengembangan kecerdasan emosional melalui 

mendongeng dengan media boneka tangan pada anak kelompok B di TK 

Pertiw i 1 Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 

2013/ 2014 dapat berkembang minimal 80% atau lebih. 

 



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

        Penelitian tindakan kelas di TK Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan 

Jenar Kabupaten Sragen untuk mengembangkan kecerdasan emosional 

melalui mendongeng dengan media boneka tangan pada anak kelompok B 

dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari tiga pertemuan yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.  

       Dari data hasil evaluasi siklus I, berdasarkan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan didapatkan hasil dari 15 anak didik yang 

dijadikan subyek penelitian ini terdapat hasil rata-rata prosentase 67%. Hal 

ini disebabkan masih ada beberapa anak didik yang masih belum 

berkembang kecerdasan emosionalnya karena kurang fokus dan kurang 

tertarik terhadap isi dongeng. 

        Dari data hasil evaluasi siklus II, berdasarkan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan didapatkan hasil rata-rata 80%. Meskipun 

masih ada tiga anak yang masih memiliki permasalahan dalam 

mengembangkan kecerdasan emosionalnya. Namun  demikian rata-rata 

prosentase perkembangan kecerdasan emosional anak didik berkembang 

dengan maksimal yakni 80%, sehingga penelitian ini dapat dikatakan 

berhasil. 

 

 

 



B. Pembahasan  

        Hasil dari pengamatan perkembangan kecerdasan emosional pada 

siklus I adalah sebesar 67%, sedangkan hasil pada siklus II berkembang 

lebih tinggi dengan prosentase sebesar 80%. Sehingga dapat dibuktikan 

bahwa kecerdasan emosional anak dididapat dikembangkan melalui 

mendongeng dengan media boneka tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh kesimpulan 

bahwa pengembangan kecerdasan emosional dapat dilakukan melalui 

mendongeng dengan media boneka tangan pada anak kelompok B di TK 

Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 

2013/ 2014. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil observasi pada kegiatan 

mendongeng yang telah dilaksanakan. Terlihat pada siklus I pencapaian 

perkembangan sebesar 67% dan pada siklus II sebesar 80%. Dengan demikian 

maka penelitian ini dikatakan berhasil karena kecerdasan anak dapat 

berkembang secara maksimal.  

Dengan adanya kesimpulan diatas, maka implikasi yang timbul dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Kegiatan mendongeng dengan media sangatlah penting dilakukan untuk 

mengembangkan kecerdasan emosional pada anak. 

2.  Kecerdasan emosional anak dapat dilakukan melalui kegiatan 

mendongeng dengan media boneka tangan. 

3.  Dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak hendaknya pendidik 

menggunakan metode mendongeng dengan media boneka tangan.  
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