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Kata Kunci: Pembelajaran Sentra Balok, dan Kecerdasan 

Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal adalah berfikir lewat komunikasi 

dan berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal 

anak berbeda-beda, ada anak yang empati dan perilaku sosialnya 

sudah baik, ada anak yang kesadaran dirinya kurang, ada pula 

anak yang sudah memiliki kesadaran diri yang baik. Fakta 

ditemukan bahwa di kelas A3 TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

ada beberapa anak yang kecerdasan interpersonalnya belum 

berkembang dengan baik. Sentra merupakan model pembelajaran 

yang diyakini dapat membantu mengembangkan berbagai 

kecerdasan, salah satunya adalah kecerdasan interpersonal. 

Terdapat beberapa macam sentra salah satunya adalah sentra 

balok, melalui sentra balok guru dapat mengembangkan 

kecerdasan interpersonal menggunakan beberapa langkah/pijakan. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui profil 

kecerdasan interpersonal anak usia dini kelas A3 TKIT 1 Qurrota 

A’yun Ponorogo; dan (2) mengetahui langkah-langkah guru 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal melalui sentra 

balok di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data mengikuti konsep yang 

dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  



 

 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) profil 

kecerdasan interpersonal anak usia dini di kelas A3 TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo secara umum sudah berkembang, 

dengan kategori: (a) Social communication dengan indikator 

komunikasi efektif dan mendengarkan efektif, kategori 

berkembang dengan baik. (b) Social Insight dengan indikator 

kesadaran diri, pemahaman situasi sosial, etika sosial dan 

keterampilan pemecahan masalah, kategori sedang berkembang 

baik. (c) Social sensitivity dengan indikator sikap empati dan 

sikap prososial, kategori sedang berkembang baik.  

(2) Langkah-langkah guru dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal melalui sentra balok sama seperti pembelajaran 

sentra pada umumnya, yaitu menggunakan (a) pijakan 

lingkungan: Guru mempersiapkan lingkungan bermain, alat dan 

bahan yang akan digunakan sesuai tema. (b) pijakan sebelum 

main: bercerita tentang tema pembelajaran hari ini, mengenalkan 

jenis kegiatan dan contoh pengerjaannya, membuat aturan main 

bersama. (c) pijakan selama main: memberikan bimbingan kepada 

anak yang belum mampu menggunakan alat, memberikan pujian 

kepada anak, memberikan bantuan kepada anak yang 

membutuhkan, memberikan dukungan kepada anak untuk 

bersosialisasi dengan teman sebaya. (d) pijakan setelah main: 

recalling pembelajaran, guru mengajak semua anak untuk 

merapikan alat permainan .  Hanya saja, yang membedakan 

adalah jenis kegiatan yang diberikan, lebih mengarah pada 

pengembangan kecerdasan interpersonal seperti kegiatan yang 

dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan mengajarkan 

interaksi sosial. 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah proses interaksi antara 

pendidik dan anak didik  atau lingkungan secara sadar, 

teratur, terencana, dan sistematis guna membantu 

pengembangan potensi anak didik secara maksimal. 

Pengertian ini dianggap lebih lengkap dan memadai 

daripada pengertian-pengertian tentang pendidikan yang 

dikemukakan oleh banyak ahli bidang pendidikan.
1
 

Sejak dipublikasikannya hasil-hasil riset 

mutakhir di bidang neuroscience dan psikologi, 

fenomena Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

merupakan keniscayaan. Alasannya, perkembangan otak 

anak usia dini (0-6 tahun) mengalami percepatan hingga 

80% dari keseluruhan otak orang dewasa. Hal ini 

menunjukkan bahwa seluruh potensi dan kecerdasan 

serta dasar-dasar perilaku seseorang telah mulai 

terbentuk pada usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini 

sehingga usia ini sering disebut the golden age (usia 

emas). Atas dasar ini, disimpulkan bahwa untuk  

                                                           
       

1
Mursid, Belajar dan Pembelajaran PAUD (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), 16. 
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menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan 

harus dilakukan sejak dini, yaitu melalui PAUD.
2
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukkan kepada anak sejak lahir sampai 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. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ini mengamanatkan dengan tegas 

perlunya penanganan pendidikan anak usia dini.
 3

  

Landasan filosofi yang mendasari pentingnya 

pendidikan anak usia dini adalah pendidikan merupakan 

suatu upaya untuk membantu memanusiakan manusia. 

Artinya, melalui proses pendidikan diharapkan terlahir 

manusia-manusia yang lebih baik. Dengan pendidikan 

yang diberikan, diharapkan anak dapat tumbuh cerdas 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga kelak 

dapat mnejadi anak bangsa yang berkualitas. Melalui 

pendidikan yang dibangun atas dasar falsafah Pancasila 

yang didasarkan pada semangat Bhineka Tunggal Ika 

tersebut, diharapkan bangsa Indonesia dapat menjadi 

bangsa yang tahu akan hak dan kewajibannya untuk bisa 

                                                           
       

2
Suyadi, Psikologi Belajar PAUD (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), 

8. 
       

3
Helmawati, Mengenal dan Memahami PAUD (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), 43.  
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hidup berdampingan, tolong-menolong dan saling 

menghargai dalam sebuah harmoni sebagai bangsa yang 

bermartabat. 
4
 

Adapun landasan keilmuan yang mendasari 

pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini adalah 

penemuan para ahli tentang tumbuh-kembang anak. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat 

dilepaskan kaitannya dengan perkembangan struktur 

otak dan kecerdasan. Menurut Wittrock, ada tiga 

wilayah perkembangan otak yang mengalami 

peningkatan pesat, yaitu pertumbuhan serabut dendrite, 

kompleksitas hubungan sinapsis, dan pembagian sel 

saraf. Ketiga wilayah otak tersebut sangat penting 

dikembangkan sejak usia dini. Dengan demikian 

tumbuh-kembang kecerdasan anak sangat berkaitan 

dengan struktur otak di masa emas atau usia dini. 

Sementara struktur otak itu sendiri dipengaruhi oleh 

stimulasi, kesehatan, dan gizi yang diberikan oleh 

lingkungan sehingga peran pendidikan sesuai bagi anak 

usia dini. Atas dasar keilmuan inilah Pendidikan Anak 

Usia Dini sangat diperlukan. 
5
 

 Adapun  tujuan bimbingan anak usia dini secara 

umum ialah untuk mengembangkan keterampilan sosial 

emosional dan kepribadian anak yang diperlukan dalam 

rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-

potensinya. Sehingga berguna bagi dirinya  dan 

                                                           
        

4
Suyadi, Psikologi Belajar..,10. 

       
5
Ibid..,11-12.  
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masyarakatnya.
6
 Secara garis besar, tujuan Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah mengembangkan berbagai 

potensi sejak dini sebagai persiapan untuk dapat hidup 

dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya
7
 

Seiring dengan berkembangnya dunia 

pendidikan, berkembang pula model-model 

pembelajaran untuk anak usia dini. Model pembelajaran 

terbaru adalah BBCT (Beyond Centers and Circle 

Times). BBCT merupakan inovasi di bidang 

pembelajaran yang dicetuskan oleh Montessori yang 

dikhususkan untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Di 

Indonesia pendekatan ini diterjemahkan menjadi 

“Pendekatan Sentra dan Saat Lingkaran”. Pendekatan ini 

diadaptasi dari Creative Preschool Florida, USA, yang 

copyright-nya dimiliki oleh Direktorat PAUD 

Kementerian Pendidikan Nasional. Pendekatan ini 

berusaha merangsang anak agar bermain secara aktif di 

sentra-sentra permainan. Jadi anak didiknya yang belajar 

aktif  bukan gurunya. Dengan kata lain pendekatan ini 

menghendaki anak menjadi subjek otomom yang secara 

bebas mengembangkan kemampuannya secara 

maksimal. Sementara guru bersifat lebih pasif dari pada 

aktif. Dikatakan pasif karena tugas guru hanya sebatas 

memotivasi, memfasilitasi, mendampingi, dan memberi 

pijakan-pijakan. Pijakan yang dimaksud disini adalah 

                                                           
       

6
 Ihsan El-Khuluqo, Manajemen Paud (Yogyakarta: Uhamka Press, 

2015), 37. 
       

7
Suyadi, Psikologi Belajar…, 12. 

4 
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dukungan yang berubah-ubah, disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan anak. 
8
 

Pembelajaran berbasis sentra adalah model 

pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran dan 

sentra bermain. Lingkaran adalah saat ketika guru duduk 

bersama anak dengan posisi melingkar untuk 

memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan 

sebelum dan sesudah bermain. Pembelajaran berbasis 

sentra merupakan model paling mutakhir yang 

dilaksanakan di lingkungan pendidikan anak usia dini 

dengan karakteristik utamanya memberikan pijakan 

untuk membangun konsep aturan, ide, dan pengetahuan 

anak serta konsep densitas dan intensitas bermain. 

Model pembelajaran ini berfokus pada anak yang dalam 

proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain saat 

anak dalam lingkaran. Sentra bermain dilengkapi dengan 

seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan 

lingkungan yang diperlukan untuk mendukung 

perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu sensori 

motor atau fungsional, bermain peran dan bermain 

konstruktif (membangun pemikiran anak).
9
 

Berikut beberapa sentra yang jika dimainkan 

akan mengembangkan semua aspek kecerdasan: Sentra 

Ibadah, Sentra Bahasa, Sentra Balok, Sentra Bermain 

Peran, Sentra Seni Musik, sentra Kinestetik, Sentra 

Alam, Sentra Puzzle. Dengan menggunakan model 

                                                           
       

8
Ibid …,306. 

         
9
Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 149. 
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sentra ini diharapkan dapat mengembangkan semua 

aspek kecerdasan anak dalam sekali bermain, sedangkan 

keinginan anak untuk bermain tidak hanya satu jenis 

saja, maka setiap jenis pemainan yang akan diperankan 

anak harus dikemas menjadi sentra-sentra bermain yang 

sesuai pilihan anak. Dengan demikian apa pun jenis 

permainan yang dilakukan anak, tetap akan 

mengembangkan semua aspek kecerdasan anak, atau 

dalam bahasa Gardner disebut dengan istilah Multiple 

Intelligence.
10

 

Istilah kecerdasan majemuk diambil dari makna 

Multiple Intellegence yang dicetuskan oleh Howard 

Gardner, seorang pemimpin project Zero Harvard 

University pada 1983. Menurut teori ini kecerdasan 

seseorang dapat dilihat dari banyak dimensi, tidak hanya 

kecerdasan verbal (berbahasa) atau kecerdasan logika. 

Dengan kata lain, seseorang dapat memiliki kecerdasan 

sesuai dengan kebiasaan yang disukainya. Menurut 

Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang 

bernilai dalam suatu budaya. Mengacu pada pendapat ini 

sudah tentu setiap orang bisa dikatakan cerdas manakala 

ia mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, 

meskipun cara yang digunakan berbeda-beda. 

Kecerdasan majemuk merupakan teori yang 

menggambarkan dan menjelaskan tentang berbagai 

kecerdasan yang memungkinkan dimiliki oleh seorang 

                                                           
        

10
Suyadi,  Psikologi.., 310. 

6 
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anak. Dalam hal ini, hanya ada satu atau dua kecerdasan 

yang dominan bagi tiap-tiap anak.
11

  

Terdapat banyak kecerdasan majemuk yang 

dikemukakan oleh Howard Gardner. Sampai sekarang 

bentuk-bentuk kecerdasan majemuk jumlahnya ada 

delapan sebagaimana yang disebutkan M. Fadlillah, 

yaitu: Kecerdasan Linguistik, kecerdasan Matematis-

Logis, kecerdasan Visual-Spasial, Kecerdasan Musikal, 

Kecerdasan Kinestetis, Kecerdasan Interpersonal, 

Kecerdasan Intrapersonal, dan Kecerdasan Naturalis.
12

 

Namun, dalam sumber lain dijelaskan bahwa 

kecerdasan majemuk yang dikembangkan Gardner 

hanya terdiri dari tujuh jenis kecerdasan. Kemudian, 

penelitian dilanjutkan dan ditemukan dua jenis 

kecerdasan lagi, sehingga jumlahnya menjadi sembilan. 

Hasil temuan tersebut kemudian dipublikasikan dalam 

bentuk buku yang berjudul Frames of Mind: The Theory 

of Multiple Intellegence pada tahun 1983. Adapun yang 

dimaksud kesembilan kecerdasan adalah: kecerdasan 

linguistic, logika matematika, visual, kinestetik, musical, 

interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial.
13

 

Kecerdasan jamak ini akan lebih tepat jika anak 

diberi kesempatan yang sangat luas untuk 

mengembangkan kecerdasan tersebut dengan 

                                                           
       

11
 M. Fadlillah dkk, Edutaiment Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 16-17 
       

12
 M. Fadlillah, Bermain & Permainan Anak Usia Dini (Jakarta: 

Kencana, 2017), 142-144. 
       

13
 Suyadi, Psikologi Belajar, 151. 
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menyediakan lingkungan yang sesuai dengan tahapan 

perkembangannya. Para pakar pendidikan kemudian 

menyatakan bahwa lingkungan tersebut disediakan 

dalam pembelajaran menggunakan model sentra. Sentra 

dapat menstimulasi anak untuk berkembang karena 

sentra dibuat semirip mungkin sebagaimana dunia nyata 

yang akan dijalani oleh anak kelak disaat mereka  

dewasa.
14

 

Ruang kelas berfungsi sebagai laboratorium 

hubungan manusia dimana anak mengeksplor 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan sosial melalui 

interaksi, rutinitas, aktivitas harian, dan intruksi on the 

spot. Kelas adalah tempat dimana mereka mengasimilasi 

nilai dan sikap tentang orang lain dari mendengarkan 

dan memperhatikan orang dewasa sekeliling mereka. 

Melalui pertemuan dan aktivitas sosial mereka, anak 

membangun pemahaman mereka akan demokrasi, 

sejarah, sosiologi, ekonomi, dan kultur.
15

  

Untuk mempermudah  menjalin hubungan yang 

baik antara anak dengan teman sebayanya atau orang 

yang berada di sekelilingnya anak harus mempunyai 

kecerdasan atau kemampuan interpersonal yang baik.  

Kecerdasan interpersonal merupakan kecakapan yang 

memungkinkan seseorang berhubungan dengan orang 

                                                           
       

14
Evi Muafiah, “ Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences di 

TK/RA Ponorogo” Edukasi, 4, (Juli-Desember, 2016), 82. 

http://journal.stainkudus.ac.id (Diakses 10 Mei 2019). 
       

15
Marjorie J. Kostelnik, Anne K. Soderman, Alice Phipps Whiren, 

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Perkembangan Anak, 

terj. K. Anwar (Depok: Kencana, 2017), 520. 

8 

http://journal.stainkudus.ac.id/
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lain dalam cara-cara saling memenuhi. Kecerdasan ini 

merupakan kemampuan yang dipelajari (hasil belajar) 

yang memungkinkan individu berelasi dengan orang lain 

dan saling menguntugkan bersama orang lain.
16

 

Kecerdasan interpersonal juga dimaknai sebagai 

kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan 

untuk bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya. 

Kecerdasan ini merupakan keterampilan memahami dan 

memperkirakan perasaan, tempramen, suasana hati, 

maksud dan keinginan orang lain dan menanggapinya 

secara layak .
17

 Ada pun yang termasuk dalam dimensi 

kercerdasan interpersonal adalah: (1) social insight 

(pemahaman sosial) dengan indikator kesadaran diri, 

pemahaman situasi sosial dan etika sosial, serta 

keterampilan pemecahan masalah. (2) social Sensivity 

(kepekaan sosial) dengan indikator sikap empati dan 

perilaku prososial. (3) social Communication 

(komunikasi sosial) dengan indikator komunikasi efektif 

dan mendengarkan efektif. 
18

 

Namun realita yang terjadi di lapangan 

khususnya berdasarkan hasil observasi di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo kelas A3 mengenai 

perkembangan kecerdasan interpersonal anak, 

ditemukan beberapa anak yang kecerdasan 

interpersonalnya masih belum berkembang dengan baik. 

                                                           
       

16
Ahmad Susanto, Bimbingan & Konseling di Taman Kanak-kanak 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 245.   
       

17
Suyadi, Psikologi Belajar,  170. 

       
18

T. Safaria, Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Interpersonal Anak (Yogyakarta: Amara Books, 2005), 26. 
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Hal ini tampak pada keadaan anak-anak kelas A3 pada 

saat pembelajaran, antara lain: 

1. Beberapa peserta didik ada yang masih tidak peduli 

terhadap temannya  ”ketika temannya menangis, sakit 

dan kesulitan mengerjakan kegiatan sentra yang 

diberikan guru”. 

2. Beberapa peserta didik ada yang belum 

mendengarkan guru ketika guru memberikan 

penjelasan pembelajaran.  

3. Beberapa peserta didik ada yang masih belum 

mampu menyelesaikan permasalahan ketika anak 

berselisih paham dengan temannya.  

4. Beberapa anak ada yang masih belum mampu 

beretika dengan baik ketika berinteraksi dengan 

orang lain, ”ketika anak sedang berbicara dengan 

guru ada beberapa anak yang belum mampu 

menggunakan bahasa yang baik.”
19

 

Dengan penerapan model pembelajaran sentra 

balok di sekolah TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo dan 

beberapa anak yang kecerdasan interpersonalnya kurang 

berkembang dengan baik maka berdasarkan observasi 

yang telah penulis lakukan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang ”IMPLEMENTASI 

MODEL PEMBELAJARAN SENTRA BALOK 

DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN 

                                                           
       

19
Observasi (01 Oktober 2018)  

10 
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INTERPERSONAL ANAK USIA DINI di TKIT 1 

QURROTA A’YUN PONOROGO.   

  

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi penelitian yang akan diteliti, 

maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada masalah 

implementasi model pembelajaran sentra pada sentra 

balok dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di TKIT Qurrota A’yun Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil kecerdasan interpersonal AUD 

kelas A 3 di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo? 

2. Bagaimanakah langkah-langkah guru dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal AUD pada 

sentra balok di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan 

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui profil kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 



12 
 

 

2. Untuk mengetahui langkah-langkah guru dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia 

dini pada sentra balok di TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi bagi khazanah ilmiah dalam bidang 

pendidikan. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan 

informasi serta acuan bagi peneliti lain yang 

hendak melakukan peneitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan wawasan dan 

pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah 

b. Bagi pendidik  

Untuk menambah semangat dan motivasi 

guru untuk selalu berupaya  mengembangkan 

kecerdasan interpersonal AUD melalui model 

pembelajaran yang telah diterapkan. 

c. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acauan atau bahan untuk 

12 
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meningkatkan mutu serta kualitas lembaga sekolah 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

AUD.  

 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

secara sisitematis dan mudah difahami oleh pembaca, 

maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis 

membagi menjadi enam bab, antara bab satu dengan bab 

yang lain memiliki keterkaitan. Adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan, merupakan gambaran umum 

untuk memberikan pola   pemikiran bagi 

laporan penelitian secara keseluruhan, yang 

meliputi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

 BAB II : Telaah hasil kajian terdahulu dan kajian 

teori, pada bab ini menguraikan  deskripsi 

telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori yang berfungsi sebagai alat 

penyusunan instrumen pengumpulan data. 

BAB III : Metode  penelitian, dalam bab ini 

menjelaskan tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, 
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pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian.  

BAB IV : Deskripsi data, dalam bab ini menjelaskan 

tentang deskripsi data umum dan deskripsi 

data khusus. Data umum meliputi sejarah 

berdirinya Taman Kanak-kanak Islam 

Terpadu 1 Qurrota A’yun Ponorogo dan 

perkembangan Taman Kanak-kanak Islam 

Terpadu 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

Sedangkan pada data khusus meliputi profil 

kecerdasan interpersonal anak usia dini 

kelas A3 TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

dan langkah-langkah guru dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak usia dini melalui sentra balok di kelas 

A3 TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo   

BAB V  : Analisis data, pada bab ini menguraikan 

tentang gagasan-gagasan yang terkait 

dengan pola, kategori-kategori, posisi 

temuan terhadap temuan-temuan 

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan 

dari temuan yang diungkap dari lapangan. 

BAB VI : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari 

seluruh uraian dari bab terdahulu dan saran 

yang bisa menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah hasil 

penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan 

perbandingan, beberapa penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, antara lain adalah penelitian Nurul Afifah 

Habie, dengan judul “Implementasi Pembelajaran Aktif 

dengan Model Sentra untuk Mengembangkan Akhlak 

dan Kecerdasan Interpersonal pada Anak Usia Dini 4-5 

Tahun”dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi 

Pembelajaran Aktif dengan Model Sentra untuk 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal anak usia 

dini usia 4-5 tahun dengan hasil kecerdasan interpersonal 

mengalami peningkatan terhadap anak karena adanya 

interaksi yang terjadi antar anak pada kegiatan belajar 

mengajar seperti mengingatkan teman yang berperilaku 

kurang baik, memuji teman yang berperilaku baik, 

memberikan solusi antar teman yang saling berselisih dan 

menghibur teman yang sedih menghasilkan kecerdasan 

interpersonal anak yang baik.  Seperti keterbukaan 

empati, sikap mendukung dan sikap positif. Kegiatan 

dalam sentra menunjang perkembangan akhlak dan 

kecerdasan interpersonal anak tanpa terinterupsi oleh hal-

hal yang tidak terarah kepada perilaku baik anak, karena 

15 
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peran guru sebagai fasilitator sangat kuat dalam  model 

sentra.
20

  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada fokus 

penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan membahas 

tentang implementasi model pembelajaran sentra balok 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak 

usia dini , sedangkan peneliti terdahulu membahas 

tentang implementasi pembelajaran aktif dengan model 

sentra untuk mengembangkan akhlak dan kecerdasan 

interpersonal anak usia dini 4-5 tahun. Metode penelitian 

yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan metode studi kasus. Responden dari 

penelitian diatas adalah anak usia 4-5 tahun, sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah anak kelompok 

kelas A3 TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. Data yang 

dihimpun peneliti terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan sama-sama menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan 

keabsahan temuan sama-sama menggunakan triangulasi. 

Data dianalisa menggunakan tahapan reduksi data, 

display, dan verivikasi. 

Berikutnya adalah penelitian M. Zakariya Hanafi, 

dengan judul “Implementasi Metode Sentra dalam 

                                                           
       

20
Nurul Afifah Habie, “Implementasi Pembelajaran Aktif dengan 

Model Sentra untuk Mengembangkan Akhlak dan Kecerdasan 

Interpersonal Anak Usia Dini 4-5 Tahun, Edukasi, 2 (Juli-Desember, 

2017) 306. 

https://journal.uhamka.ac.id/indeks.php/jppp/article/viev/1282 

(Diakses 10 Januari 2019) 
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Perkembangan Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini 

(Studi Kasus TK Batutis Al-Ilmi Pekayon Bekasi)” 

dengan hasil penelitian bahwa  pendekatan metode 

sentra, dari sentra persiapan, sentra bahan alam, sentra 

seni, sentra balok, sentra main peran besar dan sentra 

iman dan taqwa menunjukkan hasil yang memuaskan dan 

sesuai harapan dalam menanamkan konsep keimanan dan 

pendidikan agama Islam di setiap sentra. Selain itu, 

metode sentra dapat meningkatkan kecerdasan majemuk 

anak usia dini selain itu melalui metode sentra tujuan 

pembelajaran yang dikehendaki lebih mudah dicapai, 

selain menggunakan kosep happy learning pembelajaran 

didesain secara integral, holistic, berorientasi pada 

kehidupan sehari-hari serta berpusat pada anak didik, 

guru berperan sebagai fasilitator, motivator dan 

transformator dalam pembelajaran disetiap sentra.
21

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang peneliti lakukan terletak pada fokus pembahasan. 

Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang 

implementasi model pembelajaran sentra balok dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini, 

sedangkan peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada 

implementasi sentra dalam meningkatkan kecerdasan 

majemuk anak usia dini. Metode penelitian yang 

                                                           
       

21
M. Zakariya Hanafi, “Implementasi Metode Sentra dalam  

Perkemabangan Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini (Studi Kasus TK 

Batutis AL-Ilmi Pekayon Bekasi),” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2014), 242. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41647/2/M.%

20ZAKARIA%20HANAFI.pdf (Diakses 06 Februari 2019)  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41647/2/M.%20ZAKARIA%20HANAFI.pdf
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digunakan sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan metode studi kasus. Responden 

penelitian diatas adalah anak-anak di TK Batutis Al-Ilmi 

Pekayon Bekasi sedangkan dalam penelitian yang 

peneliti lakukan adalah anak kelompok kelas A3 TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo. Data yang dihimpun peneliti 

terdahulu  melalui teknik observasi dan wawancara 

sedangkan peneliti melalui teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan temuan sama-

sama menggunakan triangulasi. Data dianalisa 

menggunakan tahapan reduksi data, display, dan 

verivikasi. 

Penelitian Martin, dengan judul “Analisis 

Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini dan 

Implementasinya dalam Bimbingan dan Konseling” 

dengan hasil bahwa kondisi kecerdasan interpersonal 

anak PAUD Desa Pancur Kabupaten Sambas “memadai”. 

Dari 10 indikator dan 28 sub indicator kecerdasan 

tergolong “memadai” dan “cukup memadai”. Hanya 

terdapat 1 indikator dan 6 sub indikator tergolong 

“kurang memadai”. Terdapat tujuh anak yang 

mengindikasikan “unggul” dalam kecerdasan 

interpersonal anak berinisial B2, B5, B9, B15, B18, B19 

dan B23.
22

 

                                                           
       

22
Martin, “Analisis Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini dan 

Implementasinya dalam Bimbingan dan Konseling,”Edukasi, 2 

(Desember, 2016), 255-256. 

http://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/viewFile/368/375 

(Diakses 04 Februari 2019) 

18 

http://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/viewFile/368/375


19 
 

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang peneliti lakukan terletak pada fokus pembahasan. 

Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang 

implementasi model pembelajaran sentra balok dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini, 

sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang 

indentifikasi kecerdasan interpersonal anak usia dini dan 

implementasinya dalam bimbingan dan konseling. 

Metode penelitian yang digunakan sama-sama 

menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi 

kasus. Responden penelitian diatas adalah anak-anak di 

PAUD Arrahmnan Desa Pancur Kabupaten Sambas, 

sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah 

anak kelompok kelas A3 TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo. Data yang dihimpun peneliti terdahulu  

melalui teknik observasi dan wawancara sedangkan 

peneliti melalui teknik observasi. Pengecekan keabsahan 

temuan sama-sama menggunakan triangulasi. Data 

dianalisa menggunakan tahapan reduksi data, display, 

dan verivikasi. 

Penelitian Silvia Ningsih, dengan judul 

“Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia 

Dini melalui Permainan Tradisional (Studi Kasus TK Al- 

Akhyar Purwakarta Kelompok B) dengan hasil berbagai 

kemampuan anak dapat berkembang melalui permainan 

tradisional salah satunya adalah kecerdasan interpersonal 

yang merupakan bagian dari perkembangan sosial anak 

dengan bukti sebelas indikator dari perkembangan sikap 

anak menunjukkan (1) sikap mampu bermain bersama, 
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(2) sikap mampu membedakan teman yang bersedih, 

marah dan senang, (3) sikap mau berteman dan 

berinteraksi dengan teman sebayanya, (4) sikap 

menunjukkan minat atau kemauan terhadap permainan 

yang berkelompok atau bertim, (5) sikap menerima 

teman dengan jenis kelamin yang berbeda, (6) sikap 

menerima keadaan fisik teman, (7) dapat mandiri dan 

terlepas dari orang tua, (8) menunjukkan respon simpatik 

kepada teman maupun orang lain, (9) memahami akibat 

jika melakukan pelanggaran dan bertanggungjawab, (10) 

berbicara serta mendengarkan pembicaraan orang lain 

terlebih dahulu, (11) menunjukkan senang membantu 

teman-temannya. Sikap tersebut muncul ketika anak 

melakukan permainan tradisional mulai dari permainan 

gagendongan, oray-orayan, ngala hui, anjang-anjangan, 

galah panto, ucing sumput, haying jeung careuh, engrang 

batok, dan tam-tam buku.
23

  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang peneliti lakukan terletak pada fokus pembahasan. 

Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang 

implementasi model pembelajaran sentra balok dalam 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak 

usia dini, sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang 

mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini 

                                                           
       

23
Silvia Ningsih, Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Anak 

Usia Dini melalui Permainan Tradisional  (Studi Kasus TK Al-Akhyar 

Purwakarta Kelompok B),” Edukas, 1 (April, 2016), 44-45. http://e-

journal.stikipsiliwangi.ac.id/index.php/tunas-siliwangi/article/view/30 

(Diakses 10 Januari 2019) 
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melalui permainan tradisional. Metode penelitian yang 

digunakan sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan metode studi kasus. Responden 

penelitian diatas adalah anak-anak kelompok B di TK Al-

Akhyar Purwakarta sedangkan dalam penelitian yang 

peneliti lakukan adalah anak kelompok kelas A3 TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo. Data yang dihimpun peneliti 

terdahulu  melalui teknik observasi dan wawancara 

sedangkan peneliti melalui teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan temuan sama-

sama menggunakan triangulasi namun peneliti 

memfokuskan pada triangulasi sumber. Data dianalisa 

menggunakan tahapan reduksi data, display, dan 

verivikasi. 

Penelitian Candra Wikan Rahmawati, dengan 

judul “Identifikasi Kecerdasan Interpersonal Anak Usia 

Dini Usia 4-5 Tahun di TK Gugus Sido Mukti 

Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta” dengan hasil 

penelitian bahwa kecerdasan interpersonal anak usia dini 

4-5 tahun di TK Gugus Sido Mukti termasuk dalam 

kriteria baik. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya stimulasi yang diberikan 

pada anak dalam pengembangan kecerdasan 

interpersonal, perbedaan karakteristik individu, serta 

lingkungannya yang mempengaruhi perbedaan perilaku 

individu. Pengembangan kecerdasan interpersonal anak 
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usia 4-5 tahun masih terus ditingkatkan agar semua 

kemampuan dapat berkembang optimal.
24

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang peneliti lakukan terletak pada fokus pembahasan. 

Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang 

implementasi model pembelajaran sentra balok dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini, 

sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang 

indentifikasi kecerdasan interpersonal anak usia dini usia 

4-5 tahun. Metode penelitian yang digunakan merupakan 

jenis penelitian survey dengan pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan 

peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Responden dari penelitian ini adalah anak usia 4-5 

tahun di TK Gugus Sido Mukti Kecamatan Mantrijeron 

Kota Yogyakarta kualitatif, sedangkan dalam penelitian 

yang peneliti lakukan adalah anak kelompok kelas A3 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. Pada penelitian ini 

menggunakan satu variabel yaitu kecerdasan 

interpersonal (X) pada anak usia 4-5 tahun. Teknik 

Pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. 

Instrumen penelitian terdiri dari angker tertup dan lembar 

observasi (chek list), sedangkan peneliti menggunakan 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis 

                                                           
       

24
 Candra Wikan Rahmawati, “Identifikasi Kecerdasan Interpersonal 

Anak Usia Dini Usia 4-5 Tahun di TK Sido Mukti Kecamatan 

Mantrijeron Kota Yogyakarta,” (Skripsi, UIN, Yogyakarta, 2015), 60. 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pgpaud/article/download/3

52/319 
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data dalam penelitian terdahulu menggunakan teknik 

analisis deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini 

pengecekan keabsahan temuan menggunakan triangulasi, 

sedangkan analisi data menggunakan tahapan reduksi 

data, display, dan verivikasi. 

 

B. Kajian Teori 

a. Model Pembelajaran Sentra 

a. Pengertian Model Pembelajaran Sentra 

Model pembelajaran adalah suatu pola atau 

rancangan yang menggambarkan proses perincian 

dan penciptaan situasi lingkungan yang 

memungkinkan anak berinteraksi dalam 

pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau 

perkembangan. Adapun komponen model 

pembelajaran meliputi konsep, tujuan 

pembelajaran, standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, materi prosedur, metode, sumber belajar, dan 

teknik evaluasi. Pengembangan model 

pembelajaran pada pendidikan anak usia dini 

didasarkan pada silabus yang dijabarkan menjadi 

Program Semester (PS), Rencana Kegiatan 

Mingguan (RKM), dan Rencana Kegiatan Harian 

(RKH). Dengan demikian, model pembelajaran 

merupakan gambaran konkret yang dilakukan 
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pendidik dengan peserta didik sesuai dengan 

rencana kegiatan harian.
25

 

Sentra berasal dari kata “centre” yang 

artinya pusat. Sentra mengandung makna bahwa 

setiap kegiatan di semua sentra yang disediakan 

memiliki titik pusat (centre point), yang semua 

mengacu pada tujuan pembelajaran. Dengan sentra 

melalui kegiatan-kegiatan dibangun aspek-aspek 18 

sikap, tujuh kecerdasan dan delapan domain 

berpikir. Pengertian lain dari pembelajaran berbasis 

sentra adalah model pembelajaran yang dilakukan 

di dalam “lingkaran” (circle times) dan sentra 

bermain. Lingkaran adalah saat ketika guru duduk 

bersama anak dengan posisi melingkar untuk 

memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan 

sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain 

adalah zona atau area bermain anak yang 

dilengkapi dengan seperangkat alat bermain, yang 

berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang 

diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi 

dasar anak didik dalam berbagai aspek 

perkembangannya secara seimbang. Dalam setiap 

sentra mendukung perkembangan anak dalam tiga 

jenis bermain yaitu bermain sensori motor atau 

fungsional, bermain peran dan bermain konstruktif. 
26
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E. Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 148.  
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Bermain sensori motor adalah menangkap 

rangsangan melalui pengindraan dan menghasilkan 

gerakan sebagai reaksinya. Anak usia dini belajar 

melalui panca indranya dan melaui hubungan fisik 

dengan lingkungan mereka. Misalnya, menakar air 

dan meremas kertas bekas. Bermain peran terdiri 

dari bermain peran makro dan bermain peran mikro 

(bermain simbolik, pura-pura, fantasi, imajinasi, 

atau bermain drama. Anak bermain dengan benda 

untuk membantu menghadirkan konsep yang telah 

dimilikinnya. Sedangakan bermain konstruktif 

menunjukkan kemampuan anak untuk mewujudkan 

ide, pikiran, dan gagasannya menjadi sebuah karya 

nyata. Ada dua jenis bermain konstruktif, yaitu 

konstruktif sifat cair (air, pasir, spidol, dan lain-

lain) dan bermain konstruktif terstruktur (balok, 

lego, dan lain-lain). Pendekatan sentra dan 

lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan 

PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses 

pembelajarannya berpusat di sentra main anak dan 

saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 

empat jenis pijakan untuk mendukung 

perkembangan anak, yaitu: 

1) Pijakan Lingkungan Main 

Pada pijakan ini, guru lebih aktif dari 

pada anak didik. Sebab, pada pijakan ini guru 

harus mempersiapkan lingkungan bermain, 

sehingga sebelum anak masuk area sudah tertata 

rapi dan siap digunakan bermain. Persiapan 
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tersebut mencangkup pengelompokan usia anak 

dan klasifikasi tingkat perkembangan anak. Jadi 

pijakan pertama lingkungan atau persiapan 

adalah anak dikelompokkan sedemikian rupa 

sehingga mempunyai taraf perkembangan yang 

relatif sama. Tak kalah penting adalah alat dan 

bahan yang akan digunakan anak untuk bermain. 

Tentu, sebelum datang guru telah sibuk 

mempersiapkan perencanaan yang matang. 
27

 

2) Pijakan Sebelum Main 

Pada pijakan ini, ada beberapa kegiatan 

yang dilakukan bersama antara guru dan anak 

didik. Urutan kegiatan tersebut adalah: 

a) Guru dan anak didik duduk bersama dengan 

posisi melingkar,   kemudian guru memberi 

salam, menanyakan kabar anak didiknya dan 

mengabsen mereka. 

b) Setelah itu, guru , menunjuk salah satu anak 

untuk memimpin doa pembuka. Biasanya, 

penunjukan ini dilakukan secara bergilir, 

sesuai dengan nomor urut absen.  

c) Selanjutnya, guru menjelaskan tema materi 

atau pelajaran anak pada hari itu dan 

mengaitkannya dengan kehidupan praktis 

anak-anak dalam kesehariannya.  
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d) Supaya anak-anak mudah 

memahami penjelasan guru tersebut, 

sebaiknya guru menyertainya dengan 

membacakan sebuah cerita atau kisah tertentu 

yang ada hubungannya dengan tema tersebut. 

e) Guru mengadakan post test dengan cara 

menanyakan ulang isi cerita yang baru saja 

disampaikan oleh guru kepada anak didiknya. 

f) Guru mengaitkan isi cerita tersebut dengan 

kegiatan   bermain yang akan dilakukan. 

g) Guru mengenalkan alat permainan edukatif 

yang akan digunakan dan tempat yang telah 

dipersiapkan. 

h) Guru menyampaikan aturan bermain yang 

akan diberlakukan. Supaya demokratis, ada 

baiknya aturan main tersebut digali dan 

disepakati oleh peserta didik, agar anak 

belajar  bermusyawarah dan berkomunikasi 

serta bersepakat bersama.
28

 

3) Pijakan selama Main 

a) Memberikan anak waktu untuk mengelola 

dan memperluas pengalaman main mereka 

b) Berkeliling diantara anak-anak yang sedag 

bermain 
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c) Mencontohkan komunikasi yang tepat, 

khususnya bagi anak yang belum pernah 

menggunakan alat/bahan tertentu 

d) Memberikan dukungan dengan pernyataan 

positif (pujian, arahan) terhadap kegiatan 

yang telah dilakukan anak.  

e) Memperkuat dan memperluas bahasa anak 

dengan cara memancing dengan pertanyaan 

terbuka untuk memperluas variasi dan cara 

bermain anak 

f) Meningkatkan kesempatan sosialisasi 

melalui dukungan pada hubungan teman 

sebaya 

g) Memberikan bantuan kepada anak yang 

membutuhkan 

h) Mendorong anak untuk mencoba dengan 

cara lain dari alat main tertentu sehingga 

anak memiliki pengalaman main yang kaya 

i) Mengamati dan mendokumentasikan 

perkembangan dan kemajuan anak 

j) Jika kegiatan di sentra menghasilkan produk, 

maka hasil kerja anak perlu dikumpulkan, 

guru mencatat nama anak, tanggal, hari dan 

hasil kerja anak.  

28 
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k) Jika waktu main tinggal 15 menit, guru 

memberitahukan anak untuk siap-siap 

menyelesaikan kegiatan.
29

   

4) Pijakan Setelah Main 

a) Mendukung anak untuk mengingat 

kembali mainnya dengan saling 

menceritakan pengalaman tersebut 

b) Guru mengajak semua anak 

menggunakan waktu merapikan alat sebagai 

pengalaman belajar yang positif melalui 

pengelompokan, urutan, dan penataan 

lingkungan main secara tepat. 

Setiap pijakan mempunyai prosedur 

tersendiri saat pelaksanaannya, sehingga setiap 

pijakan akan membawa kegiatan pembelajaran 

di PAUD menjadi lebih terarah, teratur dan 

terorganisasi. 
30

 

b. Sentra balok, tujuan, aturan main dan manfaat 

1) Sentra Balok 

a) Definisi  

 Sentra balok  adalah sentra yang memberikan 

kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan kemampuan sistematika 
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berpikir dengan menggunakan media 

pembangunan terstruktur. 

b) Tujuan  

 Adapun tujuan khusus dari sentra balok 

adalah  membantu anak dalam membuat 

susunan garis lurus keatas kereprentasi nyata 

dan dari bermain sendiri ke kemampuan 

bekerja dalam kelompok kecil, merencanakan 

dan membangun. 

c) Aturan Bermain 

(1) Balok untuk membangun 

(2) Membangun balok di atas alas 

(3)  Mengambil balok secukupnya 

(4) Start -finish lancar 

(5)  Bermain tepat waktu 

(6) Beres-beres. 

d) Manfaat main balok, dapat meningkatkan 

hubungan sesama  

(1) Anak bermain berkelompok, mengatur 

rencana    tentang apa yang akan dibuat, 

menyepakati pekerjaan, dan saling tolong 

menolong dalam penyediaan balok dan 

alat bermain lainnya yang akan 

digunakan 

(2) Keterampilan komunikasi, anak saling 

menyepakati pekerjaan, dan 

berkomunikasi setiap ada saran atau 

30 
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bantuan yang akan disampaikan, 

berbicara dan mendengarkan, dalam hal 

ini terbangun pula sikap menghargai. 

(3) Kekuatan dan koordinasi motorik halus 

dan motorik kasar 

(4) Konsep matematika dan geometri, anak 

mengenal bentuk lingkaran, silindris, 

segi empat, segi tiga dan lainya 

(5) Pemikiran simbolik, anak bermain 

dengan cara menginterpretasikan apa 

yang pernah mereka lihat dengan 

menggunakan balok, kemudian bermain 

peran dengan menggunakan benda-benda 

yang menjadi simbol sebagai pengganti 

peran yang mereka inginkan. 

(6) Pengetahuan pemetaan, anak belajar 

membuat sesuatu dengan komposisi 

ruang yang konstruktif, seperti membuat 

rumah dengan ruangan-ruangan sesuai 

fungsinya, membuat rumah dengan 

ruangan-ruangan sesuai fungsinya, 

membuat tempat parkir dan hal-hal lain 

yang ditempatkan dengan cara yang 

tepat. 

(7) Keterampilan membedakan penglihatan, 

anak akan belajar lebih teliti dengan 

melihat susunan balok yang mereka 
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gunakan, misalnya: apakah susunan 

balok yang dibuat sama ukurannya, 

sudah tersusun dengan rapi, apakah 

sejajar, jika rumah apakah sudah ada 

pintunya dan sebagainnya.
31

 

Selfi J. Nento juga menjelaskan bahwa 

manfaat balok adalah sebagai: 

(1) Belajar mengenai konsep, dalam bermain 

susun balok , akan ditemukan beberapa 

konsep, seperti warna, bentuk, ukuran, 

dan keseimbangan. Pendidik bisa 

mengenalkan konsep-konsep tersebut saat 

anak bermain susun balok 

(2) Belajar mengembangkan imajinasi, untuk 

mengembangkan sesuatu tentunya 

diperlukan kemampuan anak dalam 

berimajinasi. Imajinasi yang dituangkan 

dalam karya mengasah kreativitas anak 

dalam mencipta beragam bentuk 

(3) Melatih kesabaran, dalam menyusun 

balok satu per satu agar terbentuk 

bangunan seperti dalam imajinasinya, 

tentu anak memerlukan kesabaran. Berarti 

dia melatih dirinya sendiri untuk 

melakukan proses dari awal sampai akhir 
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demi mencapai sesuatu, dan berlatih 

untuk menyelesaikan pekerjaannya 

(4) Secara sosial anak belajar berbagi, ketika 

bermain susun balok bersama teman, 

anak terlatih untuk berbagi. Misalnya, 

jika ada teman kekurangan balok tertentu, 

anak diminta untuk membagi balok yang 

dibutuhkan. Perlahan tapi pasti, anak juga 

belajar untuk tidak saling berebut saat 

bermain 

(5) Mengembangkan rasa percaya diri anak, 

ketika anak bermain susun balok dan bisa 

membuat bangunan, tentu anak akan 

merasa puas dan gembira. Pencapaian ini 

akan menumbuhkan rasa percaya diri 

akan kemampuannya.
32

 

c. Proses Model Pembelajaran Sentra 

1) Penataan Lingkungan Bermain/ pijakan awal 

Guru menempatkan alat dan bahan 

bermain yang akan digunakan yang 

mencerminkan rencana pembelajaran yang telah 

dibuat sehingga tujuan anak selama bermain 

dengan alat tersebut dapat tercapai. 
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2) Kegiatan Sebelum Masuk Kelas 

Guru menyambut kedatangan anak dengan 

sopan, senyum dan salam. Kondisi awal yang 

harus diketahui guru dari anak-anak ketika 

datang adalah ekspresi emosi anak ketika datang 

menunjukkan kesedihan, maka guru perlu 

menetralisasi terlebuh dahulu dengan kegiatan 

transisi, seperti membaca buku cerita, puzzle, 

dan permainan.  

3) Pembukaan  

Guru menyiapkan anak dalam lingkaran. 

Kegiatan dapat berupa gerak musik, permainan, 

dan jurnal. Anak dikondisikan duduk melingkar 

(circle time), dalam setiap kelompok melakukan 

doa, bercakap-cakap dan membacakan buku 

cerita yang berhubungan dengan tema hari itu. 

4) Transisi  

Selesai pembukaan, anak-anak diberi 

waktu untuk melakukan “pendinginan” dengan 

cara bernyanyi dalam lingkaran, atau membuat 

permainan tebak-tebakan. Tujuannya agar anak 

kembali tenang kemudian secara bergiliran 

dipersilahkan untuk minum atau ke kamar kecil. 

Gunakan kesempatan ini untuk melatih 

kebersihan diri anak, dapat berupa cuci tangan, 

cuci muka, dan cuci kaki. 
33
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5) Kegiatan Inti 

a) Pijakan pengalaman sebelum bermain 

Guru dan anak duduk melingkar, guru 

memberi salam pada anak-anak, menanyakan 

kabar, dan dilanjutkan dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

(1) Meminta anak untuk memperhatikan 

siapa teman mereka yang tidak hadir 

(2) Berdoa bersama, anak secara bergiliran 

memimpin doa 

(3) Menyampaikan tema, dikaitkan dengan 

kehidupan anak 

(4) Membaca buku yang terkait dengan 

tema, setelah selesai guru menyanyakan 

kembali isi cerita Mengaitkan isi cerita 

dengan kegiatan bermain yang akan 

dilakukan 

(5) Mengenalkan semua tempat dan alat 

bermain yang sudah disiapkan 

(6) Memberikan pijakan sesuai dengan 

rencana pembelajaran dan kemampuan 

yang diharapkan muncul pada anak 

(7) Menyampaikan aturan bermain (digali 

dari anak), memilih tema, memilih alat, 

cara menggunakan alat-alat, kapan 

memulai dan mengakhiri bermain, serta 

merapikan kembali alat yang sudah 

dimainkan 
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(8) Mengatur tema lain dengan memberi 

kesempatan kepada anak untuk memilih 

teman mainnya 

(9) Setelah semua siap, guru 

mempersilahkan anak untuk mulai 

bermain 

b) Pijakan pengalaman selama main  

Selama kegiatan bermain, guru 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Mengamati dan memastikan semua anak 

melakukan  kegiatan bermain 

(2) Memberi contoh cara bermain pada anak 

yang belum bisa menggunakan alat 

(3) Memberi dukungan berupa pernyataan 

positif tentang pekerjaan yang dilakukan 

(4) Memancing dengan pertanyaan terbuka 

untuk memperluas cara    bermain anak, 

pertanyaan terbuka artinya pertanyaan 

yang tidak cukup dengan dijawab ya atau 

tidak saja, tetapi banyak kemungkinan 

jawaban yang dapat diberikan 

(5) Memberikan bantuan kepada anak yang 

membutuhkan 

(6) Mendorong anak untuk mencoba dengan 

cara lain sehingga memiliki beberapa 

pengalaman bermain 
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(7) Mencatat yang dilakukan anak (jenis 

bermain, tahap perkembangan dan tahap 

sosial) 

(8) Mengumpulkan hasil kerja anak 

(9) Menjelang waktu habis, guru memberi 

tahu anak-anak untuk bersiap-siap 

menyelesaikan kegiatan bermainnya
34

 

c) Pijakan pengalaman setelah bermain 

 Ketika  waktu bermain selesai, guru 

memberitahukan saatnya membereskan alat 

dan bahan yang sudah digunakan dengan 

melibatkan seluruh anak. 

6) Maka

n bersama  

a) Usaha

kan setiap pertemuan ada kegiatan makan 

bersama, dengan jenis makanan berat atau 

ringan, berupa kue atau berupa jenis makanan 

lain yang disiapkan sekolah dan yang dibawa 

oleh masing-masing anak.  

b) Sebel

um makan, guru mengecek apakah ada anak 

yang tidak membawa makan. Jika ada 

tanyakan siapa yang mau berbagi makanan 

dengan temanya. 
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c) Guru 

memberitahukan jenis makanan yang sehat 

dan kurang sehat untuk dikonsumsi 

d) Jadika

n waktu makan bersama sebagai pembiasaan 

tata cara makan yang baik dan sopan 

e) Libat

kan anak untuk membereskan bekas makanan 

dan membuang bungkus makanan pada 

tempatnya. 

7) Penut

up  

a) Setela

h semua anak berkumpul membentuk 

lingkaran, guru mengajak menyanyi atau 

membaca puisi 

b) Guru 

memberi kesempatan kepada anak secara 

bergiliran memimpin doa penutupan 

c) Untuk 

menghindari berebut pulang, gunakan urutan 

berdasarkan posisi duduk, jenis kelamin, dan 

cara lain untuk keluar dan bersalaman lebih 

dahulu.
35

 

b. Kecerdasan Interpersonal  
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a. Pengertian kecerdasan interpersonal 

Intellegenci/kecerdasan  ialah kemampuan 

seseorang yang dibawa sejak  memungkinkannya 

berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Jamal 

Ma’mur Asmani dalam bukunya mengemukakan, 

intelegensi ialah kesanggupan untuk menyesuaikan 

diri pada kebutuhan baru, dengan menggunakan 

alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.
 36

  

Menurut Kasmadi, intelegensi adalah 

kemampuan dalam membentuk kecenderungan 

untuk menetapkan, mempertahankan dan 

memperjuangkan tujuan-tujuan tertentu dalam 

kehidupan. Semakin cerdas seseorang makin tinggi 

kemampuannya menetapkan tujuannya sendiri. 

Semakin banyak inisiatifnya, makin tinggi 

aktifitasnya tanpa menunggu perintah orang lain.
37

  

 Dalam buku Bermain Kreatif Berbasis 

Kecerdasan Jamak dijelaskan bahwa kecerdasan 

interpersonal adalah berfikir lewat berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun 

kegiatan yang mencangkup kecerdasan ini adalah 

memimpin, mengoranisasi, berinteraksi, berbagi, 

menyayangi, berbicara, sosialisasi, menjadi 

pendamai, permainan kelompok, dan kerja sama.
38
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Dalam buku Meningkatkan 9 Kecerdasan 

Anak karya Claire Gordon dan Lynn Huggns-

Coper menjelaskan bahwa kecerdasan interpersonal 

disebut juga sebagai kecerdasan sosial yang berarti 

kemampuan untuk mengerti dan mengelola 

perasaan orang lain. Anak-anak dengan kecerdasan 

interpersonal menyukai orang lain secara tulus dan 

cenderung memiliki jaringan pertemanan yang luas. 

Mereka biasanya pandai mengatasi konflik dan 

secara natural menjadi pemimpin. mereka mampu 

membaca perasaan atau situasi orang lain, cepat 

tanggap terhadap emosi, dan dapat berkomunikasi 

dengan orang-orang dengan berkarakter minoritas, 

seperti seorang anak pemalu atau anak yang tidak 

populer  di sekolah. Dengan kata lain, mereka 

adalah orang yang siap sedia bagi orang lain dan 

selalu dicari orang sebagai teman bermain.
39

  

Kecerdasan sosial atau kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain yang mencakup  kecerdasan 

untuk bekerja sama, berkomunikasi verbal dan non 

verbal dengan orang lain, kemampuan memahami 

orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu yang positif 

dan berinteraksi dengan mereka melalui cara-cara 

yang menguntungkan. Kecerdasan sosial ini 

termasuk salah satu dari delapan kecerdasan yang 

dikembangkan oleh Howard Gardner. Menurutnya, 
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kecerdasan manusia tidaklah tunggal, melainkan 

majemuk. Perbedaan antara manusia satu dengan 

lainnya bukanlah terletak pada tingkat kecerdasan 

yang dimilikinya, melainkan jenis kecerdasan yang 

paling menonjol yang dimilikinya.
40

  

Pengertian lain, bahwa kecerdasan sosial 

adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang 

lain, kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain 

yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah 

laku yang dapat diterima oleh orang lain, belajar 

memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh 

orang lain, serta upaya mengembangkan sikap 

sosial yang layak diterima orang lain. Perilaku 

sosial pada anak usia dini ini diarahkan untuk 

pengembangan sosial yang baik, seperti kerja sama, 

tolong-menolong, berbagi, simpati, empati, dan 

saling membutuhkan satu sama lain.
41

  

Dengan demikian, jelas bahwa perilaku sosial 

adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan atau 

direncanakan untuk menolong orang lain tanpa 

memperdulikan motif-motif penolong. Jadi, aspek 

kesukarelaan dan maksud dalam melakukan suatu 

tindakan tertentu dalam melakukan sesuatu 

merupakan  hal utama dalam perilaku sosial.
42
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Anak membutuhkan interpersonal yang tinggi 

agar mampu dan terampil bergaul dengan 

sebayanya. Kecerdasan interpersonal tidak dibawa 

anak sejak lahir, namun diperoleh dari proses 

belajar yang berkesinambungan dan ditempa akibat 

adanya interaksi terutama pada saat interaksi sosial 

antar teman, guru, orang tua dan lingkungan 

sekitar.  Anak membutuhkan pelatihan dan arahan 

untuk mendapatkan kecerdasan interpersonalnya, 

melalui proses interaksi yang dilakukan dan 

pemberian stimulus secara baik.
43

 

Kurangnya kecerdasan interpersonal adalah 

satu akar penyebab tingkah laku tidak diterima 

secara sosial. Orang-orang dengan kecerdasan 

interpersonal yang rendah cenderung tidak peka, 

tidak peduli, egois dan menyinggung perasaan 

orang lain. Bahkan bisa menunjukkan perilaku-

perilaku anti sosial bahkan bisa memunculkan 

sikap agresif.
44

 

Kasus-kasus yang ekstrem mungkin bahkan 

menunjukkan tingkah laku anti-sosial seperti 

ketidakjujuran, pencurian, penghinaan, 

pemerkosaan, pembunuhan dan bentuk kejahatan 

lainnya. Hal ini karena orang-orang dengan 
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kecerdasan interpersonal rendah  tidak mau 

mengerti perasaan orang lain. Karena itu mereka 

menjadi ancaman sosial karena mereka kekurangan 

kecerdasan interpersonal untuk berkelakuan 

sebaliknya.
45

 

b. Dimensi kecerdasan interpersonal  

1) Kepekaan sosial (Social Sensitivity) 

Merupakan kemampuan individu untuk 

bisa merasakan dan mengambil reaksi-reaksi 

atau perubahan individu lain yang ditujukan 

secara verbal maupun non verbal. Anak yang 

mempunyai sensitivitas yang tinggi akan cepat 

dan mudah menyadari perubahan reaksi dari 

orang lain, baik reaksi positif maupun reaksi 

negatif.
46

 Adapun indikator yang harus dimiliki 

anak yaitu: 

a) Sikap empati adalah sejenis pemahaman 

perspektif yang mengacu pada “respons 

emosi yang dianut bersama dan dialami anak 

ketika mempersepsikan reaksi orang lain”  

b) Sikap prososial adalah istilah yang 

digunakan oleh para ahli psikologi yang 

untuk menjelaskan sebuah tindakan moral 

yang harus dilakukan secara kultural seperti 

berbagi, membantu seseorang yang 
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membutuhkan, bekerjasama dengan orang 

lain dan mengungkapkan simpati. Perilaku 

ini menuntut kontrol diri anak untuk 

menahan diri dari egoismenya dan rela 

menolong atau berbagi dengan orang lain. 

2) Pemahaman sosial (Social Insight) 

Merupakan kemampuan untuk 

memahami dan mencari pemecahan masalah 

paling efektif dalam situasi interaksi sosial 

sehingga masalah-masalah tersebut tidak 

menghambat relasi sosial yang telah dibangun 

anak. Pondasi dari social insight adalah 

berkembangnya kesadaran diri anak secara 

baik. Kesadaran diri yang berkembang ini akan 

mampu memahami keadaan dirinya baik 

keadaan internal maupun eksternal seperti 

menyadari emosi-emosinya yang sedang 

muncul (internal) atau menyadari penampilan 

cara berpakaiannya sendiri, cara berbicaranya 

dan intonasi suaranya (internal). Indikator dari 

sosial insight adalah: 

a) Kesadaran diri adalah kemampuan seorang 

pribadi menginsafi totalitas keberadaannya 

sejauh mungkin. Maksudnya adalah anak 

mampu menyadari dan menghayati totalitas 

keberadaannya di dunia seperti menyadari 

keinginan-keinginannya, cita-cita, harapan-

harapan, dan tujuan-tujuannya dimasa depan.  

44 



45 
 

 

b) Pemahaman situasi sosial, anak perlu 

memahami norma-norma sosial yang 

berlaku. Dalam norma sosial terdapat ajaran 

yang membimbing anak bertingkah laku 

yang benar dalam situasi sosial. 

c) Etika sosial adalah kaidah sosial yang 

mengatur perilaku mana yang harus 

dilakukan dan perilaku mana yang dilarang 

untuk dilakukan. Mencakup banyak hal, 

seperti makan, minum, bermain, meminjam, 

berbicara, mendengarkan, kerika di kelas 

dan lainnya.  

d) Keterampilan pemecahan masalah, setiap 

anak membutuhkan keterampilan masalah 

untuk memecahkan masalah secara efektif. 

Terlebih berkaitan dengan konflik 

interpersonal  anatar, semakin tinggi 

kemampuan anak dalam memecahkan 

masalah, maka akan semakin positif  hasil 

yang akan didapatkannya dari penyelesaian 

konflik antar pribadi tersebut. Konflik antar 

pribadi ini akan kerap kali dialami oleh anak 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

keterampilan pemecahan masalah menjadi 

penting agar anak mampu menghadapi 

konflik tersebut secara konstruktif.     

3) Komunikasi sosial (social communication) atau 

penguasaan keterampilan komunikasi 
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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 

sarana. Sarana yang digunakan adalah melalui 

proses komunikasi, yang mencakup baik 

komunikasi verbal, non-verbal maupun 

komunikasi melalui penampilan fisik. Adapun 

imdikator dari komunikasi sosial ini adalah: 

a) Komunikasi efektif adalah sebuah proses 

penyampaian informasi, pengertian dan 

pemahaman anatar pengirim dan penerima.  

b) Mendengarkan efektif ,  mendengar adalah 

proses aktif menerima rangsangan telinga 

dalam bentuk gelombang suara. 

Mendengarkan menuntut perhatian, energi, 

serta komitmen dari anak. 
47

  

Dalam Kemendikbud Nomor 137 Tahun 2014 

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini juga 

mengatur mengenai standar perkembangan sosial 

anak dengan beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Rasa tanggung jawab terhadap orang lain 

dengan indikator menghargai keunggulan orang 

lain dan membantu teman 

b. Perilaku prososial dengan indikator 

menunjukkan antusiasme dalam melakukan 
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permainan kompetitif secara positif, menaati 

peraturan dalam suatu permainan, menghargai 

orang lain dan menunjukkan rasa empati.
48

 

c. Karakteristik Anak dengan Kecerdasan 

Interpersonal 

1) Mampu mengembangkan dan menciptakan 

relasi sosial baru secara efektif 

2) Mampu berempati dengan orang lain atau 

memahami orang lain secara total 

3) Mampu mempertahankan relasi sosialnya 

secara efektif sehingga tidak musnah dimakan 

waktu dan senantiasa berkembang semakin 

mendalam 

4) Mampu menyadari komunikasi verbal maupun 

non verbal yang dimunculkan orang lain, atau 

dengan kata lain sensitif terhadap perubahan 

situasi sosial dan tuntutan-tuntutannya. 

Sehingga anak mampu menyesuaikan dirinya 

secara efektif dalam segala macam situasi 

5) Mampu memecahkan masalah yang terjadi 

dalam relasi sosialnya dengan pendekatan-

pendekatan win-win solution, serta yang paling 

penting adalah mencegah munculnya masalah 

dalam relasi sosialnya 
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6) Memiliki keterampilan komunikasi yang 

mencakup keterampilan mendengarkan efektif, 

berbicara efektif dan menulis secara efektif.
49 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

interpersonal  

Berikut faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan, sehingga antara 

seseorang dengan orang lain mempunyai 

kecerdasan yang berbeda:  

1) Faktor Genetik 

 Pandangan umum mengatakan bahwa 

seseorang yang lahir dari keluarga 

berpendidikan tinggi atau mempunyai tingkat 

intelektual di atas rata-rata akan mempunyai 

keturunan yang tidak jauh berbeda. Meskipun 

bukan faktor utama, namun keturunan tersebut 

memengaruhi kecerdasan seseorang. Oleh 

karena itu,  dalam satu kelas dapat dijumpai 

anak yang bodoh, agak pintar, dan pintar sekali 

meskipun mereka menerima pembelajaran dan 

pelatihan yang sama 

2) Faktor lingkungan 

 Selain faktor genetik, lingkungan juga 

dapat memberi pengaruh besar terhadap 

kecerdasan anak. Walaupun pada dasarnya 

intelegensi sudah dibawa sejak lahir, ternyata 

lingkungan sanggup menimbulkan perubahan-
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perubahan yang berarti. Walaupun masih diakui 

bahwa faktor genetik juga berperan menentukan 

tingkat kecerdasan, tak dapat dipungkiri jika 

kalau stimulasi yang benar juga berpengaruh 

untuk menciptakan orang-orang cerdas. 

Rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif 

seperti emosional dari lingkungan juga 

memegang peranan yang sama penting. 

3) Faktor minat dan pembawaan yang khas 

 Minat merupakan suatu dorongan untuk 

mencapai sebuah tujuan. Dalam diri manusia 

terdapat dorongan yang mendorongnya untuk 

berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa 

yang diminati oleh manusia dapat memberikan 

dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih 

baik. Dengan belajar giat akan meningkatkan 

kecerdasan seseorang.  

4) Faktor gizi  

 Intelegensi tentunya tidak bisa terlepas 

dari otak. Perkembangan otak sangat 

dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Otak 

cenderung dapat bekerja keras, lancar jika 

didukung dengan kandungan makanan yang 

diserap. Misalnya, minum susu yang banyak 

mengandung AH dan DHA yang dapat 

mempengaruhi tingkat kecerdasan. Tentu hal ini 

akan mendukung aktivitas belajar.    
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5) Faktor kematangan 

Organ dalam tubuh manusia mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan setiap saat. 

Bagaimana seorang bayi yang mulanya hanya 

bisa menangis kemudian dapat lari ke sana 

kemari, itu adalah bagian dari proses tumbuh 

kembangnya. Setiap organ manusia, baik fisik 

maupun psikis, dapat dikatakan telah matang 

jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga 

mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya 

masing-masing.  

6) Faktor pembentukan 

Pembentukan adalah segala keadaan di luar 

diri seseorang yang mempengaruhi 

perkembangan intelegensi. Pembentukan ada 

dua macam, yaitu yang direncanakan dan yang 

tidak direncanakan. Pembentukan yang 

direncanakan seperti yang dilakukan di sekolah 

atau pembentukan yang tidak direncanakan 

misalnya, pengaruh alam dan sekitarnya.  

7) Faktor kebebasan  

 Kebebasan yang dimaksud disini adalah 

dalam hal melakukan pembelajaran. Seorang 

anak dapat memilih metode tertentu dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi. Di 

samping kebebasan memilih metode, juga 

bebaskan anak dalam memilih masalah yang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

50 
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Hal yang perlu diingat adalah bahwa yang 

mempengaruhi kecerdasan seseorang tidak hanya 

ditentukan oleh satu atau dua faktor saja, melainkan 

berpedoman oleh banyak faktor seperti yang telah 

diuraikan di atas.
50

 

Lebih khususnya faktor yang 

mempengaruhi pengembangan kecerdasan 

interpersonal dalam Skripsi Candra Wikan 

Rahmawati yaitu: 

1) Stimulasi, yang diberikan pada anak khususnya 

dalam pengembangan kecerdasan interpersonal, 

perkembangan anak juga dipengaruhi dan 

psikologis. Rangsangan/stimulasi khususnya 

dalam keluarga, misalnya dengan pengadaan alat 

mainan sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan 

anggota keluarga lain akan mempengaruhi anak 

dalam mencapai perkembangan optimal. 

2) Perbedaan karakteristik individu. Misalnya 

dalam kegiatan kelompok. Anak akan belajar 

berinteraksi dengan orang lain untuk menjalin 

kerjasama dalam menyelesaikan tugas bersama 

dan belajar mengorganisir orang lain. Melalui 

kelompok kerja ini anak dapa mengerjakan tugas 

belajar dan berbagi tanggung jawab dengan 
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bermacam-macam cara secara bersama-sama. 

Selain itu juga dapat mengajarkan anak untuk 

mengerti dan memahami kondisi orang lain.  

3) Keadaan sekitar, seperti lingkungan sosial dari 

keluarga yang berpengaruh dalam perbedaan 

kepribadian individu maupun dari luar keluarga 

yaitu masyarakat atau lingkungan sekolah yang 

juga berpengaruh terhadap pembentukan 

perilaku individu.
51

 

c. Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Definisi pertama mengacu pada pengertian 

bahwa anak usia dini adalah anak yang berumur nol 

atau sejak lahir hingga berusia kurang lebih delapan 

(0-8) tahun. Pengertian ini didasarkan pada 

pandangan bahwa proses pendidikan dan 

pendekatan pola asuh anak kelas I, II, dan III, 

hampir sama dengan pola asuh anak usia dini 

sebelumnya.
52

 

Menurut Agus Wibowo, usia dini adalah 

fase yang dimulai dari usia 0 tahun sampai  anak 

berusia 6 tahun. Hal yang sama juga dikemukakan 
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oleh Direktorat PAUD, bahwa usia dini itu dimulai 

dari 0 tahun sampai 6 tahun. Jadi anak usia dini 

adalah anak yang berusia 0-6 tahun yang melewati 

masa bayi, masa batita dan masa prasekolah. Pada 

setiap masa yang dilalui oleh anak usia dini akan 

menunjukkan perkembangannya masing-masing 

berbeda dalam setiap masanya. 
53

 

Di Indonesia sendiri umumnya anak 

prasekolah mengikuti program Tempat Penitipan 

Anak (3 bulan- 2 tahun) dan kelompok Bermain 

(usia 3 Tahun), sedangkan pada usia (4-6 

tahun)biasanya mereka mengikuti program Taman 

Kanak-Kanak.
 54

 

Anak usia dini adalah individu yang sedang 

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang sangat pesat, bahkan dapat dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki 

rentang usia yang sangat berharga dibanding usia-

usia selanjutnya karena perkembangan 

kecerdasannya sangat luar biasa. Usia tersebut 

merupakan fase kehidupan yang unik, dan berada 

pada masa perubahan berupa pertumbuhan, 

perkembangan, pematangan dan penyempurnaan, 

baik dari aspek jasmani maupun rohaninya yang 

                                                           
      

53
Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Usia Dini (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2013), 26. 
      

54
Bisri Mustofa, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Pra Sekolah 

(Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016),1.   



54 
 

 

berlangsung seumur hidup, bertahap dan 

berkesinambungan. 
55

 

b. Karakteristik Anak Usia 

Dini  

1) Memiliki rasa ingin tahu 

2) Menjadi pribadi yang unik 

3) Gemar berimajinasi 

4) Memiliki sikap egosentris 

5) Memiliki daya konsentrasi yang 

rendah 

6) Menghabiskan sebagian besar 

waktunya untuk bermain 

7) Belum mampu menggambarkan 

sesuatu yang abstrak 

8) Belum mampu mendeskripsikan 

berbagai konsep yang abstrak. 
56

 

c. Prinsip-prinsip 

Pembelajaran Anak Usia Dini 

1) Mulai dari yang konkret dan sederhana, 

agar dapat diikuti setiap anak sesuai dengan 

perkembangannya 

2) Berangkat dari hal-hal yang dimiliki anak, 

pembelajaran harus memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mendapatkan pengalaman 

dan pengetahuan baru, tetapi tetap 
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menghubungkan dengan hal-hal yang sudah 

dikenal anak 

3) Pengenalan dan pengakuan atas peran 

anak dalam memunculkan inisiatif dan 

keterlibatan aktif anak dalam pembelajaran 

4) Menantang, untuk mengembangkan 

pemahaman sesuai dengan apa yang dialaminya 

5) Bermain dan permainan, memberi 

kesempatan pada anak untuk bereksplorasi, 

berkreasi, mengenal diri dan lingkungannya 

6) Alam sebagai sumber belajar, merupakan 

sumber belajar tak terbatas bagi anak untuk 

bereksplorasi dan berinteraksi dalam 

membangun pengetahuan dan pengalamannya. 

7) Sensori, atau indrawinya yaitu: meraba, 

mendengar, mencium, melihat dan merasakan 

segala sesuatu yang datang dari lingkungannya 

8) Belajar membekali keterampilan hidup, 

belajar harus mampu membekali anak untuk 

memiliki life skill sesuai dengan kemampuan 

masing-masing 

9) Fokus pada proses bukan produknya, 

hendaknya difokuskan pada proses belajar, 

proses berfikir, dan proses sosialisasi.
57
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif yang memiliki 

karakteristik alami dan peneliti sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, lebih mementingkan proses dari 

pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan 

secara induktif dan makna merupakan hal yang 

esensial.
58

 Penelitian kualitatif merupakan metode 

efektif untuk mendapatkan informasi mengenai nilai-

nilai, opini, perilaku dan konteks sosial pada suatu 

populasi. Penelitian ini digunakan untuk menyelidiki 

kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau perilaku sosial 

pada peristiwa tertentu.
59

 Pendekatan ini dipilih karena 

objek penelitian yang diteliti berupa kegiatan 

pembelajaran model sentra balok dan implementasinya 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak 

usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun yang mana peneliti 

harus berusaha mengungkapkan informasi dan 

menggambarkan secara rinci tentang kegiatan tersebut.  
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Jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus yaitu penelitian yang meneliti fenomena 

kotemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi 

yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai 

sumber data. Menempatkan objek penelitian sebagai 

kasus, yaitu fenomena yang dipandang sebagai suatu 

sistem kesatuan yang menyeluruh, tetapi terbatasi 

dalam kerangka tertentu.
60

 Studi kasus bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih lengkap, sehingga 

pemahaman yang dihasilkan terhadap satu kasus dapat 

dipelajarai secara mendalam.
61

 Jenis penelitian ini 

dipilih karena peneliti ingin mengetahui profil 

kecerdasan interpersonal anak usia dini dan langkah-

langkah guru dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun 

secara mendalam. Studi kasus mampu mengungkapkan 

hal-hal tersebut secara detail yang tidak dapat diungkap 

oleh studi yang lain.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

 Penelitian kualitatif mengkaji perspektif 

partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat 

interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan 

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut 

pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian 
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kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci.
62

 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 

peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi 

seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan 

penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.
63

 Pada 

penelitian ini, peneliti hadir di lokasi penelitian tepatnya 

di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo untuk mengetahui 

profil kecerdasan interpersonal anak usia dini dan 

langkah-langkah guru dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal anak usia dini di sekolah 

tersebut.  

  

C. Lokasi Penelitian  

Peneliti mengambil lokasi penelitian di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo. Lembaga ini memiliki tiga 

jenjang pendidikan yang terdiri Play Group, TK A, dan 

TK B. Di sini peneliti mengambil jenjang TK A sebagai 

objek penelitian. Peneliti tertarik ingin mengetahui 

tentang implementasi pembelajaran sentra dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia 

dini pada lembaga tersebut. 
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D. Data dan Sumber  

 Data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  

1. Kata-kata dan tindakan 

 Kata-kata dan tindakan orang atau objek 

yang diamati merupakan sumber data utama. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis 

atau melalui perekaman video/audio tapes, 

pengambilan foto atau film. Dalam penelitian 

sumber data diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan narasumber  yaitu kepala sekolah dan guru 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

2. Sumber tertulis 

  Dilihat dari sumber data, bahan tambahan 

yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi.  

   Dalam penelitian ini sumber tertulis 

diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti sejarah 

awal berdirinya lembaga, visi, misi, dan dokumen 

perangkat pembelajaran. 

3. Foto 

Foto menghasilkan data deskriptif yang 

cukup berharga dan sering digunakan untuk 
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menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Pada penelitian ini foto 

diperoleh dari yang ada di TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Interview (wawancara) 

Wawancara pada penelitian kualitatif 

merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan 

dan didahului beberapa pertanyaan informal. 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan 

pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses 

tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik.
64

 Dalam penelitian 

kualitatif, sampel yang dipilih berfungsi untuk 

mendapatkan informasi yang maksimum.  Purposive 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data, 

dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang 

tersebut dianggap paling tahu tentang tentang apa 

yang kita harapkan. Pada penelitian ini, wawancara 

dilakukan dengan pihak sekolah yang terdiri dari 

kepala sekolah dan guru untuk mengetahui kondisi 

dan cara mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak usia dini melalui sentra balok di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo. 
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2. Observasi  

Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin 

yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah 

observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan 

secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan 

mempertimbangkan antar aspek dalam fenomena 

tersebut.
65

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik observasi partisipan, yang mana peneliti 

terlibat dalam kegiatan sehari-hari objek yang 

sedang diamati atau yang dijadikan sebagai sumber 

data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, 

maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, 

dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari 

setiap perilaku yang tampak.
66

 Pada penelitian ini, 

observasi digunakan oleh peneliti untuk mengamati 

dan mencari data tentang bagaimana kondisi 

kecerdasan interpersonal anak usia dini kelas A 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. Adapun objek 

yang diamati adalah anak kelas A3 TKIT 1 Qurrota 

A’yun Ponorogo pada saat pembelajaran sentra 

balok berlangsung.  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan atau karya 

seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. 

Dokumen itu dapat berbentuk teks tulis, artefact, 

gambar, maupun foto.
67

 Menurut Gunawan studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian 

kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan 

dan menggunakan studi dokumen.
68

 Pada teknik 

dokumentasi ini, digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data mengenai profil sekolah, meliputi: 

sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi serta 

tujuan, jumlah siswa, struktur organisas,i data guru, 

jumlah dan kondisi sarana dan prasarana serta 

implementasi model pembelajaran sentra balok 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo.   

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini  teknik anlisis data yang 

digunakan adalah menggunakan konsep Miles dan 

Huberman yang mengemukakan tiga tahapan yaitu, 

reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan: 
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A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, 

Dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 391.    
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Gunawan, Metode Penelitian..,179.  
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1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
69

 Dalam penelitian ini data yang akan 

direduksi adalah data-data dari hasil observasi, 

wawancara, serta hasil penelitian yang dilakukan di 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

2. Penyajian data 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi 

adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Namun yang paling sering untuk 

menyajikan data dalam kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif.
70

  

3. Penarikan Kesimpulan/ verivikasi 

Menurut Miles dan Hubberman langkah 

ketiga dalam analisi adata kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan dalam 
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penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap  

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori.
71

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Alur penelitian Miles dan Hubberman 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti 

menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengajuan 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Terdapat tiga teknik pengecekan data: triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu.
72

 Namun, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

kemudian peneliti melakukan analisis data yang telah 

diperoleh.
 
Sumber pada penelitian ini adalah Kepala 

Sekolah dan Guru kelas A3 TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif terbagi 

menjadi tiga tahapan yaitu: tahap pra-lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. 

a. Tahap Pra-Lapangan 

Ada enam tahapan yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu 

pertimbangan yang harus difahami, yaitu: 1). 

Menyusun rancanagan penelitian. 2). Memilih 

lapangan penelitian. 3). Mengurus Perizinan. 4). 

Menjajaki dan menilai lapangan. 5). Memilih dan 
                                                           
72
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memanfaatkan informan. 6). Menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 7). Persoalan etika 

penelitian.
73

 

b. Tahap Pekerjaan 

Tahapan pekerjaan lapangan dibagi atas tiga 

tahapan yaitu: 1). Memahami latar penelitian. 2). 

Memasuki lapangan 3). Berperan serta sambil 

mengumpulkan data.  

c. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data dibagi atas empat 

tahapan: 1). Analisis data. 2). Analisi taksonomi. 3). 

Analisis komponen. 4). Analisis tema.
74
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Taman Kanak-Kanak 

Islam Terpadu 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Anak-anak adalah asset masa depan bangsa ini 

esok hari. Keberadaan mereka diharapkan menjadi 

penerus yang memiliki nilai lebih dalam hal 

keilmuan maupun keimanan. Dalam diri mereka 

terdapat berbagai potensi yang harus dikembangkan 

agar mampu menghadapi tantangan pada jamannya 

kelak. 

Upaya peningkatan kualitas mereka, baik 

sebagai individu maupun sebagai bagian dari 

komunitas adalah agar mereka mampu memerankan 

diri secara matang  sebagai Abdulloh (hamba Allah) 

maupun sebagai Khalifatulloh, akan mencapai hasil 

yang lebih optimal jika pembinaannya dilakukan 

sejak dini secara serius dan berkesinambungan 

sehingga pada gilirannya akan terbentuk khairu 

ummah (umat terbaik) sebagaimana yang dijanjikan 

Allah.  

Berdirinya TK Islam Terpadu Qurrota A’yun 

tidak lepas dari bertemunya beberapa personal yang 
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sangat perhatian terhadap kuallitas perkembangan 

anak dan sumber daya manusia (SDM) muslim yang 

dihasilkan dari lembaga pendidikan . 

Sebagai lembaga yang berorientasi pada 

dakwah Islam, TKIT 1 Qurrota A’yun berusaha 

mewujudkan bingkai dakwah dalam segala 

aktifitasnya termasuk dibidang pendidikan. Tidak 

hanya siswanya yang diajak belajar dan berkembang 

kearah yang lebih baik tetapi orang tua murid juga 

diajak ikut serta sehingga cita-cita mewujudkan 

putra putri yang sholih dan sholihah serta keluarga 

yang sakinah dapat diwujudkan bersama-sama. 

Selain itu TKIT 1 Qurrota A’yun juga mengadakan  

berbagai aktifitas yang bermuara pada upaya 

pembinaan dan pemberdayaan umat yang 

berorientasi untuk menggapai ridlo Allah dengan 

bersinergi bersama orang tua murid. 

TKIT 1 Qurrota A’yun berdiri di bawah 

naungan Yayasan Qurrota A’yun yang terletak di Jl. 

Batoro Katong No. 63 Ponorogo dengan Akte 

Notaris Pendirian Yayasan No. 82 Tanggal 30 

Desember 2014. Yayasan ini diketuai oleh Bapak 

Akhmad Marsudin, M.Si. Awal pendirian Taman 

Kanak-Kanak ini pada tanggal 01 Mei 2001 di atas 

luas tanah dan bangunan 1000 m2. 

TKIT 1 Qurrota A’yun beralamatkan di Jalan 

Singajaya, Singosaren Ponorogo dengan Kepala 

Sekolah Ibu Nursyamsiyah, S.Pd.  
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Taman Kanak-kanak ini menerapkan lima hari 

efektif dalam seminggu dalam melaksanaan 

pendidikan dengan sistem Full Day.
75

 

 

2. Perkembangan Taman Kanak-Kanak Islam 

Terpadu 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

 Harapan yang kelak akan dicapai oleh 

sekolah TKIT 1 Qurrota      A’yun Ponorogo di 

masa depan telah tercantum dalam visi sekolah yaitu 

terbentuknya generasi muslim unggulan dambaan 

umat sejak dini yang berprestasi, mandiri, kreatif, 

dan berkepribadian Islam. Langkah atau tindakan 

yang dilakukan oleh lembaga sekolah untuk 

mewujudkan harapan atau visi sekolah tersebut juga 

sudah tercantum dalam misi sekolah TKIT 1 

Qurrota A’yun, yaitu: (1) Menjadi lembaga 

pendidikan berbasis dakwah, (2) Menjadi lembaga 

PAUD Islam percontohan, (3) Membina potensi 

religious,emosional, intelektual dan sosial sejak dini 

secara terpadu dan berkesinambungan, (4) 

Membangun suasana yang menyenangkan dan 

terkesan bagi pembentukan kepribadian anak usia 

dini, (5) Menyiapkan anak untuk memiliki 

kepedulian terhadap fisiknya sehingga tumbuh 

menjadi anak yang sehat dan energik.
76
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Pendidik merupakan salah satu bagian 

terpenting dalam pendidikan. Pendidik berperan 

dalam mengarahkan peserta didik dalam mencapai 

visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu 

lembaga. Pendidik dituntut untuk menjadi pendidik 

yang profesional dengan latar pendidikan yang 

sesuai dengan bidangnya, dikarenakan 

tanggungjawab seorang pendidik begitu besar dalam 

memfasilitasi peserta didik guna mencapai 

keberhasilan. Jumlah pendidik di TKIT 1 Qurrota 

A’yun berjumlah 8, dengan perincian 1 kepala 

sekolah, 4 guru kelas A, dan 3 guru untuk tingkat B.  

 Jumlah anak didik pada Tahun Pelajaran 

2018/2019, pada kelas A1 jumlah anak didik  

adalah 16 anak yang terdiri dari 7 anak 

perempuan dan 9 anak laki-laki. Kelas A2 

berjumlah 17 anak dengan perincian 7 anak 

perempuan dan 10 anak laki-laki. Kelas A3 

berjumlah 15 anak dengan perincian 10 anak 

perempuan dan 5 anak laki-laki. Kelas A4 dengan 

jumlah 14 anak dengan perincian 5 anak 

perempuan dan 9 anak laki-laki. Kelas B1 

berjumlah 16 anak dengan perincian 11 anak 

perempuan dan  5 anak laki-laki. Kelas B2 

berjumlah 16 anak dengan perincian 7 anak 

perempuan dan 9 anak lai-laki. Secara 

keseluruhan jumlah murid di TKIT 1 Qurrota 

A’yun Ponorogo pada Tahun Pelajaran 2018/2019 

sebanyak 94 anak.  
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Sarana dan prasarana yang ada di lembaga ini 

berupa 7 ruang kelas, 1 ruang bermain, 15 

bangku, 5 alat permainan luar dan 10 alat peraga.  

 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Profil Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini 

Kelas A3 TKIT Qurrota A’yyun 

Kecerdasan sosial atau kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain yang mencangkup  kecerdasan untuk 

bekerja sama, berkomunikasi verbal dan non verbal 

dengan orang lain, kemampuan memahami orang 

lain untuk tujuan-tujuan tertentu yang positif dan 

berinteraksi dengan mereka melalui cara-cara yang 

menguntungkan. 

Berikut pemaparan mengenai kondisi 

kecerdasan interpersonal anak usia dini secara umum 

di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Secara menyeluruh kondisi perkembangan 

kecerdasan interpersonal anak usia dini di 

TKIT 1 Qurrota A’yun ini sudah berkembang 

baik.  Anak satu dengan anak yang lain tidak 

ada masalah. Mereka saling berteman baik, 

tolong menolong, bermain bersama dan 

saling memotivasi satu sama lain.
77
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Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa 

kondisi kecerdasan interpersonal anak usia dini 

secara keseluruhan menurut Kepala Sekolah TKIT 1 

Qurrota A’yun sudah berkembang dengan baik. 

Mereka berhubungan baik dalam hal apapun. Mereka 

saling menghargai, saling tolong menolong baik 

ketika  proses pembelajaran maupun ketika anak 

sedang bermain. 

Berikut pemaparan mengenai kondisi 

kecerdasan interpersonal anak usia dini kelas A3 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo   

Ada perbedaan antara anak satu dengan 

lainnya. Usia yang cukup dan lingkungan 

keluarga yang mendukung menjadikan 

kecerdasan interpersonal anak berkembang 

baik. Namun, usia yang kurang dan keluarga 

yang kurang mendukung menyebabkan 

kecerdasan interpersonal anak kurang. Nilai-

nilai yang diterapkan di rumah juga 

mempengaruhi kecerdasan interpersonal anak 

ketika di sekolah.
78

 

Secara umum kecerdasan interpersonal anak 

berbeda-beda. Hanya ada beberapa anak yang 

kecerdasan interpersonalnya masih kurang 

disebabkan usia belum cukup dan lingkungan rumah 

yang kurang kondusif, perhatian orang tua yang 
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kurang, pengenalan gadget sejak dini, dan kondisi 

lingkungan bermain di lingkungan rumah.
79

 

Berdasarkan kedua pemaparan di atas, bahwa 

secara umum kondisi kecerdasan interpersonal anak 

usia dini kelas A3 sudah berkembang sesuai harapan, 

namun masih  ada beberapa anak yang kecerdasan 

interpersonalnya kurang dikarenakan usia belum 

mencukupi untuk usia kelas TK A dan lingkungan 

keluarga yang kurang mendukung.  

Dalam kecerdasan interpersonal terdapat tiga 

dimensi, masing-masing dimensi memiliki beberapa 

indikator, antara lain: 

1. Sosial sensitivity (kepekaan sosial) yang memiliki 

dua indikator: empati dan prososial. 

Berikut pemaparan mengenai dimensi social 

sensivity kelas A3 TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo  

Sebagaian besar anak kelas A3 memiliki 

empati dan prososial yang cukup baik. 

Mereka dengan senang hati membantu satu 

sama lain, selaim itu anak juga senang 

berbagi baik alat permainana maupun berbagi 

makanan. Namun,  ada beberapa anak dengan 
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empati dan prososial yang kurang itu 

disebabkan faktor usia dan lingkungan.
80

 

Berdasarkan pemaparan yang telah 

disampaikan, bahwa kepekaan sosial anak di kelas 

A3 secara umum menurut Guru kelas A3 sudah  

berkembang dengan baik. Hanya ada beberapa 

anak yang kepekaan sosialnya kurang disebabkan 

faktor umur dan lingkungan.  

2. Social insight (pemahaman sosial) dengan 

indikator: Kesadaran diri, Pemahaman situasi 

sosial, etika sosial, keterampilan pemecahan 

masalah.  Berikut pemaparan terkait kondisi sosial 

insight anak kelas A3 

Setiap anak memiliki kesadaran diri yang 

berbeda-beda. Tapi hampir semua anak di 

kelas ini sudah memiliki kesadaran diri 

yang bagus. Hanya ada beberapa anak saja 

yang kesadaran dirinya masih kurang 

dipengaruhi oleh faktor pembentukan 

(pola asuh keluarga). Berdasarkan 

indikator tersebut rata-rata anak sudah 

memiliki perilaku yang sesuai dengan 

indikator diatas yang terlihat ketika waktu 

pembelajaran.
81
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Berdasarkan pemaparan diatas tentang 

kondisi sosial insight anak kelas A3 bahwa setiap 

anak memiliki social insight yang berbeda-beda. 

Menurut Guru kelas A3 rata-rata anak di kelas A3 

sudah memiliki kesadaran diri yang baik. Tetapi 

ada beberapa anak yang  kondisi pemahaman 

sosialnya  masih kurang hal ini dipengaruhi oleh 

pola asuh keluarga. 

3. Social Communication (komunikasi sosial) atau 

penguasaan keterampilan komunikasi dengan 

indikator: komunikasi efektif dan mendengarkan 

efektif. 

Berikut pemaparan mengenai kondisi 

social communication anak kelas A3 TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo 

Komunikasi sosial anak sudah bagus. 

Anak sudah mampu mengekspresikan 

perasaannya melalui cerita yang 

disampaikan dihadapan guru dan 

temannya.. Sebagian anak juga sudah 

mampu mendengarkan instruksi yang 

diberikan guru. Untuk non-verbalnya anak 

sudah mampu membaca ekspresi guru dan 

temannya  terkait suka-tidak suka akan 

suatu hal. 
82
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Dari pemaparan di atas menurut Guru 

kelas A3, bahwa komunikasi sosial anak kelas A3 

sudah baik. Anak sudah mampu mengekspresikan 

perasaan dan menyatakan apa yang mereka 

inginkan melalui cerita yang anak sampaikan 

dihadapan guru dan teman-temannya. Selain itu 

anak juga sudah memahami maksud ekspresi 

yang diekspresikan oleh guru dan teman-

temannya.  

Beberapa karakteristik anak dengan 

kecerdasan Interpersonal yang baik  yakni dia 

mampu mengembangkan dan menciptakan relasi 

sosial baru secara efektif dan mampu 

memecahkan masalah yang terjadi dalam relasi 

sosialnya 

Anak sudah bisa berinteraksi dengan guru 

dan teman-temannya baik teman satu kelas 

maupun dengan teman beda kelas. Mereka 

bisa menciptakan hubungan sosial dengan 

mengajak temanya bermain bersama.
83

 

Untuk anak di kelas A3 berbeda-beda. 

Ada yang sudah mampu, ketika ada 

temannya yang melakukan kesalahan dia 

mengingatkan temannya dan jika dia 

berbuat salah langsung meminta maaf. 

Jika yang anak yang belum mampu, maka 

                                                           
       

83
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode: 12/W/04-03-19.    

76 



77 
 

 

anak akan melapor ke bu guru dan bu guru 

yang menengahi.
84

 

Berdasarkan penjelasan yang telah 

diberikan, anak-anak di kelas A3 sudah mampu 

menciptakan dan mengembangkan relasi sosial, 

untuk keterampilan pemecahan masalah anak 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. 

Berikut merupakan gambaran 

perkembangan dimensi kecerdasan interpersonal 

anak usia dini kelas A3 TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo secara lebih rinci.
85

 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Aileen Alesha Wiem 

Maheswati pada semua indikator 

kecerdasan interpersonal meliputi empati, 

perilaku prososial, komunikasi efektif, 

mendengarkan efektif, kesadaran diri, 

etika sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Aireen Alesha Wiem 

Maheswati pada semua indikator 

kecerdasan interpersonal meliputi empati, 
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perilaku prososial, komunikasi efektif, 

mendengarkan efektif, kesadaran diri, 

etika sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Arjuna Rajendra Alfaruqi 

pada semua indikator kecerdasan 

interpersonal meliputi empati, perilaku 

prososial, komunikasi efektif, 

mendengarkan efektif, kesadaran diri, 

etika sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Muhammad Ramadhan Nur 

Adimas Cintyako pada semua indikator 

kecerdasan interpersonal meliputi empati, 

perilaku prososial, komunikasi efektif, 

mendengarkan efektif, kesadaran diri, 

etika sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Sultan Adrian Akbar pada 

indikator kecerdasan interpersonal 

meliputi empati, perilaku prososial, 

komunikasi efektif, kesadaran diri, etika 
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sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan baik. Sedangkan pada 

indikator mendengarkan efektif mulai 

berkembang dengan baik. 

    Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Azzahwa Mughny Salikha 

pada semua indikator kecerdasan 

interpersonal meliputi empati, perilaku 

prososial, komunikasi efektif, 

mendengarkan efektif, kesadaran diri, 

etika sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Locita As-syarifah Maritza 

Gustama pada semua indikator kecerdasan 

interpersonal meliputi empati, perilaku 

prososial, komunikasi efektif, 

mendengarkan efektif, kesadaran diri, 

etika sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Natasha Agiya Mentari pada 

semua indikator kecerdasan interpersonal 

meliputi empati, perilaku prososial, 

komunikasi efektif, mendengarkan efektif, 
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kesadaran diri, etika sosial, pemahaman 

situasi sosial, dan keterampilan 

pemecahan masalah sudah berkembang 

dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Faiq Wisam Hibatullah Putra 

Cahyono pada semua indikator kecerdasan 

interpersonal meliputi empati, perilaku 

prososial, komunikasi efektif, 

mendengarkan efektif, kesadaran diri, 

etika sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Thalita Eka Putri pada 

semua indikator kecerdasan interpersonal 

meliputi empati, perilaku prososial, 

komunikasi efektif, mendengarkan efektif, 

kesadaran diri, etika sosial, pemahaman 

situasi sosial, dan keterampilan 

pemecahan masalah sudah berkembang 

dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Almira Hana Adilah Ansori 

pada semua indikator kecerdasan 

interpersonal meliputi empati, perilaku 

prososial, komunikasi efektif, 

mendengarkan efektif, kesadaran diri, 

80 
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etika sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Almira Nadifa Wicaksana 

pada semua indikator kecerdasan 

interpersonal meliputi empati, perilaku 

prososial, komunikasi efektif, 

mendengarkan efektif, kesadaran diri, 

etika sosial, pemahaman situasi sosial, dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

berkembang dengan  

baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Medina Islamia Putri pada 

semua indikator kecerdasan interpersonal 

meliputi empati, perilaku prososial, 

komunikasi efektif, mendengarkan efektif, 

kesadaran diri, etika sosial, pemahaman 

situasi sosial, dan keterampilan 

pemecahan masalah sudah berkembang 

dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Muhammad Aufar Nur 

Rafazaquan pada indikator kecerdasan 

interpersonal meliputi empati, perilaku 

prososial, komunikasi efektif, kesadaran 

diri, etika sosial dan keterampilan 
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pemecahan masalah sudah berkembang 

dengan baik. Sedangkan pada indikator 

mendengarkan efektif dan pemahaman 

situasi sosial sudah mulai berkembang 

dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal Hizmada Ahza Assyauqie 

pada indikator kecerdasan interpersonal 

meliputi empati, perilaku prososial, 

komunikasi efektif, mendengarkan efektif, 

kesadaran diri dan pemahaman situasi 

sosial sudah berkembang dengan baik. 

Sedangkan pada indikator etika sosial dan 

keterampilan pemecahan masalah sudah 

mulai berkembang dengan baik. 

Kecerdasan interpersonal dipengaruhi juga 

oleh faktor pembentukan,  minat dan pembawaan 

yang khas. 

Berikut penjelasan yang diberikan terkait 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan interpersonal anak usia dini kelas A3 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Iya, mempengaruhi perkembangan 

kecerdasan interpersonal, terutama 

pembentukan, pembentukan karakter di 

rumah memiliki pengaruh kuat, jadi anak 

yang diperlakukan baik ketika dirumah, 

lingkungannya positif dan diberi 
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kepercayaan oleh orang tua dan 

lingkungannya maka ketika di sekolah 

mereka mampu menempatkan dirinya, 

menempatkan orang-orang yang 

disekitarnya sesuai dengan porsinya. Baik 

teman maupun gurunya.
86

  

Persamaan minat juga mempengaruhi 

perkembangan kecerdasan interpersonal, dengan 

minat yang sama anak akan lebih mudah untuk 

membangun interaksi, seperti bekerja sama 

menjadi satu team.  

Pembawaan juga mempengaruhi, anak 

yang di rumah dibiasakan untuk menggunakan 

bahasa yang baik, sopan, santun ternyata di 

sekolah juga bisa mempengaruhi temannya, 

ketika dia mendengar temannya berkata kotor 

dengan reflek dia akan mengatakan bahwa itu 

tidak boleh berkata kotor. Dengan pengaruh 

tersebut secara tidak langsung anak juga menjalin 

hubungan interpersoanal. 

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, 

bahwa anak di kelas A3 kecerdasan 

interpersonalnya dipengaruhi oleh pembentukan, 

minat dan pembawaan yang khas. Pada faktor-

faktor tersebut secara tidak langsung anak 

membangun hubungan sosialnya melalui interaksi 
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yang dilakukan anak baik dengan teman maupun 

dengan gurunya.  

Setiap tingkatan sekolah mempunyai 

prinsip-prinsip pembelajaran yang berbeda-beda 

tentunya menyesuaikan subjek siapa yang belajar 

pada tingkat tersebut. Begitu juga pada tingkatan 

PAUD, juga mempunyai prinsip-prinsip 

pembelajaran yang tentunya berbeda dengan 

tingkatan pendidikan lainnya, seperti :mulai dari 

yang konkret menuju ke sederhana dan lebih 

menghargai proses dari pada hasil. 

Berikut penjelasan terkait prinsip-prinsip 

pembelajaran yang diterapkan: 

Dalam pembelajaran kita berusaha 

mendekatkan ke dunia riil memudahkan 

materi untuk anak agar anak mudah 

menerima apa yang disampaikan, karena 

apa yang kita ajarkan harus sesuai dengan 

tema, kurikulum dan indikator.  

Proses kalau di kelas saya lebih saya 

hargai dari pada hasil. Anak yang melalui 

proses sesuai yang diarahkan bu guru akan 

saya apresiasi dengan nilai yang lebih, itu 

artinya anak faham terhadap apa yang 

perintahkan.
87

 

 

                                                           
       

87
Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. 

Kode:15/W04-03-19.   

84 



85 
 

 

Dari penjelasan yang telah diberikan, pada 

kelas A3 prinsip pembelajaran lebih 

mengupayakan untuk mendekatkan ke dunia 

nyata alasannya agar materi  yang disampaikan 

lebih mudah diterima anak. Guru juga lebih 

menghargai proses yang dilakukan anak  dari 

pada hasil.  

Setiap anak merupakan individu yang 

unik. Itu ditunjukkan dengan bermacam-

macamnya karakter yang dimiliki anak, misalnya 

egosentris. 

Berikut penjelasan terkait dengan karakter 

yang dimiliki anak: 

Bermacam-macam, ada anak yang secara 

fisik tidak bisa diam maka dia sedkit-

sedikit mengganggu temannya, pendiam 

tapi faham, ada juga anak yang egois dia 

menganggap apa yang dia punya itu 

adalah miliknya sendiri orang lain tidak 

boleh menyentuh.
88

 

Berdasarkan penjelasan yang telah 

diberikan bahwa , anak kelas A3TKIT 1 Qurrota 

A’yun Ponorogo juga mempunyai karakteristik 

yang bermacam-macam salah satunya adalah 

egosentris.  
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2. Langkah-langkah Guru dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini melalui 

sentra Balok 

Sentra berasal dari kata “centre” yang 

artinya pusat. Sentra mengandung makna bahwa 

setiap kegiatan di semua sentra yang disediakan 

memiliki titik pusat (centre point), yang semua 

mengacu pada tujuan pembelajaran. Dengan sentra 

melalui kegiatan-kegiatan dibangun aspek-aspek 18 

sikap, tujuh kecerdasan dan delapan domain berpikir. 

Berikut penjelasan terkait dengan  alasan 

penggunaan model pembelajaran sentra di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo 

Dengan sentra lebih mengakomodir minat 

anak. Anak bisa menentukan apa yang dia 

mau dan apa yang tidak disukai dengan 

disertai alasan yang kuat. Jadi dia bisa 

memanage dirinya sendiri seperti 

menentukan apa yang harus dilakukan yang 

menurut mereka dirinya mampu dan dia mau 

melakukannya.
89

 

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, 

alasan sekolah ini menerapkan model pembelajaran 

sentra adalah karena dengan model sentra minat anak 

jadi tersalurkan. Perbedaan minat anak satu dengan 

anak yang lain dalam satu kelas dapat tersalurkan 
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melalui model sentra tersebut, karena pada model 

sentra menyediakan bermacam-macam kegiatan 

yang dapat menggali potensi  anak sesuai minatnya. 

Jadi dengan penerapan model pembelajaran sentra 

lebih menghargai minat anak.  

Beberapa manfaat dari sentra balok adalah 

bermain balok, dapat meningkatkan hubungan 

sesama. Anak bermain berkelompok, mengatur 

rencana tentang apa yang akan dibuat, menyepakati 

pekerjaan, dan saling tolong menolong dalam 

penyediaan balok dan alat bermain lainnya yang 

akan digunakan. Selain itu, anak saling menyepakati 

pekerjaan, dan berkomunikasi setiap ada saran atau 

bantuan yang akan disampaikan, berbicara dan 

mendengarkan, dalam hal ini terbangun pula sikap 

menghargai. Berikut pemaparan terkait manfaat 

sentra balok 

Bisa, tergantung kegiatan yang diberikan 

guru. Misal, Rancang bangun anak dapat 

belajar tentang kerja sama menyusun balok 

dan saling mengapresiasi karya temanya. 

Anak juga belajar tanggung jawab atas alat 

permainan yang digunakan.
90

 

 

Kegiatan yang menggunakan balok, seperti 

rancang bangun, puzzle, bentuk geometri 
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yang dikembangkan. Misal, guru menunjuk 

suatu benda yang berbentuk bulat anak akan 

menyebutkan benda yang berbentuk bulat 

misalnya jam secara otomatis mereka akan 

menjawab dan saling bercerita dari situ kita 

dapat melihat ketika ada temanya yang 

berbicara mampukah anak menghargai 

temannya dengan mendengarkan cerita 

temannya terlebih dahulu. Bisa juga dengan, 

misalnya guru menggambar bentuk geometri 

dan anak diminta untuk mengembangkan 

menjadi bentuk yang lain dari hasil itu anak 

akan saling mengapresiasi karya sendiri 

maupun karya temannya.
91

 

Menurut penjelasan yang telah diberikan, 

bahwa sentra balok dapat mengembangkan 

kecerdasan interpersonal anak. Tergantung kegiatan 

apa yang diberikan guru kepada anak. Misalnya, 

kegiatan yang diberikan adalah rancang bangun, 

yang mana kegiatan tersebut disepakati untuk 

dikerjakan bersama-sama teman satu kelompok. 

Maka dengan kesepakatan dikerjakan bersama 

tersebut, kegiatan rancang bangun akan membantu 

anak untuk mengembangkan kecerdasan 

interpersonalnya melalui interaksi-interaksi dan 

kesepakatan yang mereka buat seperti, tolong 

menolong dan menghargai serta mengapresiasi karya 
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orang lain. Selain itu, ketika temannya berbicara 

untuk memberikan pendapat mampukah anak untuk 

menghargai temannya dengan mendengarkan 

temannya berbicara dahulu atau anak tidak mau 

mendengarkan sama sekali. Berdasarkan wawancara 

yang telah peneliti lakukan bahwasanya, melalui 

sentra balok kecerdasan interpersonal dapat 

berkembang. 

Proses model pembelajaran sentra balok 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun 

1. Pijakan Lingkungan Main 

Pada pijakan ini, guru lebih aktif dari pada 

anak didik. Sebab, pada pijakan ini guru harus 

mempersiapkan lingkungan bermain, sehingga 

sebelum anak masuk area sudah tertata rapi dan 

siap digunakan bermain. 

Berikut penjelasan terkait dengan pijakan 

lingkungan main pada sentra balok dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal anak 

usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Kalau di Qurrota A’yun pagi hari biasanya 

diawali dengan circle time/ morning time. 

Kegiatan yang dilakukan biasanya untuk 

melatih motorik kasar anak dengan 

mengajak anak untuk melompat dengan 

terlebih dahulu membentuk lingkaran. 
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Pada pijakan awal dalam sentra balok 

kegiatannya menyesuaikan dengan tema 

pada hari itu. Misalnya, tema hari ini 

adalah transportasi, maka anak diajak 

untuk membuat kereta api dan berkeliling 

bersama untuk beberapa saat. Guru juga 

mempersiapkan alat, sumber dan media 

yang nanti akan digunakan untuk 

pembelajaran.
92

 

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa di 

TKIT 1 Qurrota A’yun kegiatan pagi hari yakni 

berupa Morning Time, yang mana kegiatannya 

berupa latihan untuk mengembangkan motorik 

kasar anak yang dilakukan secara bersama-sama 

dan dipandu dan diawasi oleh guru. setelah 

kegiatan Morning Time selesai dilanjutkan 

dengan kegiatan pijakan awal yang dilaksanakan 

di kelas masing-masing. Pada pijakan ini guru 

memang lebih aktif dari anak didik karena guru 

mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk 

pembelajaran. Mulai dari media, alat, dan sumber 

belajar. 

2. Kegiatan Sebelum Masuk Kelas 

Guru menyambut kedatangan anak dengan 

sopan, senyum dan salam. Terkait dengan 

kegiatan sebelum masuk kelas, berikut hasil 
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observasi yang telah peneliti lakukan pada 

kegiatan sebelum masuk kelas, ketika anak 

datang, guru telah bersiap di depan gerbang 

untung menyambut kedatangan anak. Guru 

dengan senyum sangat ramah menyapa anak dan 

mengucapkan salam bersamaan dengan berjabat 

tangan.
93

 

3. Pembukaan  

Guru menyiapkan anak dalam lingkaran. 

Kegiatan dapat berupa gerak musik, permainan, 

dan jurnal. Sesuai dengan hasil observasi yang 

peneliti lakukan dengan hasil bahwa pada 

kegiatan pembukaan (Circle Time) semua anak 

baik dari tingkat Play Group , TK A, dan TK B, 

membentuk lingkaran berdasarkan tingkat kelas. 

Pada kegiatan pembukaan anak-anak dilatih untuk 

mengembangkan motorik kasar. Jadi pada 

kegiatan ini khusus untuk mematangkan motorik 

kasar anak. Kegiatan pembukaan berlangsung di 

aula sekolah setelah selesai kegiatan anak diminta 

untuk ke kelas masing-masing.
94

 

4. Transisi  

Selesai pembukaan, anak-anak diberi 

waktu untuk melakukan “pendinginan” dengan 
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cara bernyanyi dalam lingkaran, atau membuat 

permainan tebak-tebakan. Tujuannya agar anak 

kembali tenang kemudian secara bergiliran 

dipersilahkan untuk minum atau ke kamar kecil. 

Berdasarkan observasi yang telah peneliti 

lakukan dengan hasil bahwa pada kegiatan 

transisi, guru memberikan kesempatan kepada 

anak untuk beristirahat sebentar. Guru juga 

menanyai anak “siapa yang ingin ke kamar 

mandi?” dan  juga “siapa yang ingin minum?” 

dengan maksud nanti ketika pembelajaran anak 

tidak terganggu dengan keinginan untuk pergi ke 

kamar mandi dan ingin minum.
95

   

5. Kegiatan Inti 

a. Pijakan sebelum main 

Pada pijakan ini, ada beberapa 

kegiatan yang dilakukan bersama antara guru 

dan anak didik. Urutan kegiatan tersebut 

adalah: 

1) Guru dan anak didik duduk bersama 

dengan posisi melingkar,   kemudian 

guru memberi salam, menanyakan kabar 

anak didiknya dan mengabsen mereka. 

2) Setelah itu, guru , menunjuk salah satu 

anak untuk memimpin doa pembuka. 
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Biasanya, penunjukan ini dilakukan 

secara bergilir, sesuai dengan nomor urut 

absen 

3) Selanjutnya, guru menjelaskan tema 

materi atau pelajaran anak pada hari itu 

dan mengaitkannya dengan kehidupan 

praktis anak-anak dalam kesehariannya.  

4) Supaya anak-anak mudah memahami 

penjelasan guru tersebut, sebaiknya guru 

menyertainya dengan membacakan 

sebuah cerita atau kisah tertentu yang ada 

hubungannya dengan tema tersebut. 

5) Guru mengadakan post test dengan cara 

menanyakan ulang isi cerita yang baru 

saja disampaikan oleh guru kepada anak 

didiknya 

6) Guru mengaitkan isi cerita tersebut 

dengan kegiatan   bermain yang akan 

dilakukan. 

7) Guru mengenalkan alat permainan 

edukatif yang akan digunakan dan tempat 

yang telah dipersiapkan. 

8) Guru menyampaikan aturan bermain yang 

akan diberlakukan. Supaya demokratis, 

ada baiknya aturan main tersebut digali 

dan disepakati oleh peserta didik. 

Minimal, aturan tersebut 
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dimusyawarahkan dan dikomunikasikan 

dan disepakati bersama. Berikut 

penjelasan terkait dengan pijakan 

sebelum main 

Kegiatan pada pijakan sebelum main 

adalah ibu guru mengkondisikan agar 

anak duduk melingkar dan duduk rapi. 

Selanjutnya guru bertanya kabar hari 

ini, Setelah itu guru meminta satu anak 

untuk memimpin doa yang diikuti 

teman-temanya, kemudian guru 

meminta anak untuk berhitung 

dilanjutkan dengan bernyanyi lagu 

pengabsenan, kemudian hafalan 

hadists atau hafalan surat pendek, guru 

memberi salam, kemudian guru 

memberikan penjelasan tema hari ini, 

lalu guru memberikan cerita yang 

berhubungan dengan tema yang juga 

dikaitkan dengan kehidupan nyata 

anak, guru menginformasikan kegiatan 

apa saja yang akan dikerjakan setelah 

itu guru meletakkan kegiatan disetiap 

sudut sentra, lalu guru meminta anak 

membuat peraturan bermain yang 

disepakati bersama, setelah itu anak 

94 
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diperbolehkan bermain kegiatan yang 

disediakan.
96

  

Berdasarkan pemaparan yang telah 

disampaikan, kegiatan pada pijakan sebelum 

main telah sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. Pada pijakan ini baik guru maupun 

anak sama-sama aktif sesuai porsi masing-

masing. Guru menjalankan tugasnya yakni 

memberikan panduan kepada anak agar anak 

mengejarkan apa yang diberikan, sedangkan 

anak mengerjakan apa yang diberikan guru. 

Dalam hal ini teori sejalan dengan praktik. 

b. Pijakan selama main 

1) Memberikan anak waktu untuk 

mengelola dan memperluas pengalaman 

main mereka 

2) Berkeliling diantara anak-anak yang 

sedang bermain 

3) Mencontohkan komunikasi yang tepat, 

khuusnya bagi anak yang belum pernah 

menggunakan alat/bahan tertentu 

4) Memberikan dukungan dengan 

pernyataan positif (pujian, arahan) 
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terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

anak. 

5) Memperkuat dan memperluas bahasa 

anak dengan cara memancing dengan 

pertanyaan terbuka untuk memperluas 

variasi dan cara bermain anak 

6) Meningkatkan kesempatan sosialisasi 

melalui dukungan pada hubungan teman 

sebaya 

7) Memberikan bantuan kepada anak yang 

membutuhkan 

8) Mendorong anak untuk mencoba dengan 

cara lain dari alat main tertentu sehingga 

anak memiliki pengalaman main yang 

kaya 

9) Mengamati dan mendokumentasikan 

perkembangan dan kemajuan anak 

10) Jika kegiatan di sentra menghasilkan 

produk, maka hasil kerja anak perlu 

dikumpulkan, guru mencatat nama anak, 

tanggal, hari dan hasil kerja anak. 

11) Jika waktu main tinggal 15 menit, guru 

memberitahukan anak untuk siap-siap 

menyelesaikan kegiatan. 

 Penjelasan mengenai kegiatan pijakan 

selama main pada sentra balok dalam 

96 
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mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo 

Guru memberikan kebebasan kepada 

anak tentang kegiatan apa saja yang 

akan dilakukan selama aman dan tidak 

membahayakan untuk anak. Guru 

mengawasi dengan berkeliling 

diantara anak-anak dan sesekali 

menanyai anak apakah ia mengalami 

kesulitan dan juga memberikan pujian 

dan dorongan kepada anak untuk 

mencoba hal-hal baru bagi anak. Guru 

juga mengamati interaksi dan 

perkembangan anak. Memberikan 

nama, tanggal dan kegiatan apa yang 

sudah dikerjakan. Guru juga memberi 

tahu jika waktu akan segera habis. 
97

 

 Berdasarkan penjelasan yang telah 

diberikan, kegiatan yang dilakukan di TKIT 1 

Qurrota A’yun telah sesuai dengan prosedur 

pijakan main dalam pembelajaran sentra. 

Setiap pijakan akan ada hubungan timbal 

balik antara guru dan murid. Tugas guru yakni 

mengarahkan dan mengamati anak bagaimana 

anak berproses dalam mengerjakan kegiatan, 
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bagaimana pola komunikasi yang terjalin, dan 

guru juga mengamati perkembangan anak. 

Guru juga memberikan stimulus kepada anak 

agar anak mau mencoba hal-hal baru yang 

belum diketahui anak. 

c. Pijakan Setelah Main 

1) Mendukung anak untuk mengingat 

kembali mainnya dengan saling 

menceritakan pengalaman tersebut 

2) Guru mengajak semua anak 

menggunakan waktu merapikan alat 

sebagai pengalaman belajar yang positif 

melalui pengelompokan, urutan, dan 

penataan lingkungan main secara tepat. 

 Penjelasan tentang pijakan setelah 

main pada sentra balok dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo 

Untuk pijakan setelah main ini, tugas 

guru me-recalling semua kegiatan 

yang telah dilakukan anak dan 

menanyai tentang perasaan hari ini. 

Guru juga mengingatkan anak untuk 
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mengembalikan alat permainan secara 

bergotong-royong.
98

 

Pada pijakan setelah main ini, guru 

terlebih dahulu meminta anak untuk 

mengembalikan semua alat permainan yang 

telah digunakan secara bersama-sama. Guru 

juga me-reccalling semua kegiatan yang 

sudah dilaksanakan hari ini dengan 

memberikan pertanyaan kepada anak. Guru 

juga bertanya tentang suasana hari ini apakah 

senang atau tidak dengan kegiatan yang telah 

dilakukan.  

6. Makan Bersama 

Menjadikan waktu makan bersama 

sebagai pembiasaan tata cara makan yang baik 

dan sopan dan melibatkan anak untuk 

membereskan bekas makanan dan membuang 

bungkus makanan pada tempatnya. 

Berdasarkan observasi yang peneliti 

lakukan dengan hasil bahwa pada kegiatan ini 

setiap anak berkumpul sesuai dengan kelasnya 

masing-masing. Makanan yang diberikan 

biasanya berupa makanan ringan seperti snack 

dan roti. Anak juga membantu ibu guru 

membagikan makanan tersebut kepada teman-

temannya. Setelah itu guru menunjuk salah satu 
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anak untuk memimpin doa dan menglafalkan 

hadits tentang adab makan  Pun ketika selesai 

makan anak juga membantu untuk membuang 

bungkus makanan tadi dan dilanjutkan dengan 

membaca doa setelah makan. Karena di sekolah 

ini menggunakan sistem full day jadi untuk 

makan bersama dilaksanakan dua kali dengan 

sistem yang sama namun makanan yang dimakan 

pada siang hari adalah nasi.
99

. 

7. Penutup  

Setelah semua anak berkumpul 

membentuk lingkaran, guru mengajak menyanyi 

atau membaca  puisi, lalu ntuk menghindari 

berebut pulang, gunakan urutan berdasarkan 

posisi duduk, jenis kelamin, dan cara lain untuk 

keluar dan bersalaman lebih dahulu.  

Berdasarkan observasi yang telah peneliti 

lakukan dengan hasil bahwa  kegiatan ditutup 

dengan sholat dhuhur berjamaah di masjid 

sekolah setelah sholat berdzikir sebentar lalu 

berikrar dan dilanjutkan dengan bernyanyi lalu 

berdoa sebelum pulang lalu anak membuat kereta 

berdasarkan tingkat kelas dan jenis kelamin 

dilanjutkan bersalaman dengan guru lalu 

pulang.
100
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Gambar 4.1 temuan penelitian tentang Implementasi Model 

Pembelajaran Sentra Balok dalamMengembangkan Kecerdasan 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun Pono 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Profil Kecerdasan Interpersonal Anak 

Usia Dini di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Kecerdasan sosial atau kecerdasan interpersonal 

adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain yang 

mencangkup  kecerdasan untuk bekerja sama, 

berkomunikasi verbal dan non verbal dengan orang lain, 

kemampuan memahami orang lain untuk tujuan-tujuan 

tertentu yang positif dan berinteraksi dengan mereka 

melalui cara-cara yang menguntungkan. 

Berkaitan dengan kondisi kecerdasan 

interpersonal di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo, 

secara keseluruhan kondisi kecerdasan interpersonal 

anak usia dini berkembang dengan baik, secara 

keseluruhan mereka tidak ada masalah. Mereka saling 

berteman baik  bermain bersama dan juga saling 

memotivasi. 

Dalam kecerdasan interpersonal terdapat tiga 

jenis dimensi yakni, kepekaan sosial dengan indikator 

empati dan prososial , pemahaman sosial dengan 

indikator kesadaran diri, pemahaman situasi sosial, 

etika sosial dan keterampilan sosial, dan  komunikasi 

sosial dengan indikator komunikasi efektif dan 

mendengarkan efektif. 
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 Bahwa ketiga dimensi tersebut sudah dimiliki 

oleh anak di kelas A3 walaupun belum berkembang 

dengan baik. Anak-anak sudah memiliki sikap empati 

dan perilaku prososial yang baik. Hanya ada beberapa 

anak yang empati dan perilaku prososialnya kurang 

disebabkan faktor usia dan lingkungan. Selain itu anak 

juga sudah memiliki kesadaran diri yang baik walaupun 

ditemukan beberapa anak yang kesadaran diri dan 

indikator yang lain belum berkembang dengan baik 

karena dipengaruhi oleh faktor pembawaan (pola asuh 

keluarga di rumah).  Selain itu untuk dimensi 

komunikasi sosial anak di kelas A3 sudah memiliki 

komunikasi sosial yang cukup baik. Anak sudah mampu 

mengekspresikan perasaan melalui ceritanya, anak juga 

sudah mampu mendengarkan instruksi yang diberikan 

guru.  

Diantara karakteristik anak dengan kecerdasan 

interpersonal yang baik adalah anak mampu 

mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru 

secara efektif dan mampu memecahkan masalah yang 

terjadi dalam relasi sosialnya. 

Bahwa anak di kelas A3 sudah mampu 

berinteraksi dalam arti membangun komunikasi dengan 

teman sekelas ataupun dengan teman beda kelas. 

Sedangkan untuk pemecahan masalah menurut guru 

kelas anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. 
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Dalam perkembangan kecerdasan interpersonal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

pembentukan, minat dan pembawaan yang khas. 

Bahwa perkembangan kecerdasan interpersonal 

di kelas A3 juga dipengaruhi oleh dua faktor diatas. 

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang paling 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan interpersonal 

di kelas A3 adalah pembentukan. Pembentukan karakter 

di rumah sangat mempengaruhi perilaku anak ketika di 

sekolah termasuk bagaimana cara anak memperlakukan 

orang lain di sekitarnya. 

Dengan demikian temuan ini memperkuat teori 

yang menyatakan bahwa kecerdasan sosial atau 

kecerdasan interpersonal adalah kemampuan 

berinteraksi dengan orang lain yang mencangkup  

kecerdasan untuk bekerja sama, berkomunikasi verbal 

dan non verbal dengan orang lain, kemampuan 

memahami orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu yang 

positif dan berinteraksi dengan mereka melalui cara-

cara yang menguntungkan.  

Hal tersebut juga menguatkan hasil penelitian 

terdahulu yang menyimpulkan bahwa, kecerdasan 

interpersonal merupakan yang merupakan bagaian dari 

perkembangan sosial anak dengan bukti beberapa 

indikator dari perkembangan anak menunjukkan (1) 

sikap mampu bermain, (2) sikap mau berteman dengan 

teman sebayanya (3) berbicara serta mendengarkan 
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pembicaraan orang lain terlebih dahulu, (4) 

menunjukkan senang membantu teman-temannya. 

 

B. Pembahasan Langkah-langkah Guru dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Anak 

Usia Dini di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

1. Pijakan lingkungan main 

Pada pijakan ini, guru lebih aktif dari pada 

anak didik. Sebab, pada pijakan ini guru harus 

mempersiapkan lingkungan bermain, sehingga 

sebelum anak masuk area sudah tertata rapi dan siap 

digunakan bermain. 

Bahwa pada tahap ini guru mempersiapkan 

alat, media dan sumber belajar yang nanti akan 

digunakan pada kegiatan.   

2. Pijakan sebelum main 

Pada pijakan ini, ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan bersama antara guru dan anak didik. 

Urutan kegiatan tersebut adalah: 

a) Guru dan anak didik duduk bersama dengan 

posisi melingkar,   kemudian guru memberi 

salam, menanyakan kabar anak didiknya dan 

mengabsen mereka. 

b) Setelah itu, guru , menunjuk salah satu anak 

untuk memimpin doa pembuka. Biasanya, 
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penunjukan ini dilakukan secara bergilir, sesuai 

dengan nomor urut absen 

c) Selanjutnya, guru menjelaskan tema materi atau 

pelajaran anak pada hari itu dan mengaitkannya 

dengan kehidupan praktis anak-anak dalam 

kesehariannya. 

d) Supaya anak-anak mudah memahami penjelasan 

guru tersebut, sebaiknya guru menyertainya 

dengan membacakan sebuah cerita atau kisah 

tertentu yang ada hubungannya dengan tema 

tersebut. 

e) Guru mengadakan post test dengan cara 

menanyakan ulang isi cerita yang baru saja 

disampaikan oleh guru kepada anak didiknya 

f) Guru mengaitkan isi cerita tersebut dengan 

kegiatan   bermain yang akan dilakukan. 

g) Guru mengenalkan alat permainan edukatif yang 

akan digunakan dan tempat yang telah 

dipersiapkan. 

h) Guru menyampaikan aturan bermain yang akan 

diberlakukan. Supaya demokratis, ada baiknya 

aturan main tersebut digali dan disepakati oleh 

peserta didik. Minimal, aturan tersebut 

dimusyawarahkan dan dikomunikasikan dan 

disepakati bersama. 

Berkaitan dengan kegiatan pada pijakan 

sebelum main, telah sesuai dengan aturan yang telah 
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di standartkan, bahwa kegiatan pada pijakan 

sebelum main adalah guru mengkondisikan agar 

anak duduk melingkar dan duduk rapi. Selanjutnya 

guru bertanya kabar hari ini, Setelah itu guru 

meminta satu anak untuk memimpin doa yang 

diikuti teman-temanya, kemudian guru meminta 

anak untuk berhitung dilanjutkan dengan bernyanyi 

lagu pengabsenan, kemudian hafalan hadists atau 

hafalan surat pendek, guru memberi salam, 

kemudian guru memberikan penjelasan tema hari 

ini, lalu guru memberikan cerita yang berhubungan 

dengan tema yang juga dikaitkan dengan kehidupan 

nyata anak, guru menginformasikan kegiatan apa 

saja yang akan dikerjakan, setelah itu guru 

meletakkan kegiatan disetiap sudut sentra, lalu guru 

meminta anak membuat peraturan bermain yang 

disepakati bersama, setelah itu anak diperbolehkan 

bermain kegiatan yang disediakan. 

3. Pijakan selama main 

a) Memberikan anak waktu untuk mengelola dan 

memperluas pengalaman main mereka 

b) Berkeliling diantara anak-anak yang sedang 

bermain 

c) Mencontohkan komunikasi yang tepat, 

khuusnya bagi anak yang belum pernah 

menggunakan alat/bahan tertentu 
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d) Memberikan dukungan dengan pernyataan 

positif (pujian, arahan) terhadap kegiatan yang 

telah dilakukan anak. 

e) Memperkuat dan memperluas bahasa anak 

dengan cara memancing dengan pertanyaan 

terbuka untuk memperluas variasi dan cara 

bermain anak 

f) Meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui 

dukungan pada hubungan teman sebaya 

g) Memberikan bantuan kepada anak yang 

membutuhkan 

h) Mendorong anak untuk mencoba dengan cara 

lain dari alat main tertentu sehingga anak 

memiliki pengalaman main yang kaya 

i) Mengamati dan mendokumentasikan 

perkembangan dan kemajuan anak 

j) Jika kegiatan di sentra mengahasilkan produk, 

maka hasil kerja anak perlu dikumpulkan, guru 

mencatat nama anak, tanggal, hari dan hasil 

kerja anak. 

k) Jika waktu main tinggal 15 menit, guru 

memberitahukan anak untuk siap-siap 

menyelesaikan kegiatan.  

Berkaitan dengan kegiatan pada pijakan 

selama main di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo, 

kegiatan yang diberikan telah sesuai dengan aturan 
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yang telah ditetapakan, bahwa guru memberikan 

kebebasan kepada anak tentang kegaiatan apa saja 

yang akan dilakukan selama aman dan tidak 

membahayakan untuk anak. Guru mengawasi 

dengan berkeliling diantara anak-anak dan sesekali 

menanyai anak apakah ia mengalami kesulitan dan 

juga memberikan pujian dan dorongan kepada anak. 

Guru juga mengamati interaksi dan perkembangan 

anak. Memberikan nama, tanggal dan kegiatan apa 

yang sudah dikerjakan. Guru juga memberi tahu jika 

waktu akan segera habis.  

4. Pijakan setelah main 

a) Mendukung anak untuk mengingat kembali 

mainnya dengan saling menceritakan 

pengalaman tersebut 

b) Guru mengajak semua anak menggunakan 

waktu merapikan alat sebagai pengalaman 

belajar yang positif melalui pengelompokan, 

urutan, dan penataan lingkungan main secara 

tepat 

Berkaitan dengan kegiatan pada pijakan 

setelah main di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo, 

kegiatan yang diberikan telah sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapakan, ini sesuai dengan  hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan ,  bahwa 

pijakan setelah main ini, tugas guru me-recalling 

semua kegiatan yang telah dilakukan anak dan 

menanyai tentang perasaan hari ini. Guru juga 
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mengingatkan anak untuk mengembalikan alat 

permainan secara bergotong-royong. 

Dengan demikian temuan ini memperkuat 

teori yang menyatakan bahwa proses pembelajaran 

sentra yang termasuk dalam proses langkah-langkah 

guru dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal anak usia dini di TKIT 1 Qurrota 

A’yun menggunakan empat pijakan dalam sentra 

yakni: pijakan lingkungan/pijakan awal, pijakan 

sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan 

setelah main. 

Hal tersebut juga menguatkan temuan 

terdahulu, bahwa metode sentra balok dapat 

meningkatkan kecerdasan majemuk anak usia dini 

yang mana kecerdasan interpersonal telah masuk 

dalam ketujuh kecerdasan tersebut.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan tiga dimensi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan interpersonal anak 

usia dini di kelas A3 secara umum sudah 

berkembang, dengan kategori: a) Social 

communication dengan indikator komunikasi 

efektif dan mendengarkan efektif. Dapat 

dikategorikan bahwa  kondisi  kecerdasan 

interpersonal anak di kelas A3 pada dimensi Social 

communication dalam kondisi berkembang dengan 

baik. b) Social Insight dengan indikator kesadaran 

diri, pemahaman situasi sosial, etika sosial dan 

keterampilan pemecahan masalah. Dapat 

dikategorikan bahwa kondisi kecerdasan 

interpersonal anak kelas A3 pada dimensi social 

insight dalam kondisi sedang berkembang baik. c) 

Social sensitivity dengan indikator sikap empati dan 

sikap prososial. Dapat dikategorikan bahwa kondisi 

kecerdasan interpersonal anak kelas A3 pada 

dimensi social sensitivity dalam kondisi sedang 

berkembang dengan baik.  
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2. Langkah-langkah guru dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal melalui sentra balok sama 

seperti pembelajaran sentra pada umumnya, yaitu 

menggunakan (a) pijakan lingkungan: Guru 

mempersiapkan lingkungan bermain, alat dan 

bahan yang akan digunakan sesuai tema. (b) 

pijakan sebelum main: bercerita tentang tema 

pembelajaran hari ini, mengenalkan jenis kegiatan 

dan contoh pengerjaannya, membuat aturan main 

bersama. (c) pijakan selama main: memberikan 

bimbingan kepada anak yang belum mampu 

menggunakan alat, memberikan pujian kepada 

anak, memberikan bantuan kepada anak yang 

membutuhkan, memberikan dukungan kepada anak 

untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. (d) 

pijakan setelah main: recalling pembelajaran, guru 

mengajak semua anak untuk merapikan alat 

permainan .  Hanya saja, yang membedakan adalah 

jenis kegiatan yang diberikan, lebih mengarah pada 

pengembangan kecerdasan interpersonal seperti 

kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 

dengan tujuan mengajarkan interaksi sosial. 

 

B. Saran 

1. Berdasarkan temuan tentang profil kecerdasan 

interpersonal anak usia dini, maka hendaknya 

semua pihak khususnya kepala sekolah dan guru 

untuk terus berupaya mengembangkan kecerdasan 
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interpersonal anak, agar kecerdasan interpersonal 

anak berkembang dengan maksimal. 

2. Berdasarkan temuan tentang langkah-langkah guru 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak melalui sentra balok, maka hendaknya guru 

lebih mempersiapkan langkah-langkah tersebut 

dengan matang agar setiap kegiatan pada langkah-

langkah tersebut dapat membantu mengembangkan 

kecerdasan interpsersonal anak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa melanjutkan 

penelitian ini dengan meneliti kecerdasan 

interpersonal anak usia dini pada indikator yang ada 

pada sumber lain. Selain itu, peneliti selanjutnya 

bisa meneliti mengenai kecerdasan interpersonal 

tidak hanya melalui model pembelajaran sentra saja, 

namun dari kegiatan-kegiatan lain yang ada di 

sekolah. 
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