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ABSTRAK 

 

Rohmah, Lia Fatkhiatur. 2019. Pengembangan 

Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini di 

Kelompok Bermain Merak Ponorogo. Skripsi, 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo.  Pembimbing Dr. Evi 

Muafiah, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Kecerdasan Interpersonal, dan Anak 

Usia Dini. 

 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan 

berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan 

interpersonal yang baik membuat yang bersangkutan 

mempunyai kepekaan hati yang tinggi, sehingga bersikap 

empati tanpa menyinggung apalagi menyakiti perasaan 

orang lain. Fakta yang ditemukan di Kelompok Bermain 

Merak Ponorogo anak belum mampu mencapai sensivitas 

sosial contohnya beberapa anak belum mau berbagi 

mainan dengan temannya, yang kedua beberapa anak 

belum mampu menjadi penengah saat temannya 

bertengkar, dan yang terakhir belum terbiasa 

menggunakan kata maaf, tolong, terimakasih, dan 

permisi.  

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui 

profil kecerdasan interpersonal anak usia dini di 

Kelompok Bermain Merak Ponorogo; dan 2) untuk 

mengetahui metode pengembangan kecerdasan 

interpersonal yang diterapkan Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 



 

ix 
 

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. 

Dari analisis data disimpulkan bahwa: (1) Profil 

kecerdasan interpersonal anak usia dini kelompok usia 4-

5 tahun di Kelompok Bermain Merak Ponorogo, yaitu 

mau mengalah dengan teman bermainnya, tidak 

mengganggu temannya dengan sengaja, mengerti dan 

mematuhi aturan bermain dengan baik, mampu 

memimpin kelompok bermain kecil usia 2-4 anak, serta 

mampu memecahkan masalah sederhana; dan (2) metode 

pengembangan kecerdasan interpersonal yang diterapkan 

Kelompok Bermain Merak Ponorogo, yaitu (a) 

mengembangkan kesadaran diri pada anak contohnya 

bercerita tentang nabi, legenda dan fabel yang 

mempunyai makna serta pesan yang dapat diambil setiap 

ceritanya, (b) sikap prososial, contohnya anak yang 

memiliki kepedulian sosial yang baik sudah terbiasa 

membantu teman yang mengalami kesulitan, 

mengingatkan teman yang salah dan mau berbagi 

makanan dengan temannya, (c) berkomunikasi secara 

santun, contohnya ketika berbicara tidak berteriak, 

berbicara dengan pelan dan menggunakan bahasa yang 

halus, mengingatkan anak ketika berbicara tidak sopan; 

dan (d) mendengarkan secara efektif, contohnya saat 

guru sedang mengingatkan, maka anak akan 

mendengarkan guru tersebut dan mematuhinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia 

senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia 

lainnya serta dengan lingkungan sekitarnya. 

Kemampuan interpersonal sangat dibutuhkan oleh 

setiap individu atau manusia dalam bersosialisasi. 

Seiring dengan berjalannya waktu, setiap manusia 

pasti akan merasa dituntut untuk bersosialisasi, 

dalam arti melakukan hubungan satu sama lain. 

Manusia pasti akan merasakan hubungan sosial, 

hanya apakah manusia itu mampu atau tidak 

didalam bersosialisasi. Kemampuan dalam 

bersosialisasi bisa dibina dan diarahkan pada usia 

dini. Kemampuan interpersonal yang sudah 

dikuasai akan diwujudkuan dalam bentuk 
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kecerdasan interpersonal, dengan kata lain 

kecerdasan interpersonal merupakan perwujudan 

dari kemampuan interpersonal yang meningkat.  

Kecerdasan interpersonal yaitu 

kemampuan untuk mengamati dan mengerti 

maksud, motivasi dan perasaan orang lain. Peka 

pada ekspresi wajah, suara dan gerakan tubuh 

orang lain dan ia mampu meberikan respon secara 

efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga 

mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, 

mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, 

sikap orang lain dan umumnya dapat memimpin 

kelompok. Kecerdasan interpersonal juga dapat 

diartikan sebagai segala suatu yang berlangsung 

antardua pribadi, mencirikan proses-proses yang 

timbul sebagai suatu hasil dari interaksi individu 

dengan individu lainnya. Kecerdasan 
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interpsersonal menunjukkan kemampuan 

seseorang untuk peka terhadap perasaan orang 

lain. Mereka cenderung untuk memahami dan 

berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah 

bersosialisasi dengan lingkungan di 

sekelilingnya.
1
 

Menurut Undang-undang RI nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 28 ayat 3, pendidikan TK/RA merupakan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal yang bertujuan membantu peserta didik 

mengembangkan berbagai potensi fisik dan psikis 

yang meliputi nilai agama dan moral, sosial, 

emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, 

motorik. Konsep kecerdasan majemuk dihadirkan 

untuk membantu mewujudkan cita-cita tersebut. 

                                                             
1
 Ahmad Susanto, Bimbingan & Konseling di Taman 

Kanak-kanak, (Jakarta: KENCANA, 2015), 237. 
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Kecerdasan majemuk adalah istilah yang 

digunakan Howard Gardner untuk menunjukkan 

bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 

banyak kecerdasan, tidak hanya sebatas IQ seperti 

yang dikenal selama ini.
2
 

Anak lahir dengan membawa potensi yang 

siap dikembangkan di lingkungan. Setiap anak 

memiliki multiple intelligence seperti yang 

dikemukakan Gardner, diantaranya adalah 

linguistik, logika-matematika, musikal, visual 

spasial, kinestetik, naturalis, rohani (spiritual), 

intrapersonal, dan yang tidak kalah penting adalah 

kecerdasan interpersonal. Namun kemampuan 

yang dimiliki anak tidak sama atau memiliki 

proporsi yang berbeda. Ada anak yang memiliki 

satu kema mpuan yang menonjol, ada pula anak 

                                                             
2
Evi Muafiah, “Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences 

Di TK/RA Ponorogo,” STAIN Ponorogo, 4 (Juli-Desember, 2016), 

69. 



5 
 

 

yang memiliki dua atau lebih kemampuan. 

Menurut Gardner yang dikutip oleh Candra 

Wikan Rahmawati bahwa setiap anak memiliki 

peluang untuk belajar dengan gaya masing-

masing anak. Bila hal tersebut terpenuhi maka 

anak akan berkembang dengan sukses.
3
 

Dalam implementasinya, kecerdasan 

interpersonal terdiri dari lima tahapan yang saling 

berkaitan, yaitu: 1)mampu memahami emosi diri, 

2)meregulasi emosi, 3)memotivasi diri, 

4)memahami orang lain, dan 5)berinteraksi 

dengan orang lain. Anak didik yang cerdas diri 

dapat mengekspresikan perasaannya secara verbal 

                                                             
3
Candra WikanRahmawati, “Identifikasi Kecerdasan 

Interpersonal Anak Usia 4-5 Tahun di Tk Gugus SidoMukti 

Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta,” Jurnal Pendidikan Anak 

Usia Dini, 6 (Agustus, 2015), 2. 
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dan juga melalui bahasa tubuh (memahami emosi 

diri).
4
 

Kurangnya kecerdasan interpersonal 

merupakan salah satu akar penyebab tingkah laku 

yang tidak diterima secara sosial. Anak yang 

memiliki kecerdasan interpersonal rendah 

cenderung tidak peka, tidak peduli, egois dan 

menyinggung perasaan orang lain. Hal tersebut 

apabila dibiarkan terus menerus tanpa adanya 

kendali tidak menutup kemungkinan 

mengakibatkan adanya masalah yang akan terus 

berlanjut dan bahkan bertambah buruk. 

Kecerdasan interpersonal terkait dengan 

kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut 

pandang orang lain. Kemampuan ini menuntut 

seseorang untuk memahami, bekerjasama, dan 

                                                             
4
Susanto, Bimbingan & Konseling, 261. 
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berkomunikasi, serta memelihara hubungan baik 

dengan orang lain. Anak-anak yang memiliki 

kemampuan ini biasanya pandai bergaul dan 

memiliki banyak teman. Di tempat bermain, 

mereka dikenal sebagai anak-anak yang 

menyenangkan dan cinta damai. 

Saat ini orang tua, ahli pendidikan, 

masyarakat dan pemerintah mulai memberikan 

perhatian khusus terhadap pendidikan pada anak 

usia dini. Di masa inilah, proses pemahaman 

konsep tentang interpersonal terjadi. Anak akan 

belajar dari apa yang telah diberikan orang 

dewasa. Masa-masa ini merupakan masa yang 

sangat penting dalam memberikan pendidikan 

bagi anak usia dini. Tertulis dalam Pasal 1 Butir 

14 Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa 
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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan 

suatu upaya yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir hingga usia 6 tahun. Tanpa adanya 

pembinaan yang baik, dapat memungkinkan bagi 

individu tersebut untuk berperilaku dengan cara-

cara yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. 

Pemahaman norma-norma sosial merupakan 

kunci sukses dalam membina dan 

mempertahankan suatu hubungan dengan orang 

lain. Moralitas, etika, budi pekerti adalah wujud 

dalam perilaku kehidupan bukan dalam ucapan 

atau tulisan.
5
 

Agar kecerdasan interpersonal dapat 

berkembang, maka anak perlu di latih 

meningkatkan intensitas pergaulannya bersama 

orang lain, dengan keluarga, dengan teman-teman 

                                                             
5
Ibid., 264. 



9 
 

 

sebayanya, dengan tetangga, maupun dengan 

lingkungan sosial lainnya. Dengan berinteraksi 

anak-anak belajar memberikan umpan balik 

positif kepada orang lain. Kecerdasan 

interpersonal memiliki peranan yang penting bagi 

kehidupan. Seperti halnya dengan kecerdasan 

lainnya, kecerdasan interpersonal perlu diberi 

kesempatan dan rangsangan oleh lingkungan 

untuk dapat berkembang. 

Berdasarkan observasi peneliti mengenai 

kecerdasan interpersonal anak usia dini, peneliti 

menjumpai masalah mengenai kecerdasan 

interpersonal anak usia dini pada usia 4-5 tahun 

saat pembelajaran berlangsung maupun diluar 

pembelajaran. Permasalahan tersebut diantaranya 

adalah sensitivitas sosial, beberapa anak ada yang 

sudah mau berbagi mainan dengan temannya dan 
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ada yang belum mau. Kemudian sosial insight 

yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam 

menyelesaikan permasalahan, seperti anak yang 

dapat menjadi penengah saat temannya sedang 

bertengkar berebut mainan. Selanjutnya yaitu 

kemampuan berkomunikasi anak, sebagian anak 

masih belum terbiasa menggunakan kata “maaf” 

setelah melakukan kesalahan, menggunakan kata 

“tolong” saat meminta bantuan, “terimakasih” 

saat mendapat bantuan, dan “permisi” saat 

meminta izin.
6
 

Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak 

Usia Dini di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo”.  

                                                             
6
Observasi di Kelompok Bermain Merak Ponorogo, 8 

Oktober 2018. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah 

pengembangan kecerdasan interpersonal anak 

usia dini pada usia 4-5 tahun di Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah pada peneliti ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo? 

2. Bagaimana metode pengembangan kecerdasan 

interpersonal yang diterapkan di Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui profil kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. 

2. Mengetahui metode pengembangan 

kecerdasan interpersonal yang diterapkan 

Kelompok Bermain Merak Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dan menambah wawasan berfikir kita tentang 

peningkatan kecerdasan interpersonal anak 

usia dini. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sekolah 

Sebagai peningkatan mutu pendidikan di 

Kelompok Bermain Merak Ponorogo. 

b. Guru Taman Kanak-Kanak 

Diharapkan penelitian ini mampu 

membantu guru mengetahui gambaran 

kecerdasan interpersonal anak usia dini. 

Karena guru mempunyai peran penting 

dalam peningkatan kecerdasan 

interpersonal anak. 

c. Anak Didik 

Agar menjadi manusia yang mempunyai 

kecerdasan interpersonal yang baik. 

Sehingga dapat bersosial di lingkungan 

sekitarnya dengan sopan dan santun. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematis pembahasan ini dimaksudkan 

untuk memudahkan pembaca dalam menelaah isi 

kandungan yang ada dikandungannya. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini berfungsi 

untuk memaparkan pola dasar dari 

keseluruhan isi yang terdiri dari latar 

belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

dan Kajian Teori. Bab ini berfungsi 

untuk mengetengahkan acuan teori 

yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri 
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dari pengembangan kecerdasan 

interpersonal anak usia dini. 

BAB III Metode Penelitian. Bab ini adalah 

metode penelitian yang berisi 

pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV Temuan Penelitian. Deskripsi data 

umum meliputi sejarah berdirinya 

Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo, profil lembaga, visi, misi 

dan tujuan lembaga, struktur 

organisasi, keadaan guru, keadaan 

peserta didik di Kelompok Bermain 
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Merak Ponorogo dan deskripsi data 

khusus meliputi profil kecerdasan 

interpersonal anak usia dini dan 

metode pengembanagan kecerdasan 

interpersonal anak usia dini di 

Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. 

BAB V Pembahasan. Pembahasan tentang 

profil kecerdasan interpersonal anak 

usia dini dan metode 

pengembanagan kecerdasan 

interpersonal anak usia dini di 

Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. 

BAB VI Penutup. Bab ini meliputi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini. Beberapa  hasil temuan terdahulu, antara lain 

adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Risa Handini 

tahun 2013 dengan judul Kecerdasan 

Interpersonal Pada Siswa kelas IV SD Negeri 

Kemaran Kulon I. Adapun kesimpulan dari 

pembahasannya dalam kategori ini siswa 

memiliki kemampuan berkomuniasi dalam 

membangun hubungan sosial. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa beberapa 

permasalahan kecerdasan interpersonal yang 

17 
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terjadi pada siswa yaitu kesulitan untuk 

berkomunikasi baik dengan guru maupun siswa. 

Siswa yang mengalami permasalahan kecerdasan 

interpersonal cenderung pasif dalam kegiatan 

pembelajaran serta mengalami kesulitan dalam 

bekerja secara kelompok dan  cenderung dijauhi 

oleh siswa lain.
7
 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama mempunyai 

permasalahan yang berkaitan dengan siswa yang 

mengalami kesulitan untuk berkomunikasi baik 

dengan guru maupun dengan teman sebaya. 

Sedangkan perbedaannya adalah peneliti 

terdahulu menggunakan penelitian kualitatif. 

Lokasi penelitian terdahulu di Kelas IV SD 

                                                             
7
Risa Handini, Kecerdasan Interpersonal Pada Siswa kelas 

IV SD Negeri Kemaran Kulon I, UNIVERSITAS NEGERI 

YOGYAKARTA,2013. 

http://eprints.uny.ac.id/16255/1/SKRIPSI_RISA%20HAND

INI_NIM%2009108241008.pdf, diakses tanggal 30 November 2018. 

9 

http://eprints.uny.ac.id/16255/1/SKRIPSI_RISA%20HANDINI_NIM%2009108241008.pdf
http://eprints.uny.ac.id/16255/1/SKRIPSI_RISA%20HANDINI_NIM%2009108241008.pdf
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Negeri Kembaran Kulon, dan lokasi penelitian ini 

di Kelompok Bermain Merak Ponorogo. 

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Yani tahun 2015 dengan judul Upaya Guru 

Dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Interpersonal dan Intrapersonal Siswa Dalam 

Pembelajaran PAI di MAN 4 Jakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa guru MAN 4 

Jakarta membuat perencanaan pembelajaran 

berupa silabus dan RPP dan dalam proses 

pembelajaran pun guru menggunkan metode, 

strategi dan media yang relevan yang dapat 

mengembangkan kecerdasan-kecerdasan yang 

dimiliki siswanya khususnya kecerdasan 

interpersonal dan intrapersonal. Penggunaan 

metode, strategi dan media yang digunakan cukup 

baik dan dapat menunjang pengembangan 
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kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa 

dalam pembelajaran PAI.
8
 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

jenis metode kualitatif. Perbedaannya adalah 

penelitian ini berlokasi di MAN 4 Jakarta. 

Sedangkan penelitian ini berlokasi di Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo. 

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Miss Yoradah Pathan tahun 2016 dengan 

judul Pengembangan Kecerdasan Interpersonal 

Peserta Didik Melalui Pembelajaran Akhlak di 

Ma’had At’tarbiatul Wathoniah Mulniti (Yala di 

Thailand Selatan). Hasil penelitian menunjukkan 

                                                             
8
 Yani, Upaya Guru Dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Interpersonal dan Intrapersonal Siswa Dalam Pembelajaran PAI di 

MAN 4 Jakarta, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.  

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

6961/1/Yani%20%201110011000070%228FITK%29.pdf, diakses 

tanggal 30 November 2018. 

 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26961/1/Yani%20%201110011000070%228FITK%29.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26961/1/Yani%20%201110011000070%228FITK%29.pdf
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bahwa: pertama, pengembangan kecerdasan 

interpersonal peserta didik melalui pembelajaran 

akhlak di Ma’had At’tarbiatul Wathoniah Mulniti 

yaitu: Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Hafalan, 

Alat-Alat Pengajaran, Memberi Contoh, 

Membaca dan Praktik langsung, kedua faktor-

faktor yang menghambat pengembangan 

kecerdasan interpersonal peserta didik melalui 

pembelajaran akhlak di Ma’had At’tarbiatul 

Wathoniah Mulniti yaitu: sikap yang kurang 

keperhatian guru, Teman yang kurang sopan dan 

Keluarga Permisif.
9
 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

                                                             
9
Miss Yoradah Pathan, Pengemabangan Kecerdasan 

Interpersonal Peserta Didik Melalui Pembelajaran Akhlak di 

Ma’had At’tarbiatul wathoniah Mulniti (Yala di Thailand Selatan), 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/21731/2/12410178_BAB-I_IV-

atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses tanggal 30 November 

2018. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/21731/2/12410178_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/21731/2/12410178_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
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jenis metode kualitatif. Perbedaannya adalah 

penelitian terdahulu terfokus pada pengembangan 

kecerdasan interpersonal melalui akhlak, 

Sedangkan penelitian ini hanya terfokus pada 

pengembangan kecerdasan interpersonal anak 

usia dini. Penelitian terdahulu berlokasi di 

Ma’had At’tarbiatul Wathoniah Mulniti (Yala di 

Thailand Selatan), sedangkan penelitian ini 

berlokasi di Kelompok Bermain Merak Ponorogo. 

B. Kajian Teori 

1. Kecerdasan Interpersonal 

a. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal adalah 

kemampuan berhubungan dengan orang 

lain. Kecerdasan interpersonal yang baik 

membuat yang bersangkutan mempunyai 

kepekaan hati yang tinggi, sehingga 
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bersikap empati tanpa menyinggung 

apalagi menyakiti perasaan orang lain.
10

 

Dapat pula dipahami sebagi kepekaan 

mencerna dan merespon secara tepat 

sesuai hati, temperamen, motivasi, dan 

keinginan orang lain. Contoh kecerdasan 

interpersonal meliputi: kemampuan 

bergaul dengan orang lain, memimpin 

kepekaan sosial yang tinggi, negoisasi, 

bekerja sama, dan mempunyai empati 

yang tinggi.
11

 Amstrong berpendapat 

bahwa kecerdasan interpersonal adalah 

berpikir lewat berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang lain. Adapun 

kegiatan yang mencakup kecerdasan ini 

                                                             
10

Suyadi, Psikologi Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, 

(Yogyakarta: PT Pustaka Intan Madani, 2010),170. 
11

Fadlillah, Bermain dan Permainna,(Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, 2017),143. 
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adalah memimpin, mengorganisasi, 

berinteraksi, berbagi, menyayangi, 

berbicara, sosialisasi, menjadi pendamai, 

permainan kelompok, klub, teman-teman, 

kelompok, dan kerja sama.
12

 

Kecerdasan interpersonal adalah 

kecerdasan berpikir anak melalui 

komunikasi dan berinteraksi dengan orang 

lain. Kegiatan-kegiatan yang bisa 

mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak ini adalah belajar kelompok, 

mengerjakan suatu proyek, resolusi 

konflik, mencapai konsensus, tanggung 

jawab pada diri sendiri, berteman dengan 

kehidupan sosisal, serta pengenalan 

terhadap ekspresi dan emosi orang lain. 

                                                             
12

Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono, Bermain 

Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak, (Jakarta: PT Indeks, 2010), 61. 
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Indikator kecerdasan interpersonal anak 

dapat diidentifikasi melalui: kemampuan 

anak memahami hati dan perasaan orang 

lain, kemampuan anak dalam menjalin 

hubungan dengan orang lain, menghibur 

dalam berbagai perspektif, dan memegang 

peran dalam kepemimpinan.
13

 

Kecerdasan interpersonal ditampakkan 

pada kegembiraan berteman dan 

kesenangan dalam berbagai macam 

aktivitas sosial, serta ketidaknyamanan 

atau keengganan dalam kesendirian dan 

menyendiri. Orang yang memiliki jenis 

kecerdasan ini menyukai dan menikmati 

bekerja secara kelompok, belajar sambil 

berinteraksi dan bekerja sama, bertindak 

                                                             
13

Heru Kurniawan, Kreatif Mendongeng Untuk Kecerdasan 

Jamak Anak, (Jakarta: KENCANA, 2016), 150. 
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sebagai penengah atau mediator dalam 

perselisihan dan pertikaian, baik di 

sekolah maupun dirumah. Metode belajar 

bersama mungkin sangat baik 

dipersiapkan bagi mereka, dan boleh jadi 

perancang aktivitas belajar bersama 

(pembelajaran kooperatif) sebagai metode 

pengajaran juga mempunyai jenis 

kecerdasan ini.
14

 Kecerdasan interpersonal 

juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang berlangsung antardua pribadi, 

mencirikan proses-proses yang timbul 

sebagai suatu hasil dari interaksi individu 

dengan individu lainnya. Kecerdasan 

interpersonal menunjukkan kemampuan 

seseorang untuk peka terhadap perasaan 

                                                             
14

 Muhammad Alwi, Anak Cerdas Bahagia Dengan 

Pendidikan Positif, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014), 127. 
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orang lain. Mereka cenderung untuk 

memahami dan berinteraksi dengan orang 

lain sehingga mudah bersosialisasi dengan 

lingkungan sekelilingnya.
15

 

Kecerdasan interpersonal merupakan 

kecakapan yang dapat membantu orang 

berhubungan secara baik dengan dirinya. 

Adapun kecerdasan interpersonal, 

menurut Cavanagh bahwa kecerdasan 

interpersonal berkaitan dengan tiga 

kompetensi, yaitu: Pengetahuan atas diri 

sendiri (self-knowledge), Pengarahan pada 

diri sendiri (self-direction), dan harga diri 

(self-esteem).
16

 

Kecerdasan interpersonal menjadi 

penting karena pada dasarnya manusia 

                                                             
15

Susanto, Bimbingan & konseling,237. 
16

Ibid.,233. 
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tidak bisa menyendiri. Banyak kegiatan 

dalam hidup anak terkait dengan orang 

lain. Anak-anak yang gagal 

mengembangkan kecerdasan interpersonal 

akan mengalami banyak hambatan dalam 

dunia sosialnya. Akibatnya mereka mudah 

tersisihkan secara sosial. Seringkali 

konflik interpersonal juga menghambat 

anak untuk mengembangkan dunia 

sosialnya secara matang. Akibat dari hal 

ini anak akan merasa ksesepian, merasa 

tidak berharga, dan suka mengisolasi diri. 

Pada akhirnya menyebabkan anak mudah 

menjadi depresi dan kehilangan 

kebermaknaan hidup. Victor Frankl 

mengungkapkan bahwa anak-anak yang 

terbatas pergaulan sosialnya ini jelas akan 
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banyak mengalami hambatan ketika 

mereka memasuki masa sekolah atau masa 

dewasa. 

Seperti ketika anak harus bekerja 

secara kelompok kemudian rasa malu 

menyebabkan menyingkir dari kegiatan 

bersama tersebut. Anak-anak yang tidak 

mampu bekerja sama dengan teman 

sebayanya akan cenderung disisihkan dan 

tidak mendapatkan peran penting dalam 

kehidupannya kelak. Belum lagi ketika 

anak menginjak dewasa dan harus 

memulai karir di perusahaan tempatnya 

bekerja. Mereka membutuhkan 

keterampilan membangun relasi, 

menciptakan relasi baru dan 
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mempertahankan hubungan dengan 

relasinya secara baik.
17

  

Johnson mengungkapkan bahwa agar 

mampu memulai, mengembangkan dan 

memelihara hubungan interpersonal serta 

komunikasi yang akrab, hangat dan 

produktif dengan orang lain, anak perlu 

diajarkan sejumlah keterampilan dasar 

berkomunikasi. Keterampilan dasar 

tersebut adalah: 

1. Anak harus mampu untuk memiliki 

sikap saling memahami yang 

diperolehnya dari bebarapa 

subkemampuan seperti sikap percaya, 

pembukaan diri, kesadaran diri dan 

penerimaan diri. 

                                                             
17

 T. Safaria, Interpersonal Intelligence, (Yogyakarta: 

Amara Books, 2005), 13-14. 
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2. Anak harus mampu 

mengkomunikasikan pikiran dan 

perasaannya secara tepat dan jelas. 

3. Anak harus mampu menunjukkan 

sikap prososial dan saling mendukung. 

4. Anak harus mampu memecahkan 

konflik dan bentuk-bentuk masalah 

antar pribadi dengan cara-cara yang 

konstruktif.
18

 

b. Ciri- ciri anak yang mempuyai kecerdasan 

Interpersonal  

Ciri- ciri anak yang mempuyai 

kecerdasan Interpersonal tinggi sesuai 

umur, sebagai berikut:
19

 

 

 

                                                             
18

 Ibid., 17 
19

 Suyadi, Psikologi Belajar,172-173. 
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1) Lahir–1 Tahun 

Mengamati mainan yang 

digantung diatasnya dan 

menatap siapa saja yang ada 

disampingnya. 

2) 1-2 Tahun 

Mudah berbaur dengan 

anak-anak lain ketika bermain, 

senang bermain secara 

kelompok. 

3) 2-3 Tahun 

Mudah berkenalan dengan 

anak-anak lain, senang berada 

di dekat kerumunan teman-

temannya, dan 

memperbolehkan mainannya 

dipinjam temannya. 
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4) 3-4 Tahun 

Senang pinjam-meminjam 

atau tukar-menukar benda 

mainan dengan anak lain, tidak 

menangis ketika berpisah 

dengan orang tua, dan sabar 

menunggu giliran bermain. 

5) 4-5 Tahun 

Mau mengalah dengan 

teman bermainnya, tidak 

mengganggu temannya dengan 

sengaja, mengerti dan 

mematuhi aturan bermain 

dengan baik, mampu 

memimpin kelompok bermain 

kecil usia 2-4 anak, serta 
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mampu memecahkan masalah 

sederhana. 

6) 5-6 Tahun 

Mengetahui bagaimna cara 

menunggu giliran ketika 

bermain, berani berangkat ke 

sekolah tanpa diantar, tertib 

menggunakan alat atau benda 

mainan sesuai dengan 

fungsinya, tertib dan terbiasa 

menunggu giliran antri, 

memahami akibat jika 

melakukan pelanggaran dan 

berani bertanggung jawab, 

mampu memimpin kelompok 

bermain yang lebih besar 

(antara 4-8 orang), terampil 
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memecahkan masalah 

sederhana.  

Selain ciri-ciri diatas berikut ini 

juga akan dijelaskan karakteristik anak 

yang memiliki kecerdasan interpersonal 

yang tinggi yaitu: 

a. Mampu mengembangkan dan 

menciptakan relasi sosial baru 

secara efektif. 

b. Mampu berempati dengan orang 

lain atau memahami orang lain 

secara total. 

c. Mampu mempertahankan relasi 

sosial secara efektif sehingga tidak 

musnah dimakan waktu dan 

senantiasa berkembang semakin 

intim/mendalam/penuh makna. 
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d. 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. 

e. Mampu memecahkan masalah 

yang terjadi dalam relasi sosialnya 

dengan pendekatan win-win 

solution, serta yang paling penting 

adalah mencegah munculnya 

masalah dalam relasi sosialnya. 

f. Memiliki keterampilan komunikasi 

yang mencakup mendengarkan 
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efektif, berbicara efektif, dan 

menulis secara efektif. Termasuk 

pula didalamnya mampu 

menampilkan penampilan fisik 

yang sesuai dengan tuntutan 

lingkungan sosialnya.
20

   

c. Dimensi Kecerdasan Interpersonal 

Anderson dan Safaria mengemukakan 

bahwa kecerdasan interpersonal 

mempunyai tiga dimensi utama. Ketiga 

dimensi tersebut mempunyai kesatuan 

yang utuh serta ketiganya saling mengisi 

satu sama lainnya. Sehingga jika salah 

satu dimensi timpang, maka akan 

melemahkan dimensi yang lainnya. 

Kecerdasan interpersonal ini bersifat bisa 

                                                             
20

 T. Safaria, Interpersonal Intelligence, 25. 
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berubah dan bisa ditingkatkan. Karena 

lebih merupakan sebuah proses belajar 

dari pengalaman anak sehari-hari. Bukan 

merupakan faktor hereditas. Semua anak 

bisa memiliki kecerdasan interpersonal 

yang tinggi. Untuk itu anak membutuhkan 

bimbingan  dan pengarahan dari orang tua 

untuk mampu mengembangkan 

kecerdasan interpersonalnya.   

Ketiga dimensi kecerdasan 

interpersonal tersebut, yaitu:
21

 

1. Social sensitivity (Sensitivitas sosial) 

Kemampuan untuk mampu merasakan 

dan mengamati reaksi-reaksi atau 

perubahan orang lain yang 

ditunjukkannya baik secara verbal 

                                                             
21

Ibid.,256.  
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maupun nonverbal. Anak yang 

memiliki sensitivitas yang tinggi akan 

mudah memahami dan menyadari 

adanya reaksi tertentu dari orang lain, 

entah reaksi tersebut positif ataupun 

negatif. 

 Adapun indikator dari sensitivitas 

sosial itu sendiri menurut Safira yaitu: 

a. Sikap empati. 

Empati adalah pemahaman kita 

tentang orang lain berdasarkan sudut 

pandang, perspektif, kebutuhan, dan 

pengalaman orang tersebut. Sikap 

empati sangat dibutuhkan dalam 

bersosialisasi agar tercipta hubungan 

yang saling menguntungkan dan 

bermakna. 
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b. Sikap prososial. 

Prososial adalah tindakan moral 

yang harus dilakukan cultural 

seperti berbagi, membantu seseorang 

yang membutuhkan, bekerjasama 

dengan orang lain dan 

mengungkapkan simpati.
22

 

2. Social insight, yaitu kemampuan anak 

untuk memahami dan mencari 

pemecahan masalah yang efektif dalam 

suatu interaksi sosial, sehingga 

masalah-masalah tersebut tidak 

menghambat apalagi menghancurkan 

relasi sosial yang telah dibangun anak. 

Tentu saja pemecahan masalah yang 

ditawarkan adalah pendekatan win-win 

                                                             
22

Ibid., 257. 
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solution. Di dalamnya terdapat juga 

kemampuan anak dalam memahami 

situasi sosial dan etika sosial sehingga 

anak mampu menyesuaikan diri dengan 

situasi tersebut. 

3. Social communication. 

Penguasaan keterampilan 

komunikasi sosial merupakan 

kemampuan individu untuk 

menggunakan proses komunikasi dalam 

menjalin dan membangun hubungan 

interpersonal yang sehat. Dalam proses 

menciptakan, membangun dan 

mempertahankan relasi sosial, maka 

seseorang membutuhkan sarananya. 

Tentu saja sarana yang digunakan 

adalah melalui proses komunikasi, yang 
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mencakup baik komunikasi verbal, 

non-verbal, maupun komunikasi 

melalui penampilan fisik. Keterampilan 

komunikasi yang harus dikuasai adalah 

keterampilan mendengarkan efektif, 

keterampilan berbicara efektif, 

keterampilan public speaking dan 

keterampilan menulis secara efektif. 

2. Metode Pengembangan Kecerdasan 

Interpersonal 

Perkembangan kecerdasan anak sangat 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sekolah, 

orangtua, dan lingkungan tempat tinggal. 

Masing-masing lingkungan mempengaruhi 

cara signifikasi terhadap perkembangan anak. 
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Begitu juga dalam aspek perkembangan 

interpersonal.
23

 

Ada beberapa metode untuk 

mengembangkan kecerdasan interpersonal, 

diantaranya: 

1. Mengembangkan kesadaran diri. 

Anak yang memiliki kesadaran 

yang tinggi akan lebih mampu mengenali 

perubahan emosi-emosinya, sehingga 

anak akan lebih mampu mengendalikan 

emosi tersebut dengan terlebih dahulu 

mampu menyadarinya. 

Semakin tinggi kesadaran tinggi 

seseorang maka ia semakin hidup 

sebagai pribadi yang utuh. Meningkatkan 

                                                             
23

 Siti Mumun Muniroh, ”Pengembangan Kecerdasan 

Interpersonal Anak”, STAIN Pekalongan, 2008. 

http://e-

journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/218, 

diakses tanggal 16 Januari 2019. 
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kesadaran diri berarti meningkatkan 

kesanggupan anak untuk mengalami 

hidup secara penuh sebagai manusia. 

Kesadaran anak tentang dirinya akan 

menimbulkan persepsi realistis terhadap 

kehidupannya sendiri artinya anak bisa 

memandang kehidupan dan dunia 

mereka secara objektif. 

Kesadaran diri akan 

menimbulkan pemahaman diri. Anak 

akan semakin memahami siapa dirinya, 

bagaimana dirinya hidup, kelebihan dan 

kelemahannya sehingga dengan 

munculnya pemahaman diri ini, maka 

anak akan memunculkan penerimaan 

diri. Anak mampu menerima seluruh 
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totalitas dirinya secara utuh tanpa 

penyangkalan. 
24

 

2. Mengajarkan pemahaman situasi sosial 

dan etika sosial. 

Pemahaman norma-norma sosial 

merupakan kunci sukses dalam membina 

dan mempertahankan sebuah hubungan 

dengan orang lain. Pemahaman situasi 

sosial ini mencakup bagaimana aturan 

yang menyangkut dalam etika kehidupan 

sehari-hari. Sehingga nantinya akan 

mengerti bagaimana harus menyesuaikan 

perilakunya dalam setiap situasi sosial. 

Dalam kehidupan sehari-hari 

persoalan aturan selalu berkaitan dengan 

situasi. Setiap situasi menuntut aturannya 

                                                             
24
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sendiri. Aturan ini mencakup banyak hal 

seperti bagaimana etika dalam bertamu, 

berteman, makan, minum, bermain, 

meminjam, meminta tolong, dan banyak 

lagi lainnya. Semua ini akan dihadapi 

anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga harus dipahami anak dengan 

baik. Paling tidak orang tua pernah 

mengajarkan hal tersebut pada anak-anak 

nya. Jadi, anak akan mengerti bagaimana 

harus menyesuaikan perilakunya dalam 

setiap situasi sosial.
25

  

3. Mengajarkan pemecahan masalah 

efektif. 

Anak yang memiliki kecerdasan 

interpersonal yang tinggi akan memiliki 
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 Ibid., 66. 
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keterampilan memecahkan konflik antar 

pribadi yang efektif, dibandingkan 

dengan anak yang kecerdasan 

interpersonalnya rendah. 

Setiap anak membutuhkan 

keterampilan untuk memecahkan 

masalah secara efektif. Apalagi jika 

masalah tersebut berkaitan dengan 

konflik interpersonal. Semakin tinggi 

kemampuan anak dalam memecahkan 

masalah, maka akan semakin positif hasil 

yang akan didapatkan dari penyelesaian 

konflik antar pribadi tersebut.  

Konflik terjadi ketika ada dua 

kepentingan yang berbeda muncul dalam 

suatu hubungan interpersonal. Sebagai 

contoh anak ingin bermain dengan 
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bolanya, sementara temannya ingin 

meminjam bola tersebut. Atau anak tiba-

tiba diejek oleh temannya tanpa sebab 

yang pasti, sementara anak sendiri tidak 

merasa melakukan kesalahan pada 

temannya. Konflik antar pribadi ini akan 

kerap kali dialami anak dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga keterampilan 

pemecahan masalah menjadi penting 

agar anak mampu menghadapi konflik 

tersebut secara konstruktif.
26

  

4. Mengembangkan sikap empati. 

Sikap empati sangat dibutuhkan 

di dalam proses pertemanan agar tercipta 

hubungan yang bermakna dan saling 

menguntungkan.  
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Empati bukanlah kualitas anak 

yang bersifat ada atau tidak ada sama 

sekali. Empati bervariasi menurut situasi, 

pengalaman anak dan orang yang 

menjadi sasaran respon anak. Secara 

umum anak lebih menunjukkan empati 

kepada orang yang lebih mirip dengan 

dirinya ketimbang orang yang berbeda. 

Misalnya mereka lebih empati kepada 

sesama anggota jenis kelamin atau ras 

mereka sendiri ketimbang anak yang 

berjenis kelamin atau kelompok ras yang 

berbeda. Hal ini terjadi karena mungkin 

anak lebih mudah menempatkan diri 

pada posisi seseorang yang jelas-jelas 

mirip. Anak juga cenderung berempati 

jika mereka melihat seseorang berada 
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dalam situasi yang pernah mereka alami 

ketimbang jika mereka sendiri belum 

pernah mengalaminya.
27

 

5. Mengembangkan sikap prososial. 

Perilaku prososial adalah istilah 

yang digunakan untuk menjelaskan 

sebuah tindakan moral yang harus 

dilakukan secara kultural seperti berbagi, 

membantu seseorang yang 

membutuhkan, bekerja sama 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.   
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Perilaku prososial sangat 

berperan bagi kesuksesan anak dalam 

menjalin hubungan dengan teman 

sebaya. Anak-anak yang disukai oleh 

teman sebayanya kebanyakan 

menunjukkan perilaku prososial yang 

tinggi. Mereka suka berbagi mainan, 

membantu temannya, tidak mengganggu, 

tidak merebut mainan temannya, suka 

memberi makanan dan suka 

meminjamkan mainnya sendiri. 

Sementara anak-anak yang tidak disukai 

oleh sebayanya menunjukkan perilaku 

agresif dan egoistis yang tinggi. Mereka 

jarang membantu temannya, tidak suka 

berbagi, tidak suka memberi, lebih 

banyak mementingkan dirinya sendiri. 
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Bahkan mereka terbiasa bertindak agresif 

untuk memenuhi kepuasan dirinya 

sendiri dengan cara merebut dan 

merampas mainan temannya.
28

 

6. Mengajarkan berkomunikasi secara 

santun. 

Komunikasi merupakan sarana 

yang paling penting dalam kehidupan 

manusia. Komunikasi merupakan suatu 

keterampilan yang harus dimiliki oleh 

setiap orang yang menginginkan 

kesuksesan di dalam hidupnya. 

Di dalam keluarga, komunikasi 

menjadi sarana untuk mengarahkan dan 

mengendalikan setiap kegiatan. 

Komunikasi juga menjadi sarana untuk 
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memahami tujuan serta visi dari keluarga 

dan mempengaruhi anggota keluarga 

lainnya untuk meyakini bahwa tujuan 

keluarga di masa depan merupakan hal 

yang berharga untuk diperjuangkan. 

Melalui komunikasi yang efektif setiap 

orang di dalam keluarga akan memiliki 

pemahaman dan perspektif yang sama 

dalam memahami visi dan misi keluarga 

di masa depan. 

Orang tua harus sukses dalam 

mengkomunikasikan visinya kepada 

anak. Kesuksesan ini tidak sesederhana 

dengan hanya memberitahukan begitu 

saja kepada anak, tetapi melibatkan 

banyak aktivitas dan sarana untuk 
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menanamkan visi keluarga ke dalam 

kesadaran anaknya.
29

 

Di lingkungan sekolah, anak juga 

mulai diajarkan berkomunikasi secara 

santun. Seperti dari hasil pengamatan 

yaitu pembiasaan yang dilakukan di 

Kelompok Bermain Merak Ponorogo, 

setiap hari anak dibiasakan untuk 

berkomunikasi secara santun kepada 

guru maupun teman sebaya, contohnya 

anak selalu dibiasakan untuk mengucap 

kata tolong saat meminta bantuan, kata 

terimakasih saat mendapat bantuan, kata 

maaf saat melakukan kesalahan pada 

orang lain, dan kata permisi saat akan 

meminta izin. 
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7. Mengajarkan cara mendengar efektif 

Salah satu keterampilan 

komunikasi yang harus dimiliki oleh 

anak adalah keterampilan mendengarkan. 

Keterampilan mendengarkan ini akan 

menunjang proses komunikasi anak 

dengan orang lain. Sebab orang akan 

merasa dihargai dan diperhatikan ketika 

mereka sedang berbicara. Sebuah 

hubungan komunikasi tidak akan 

berlangsung baik jika salah satu pihak 

tidak mengacuhkan apa yang 

diungkapkannya. Mendengarkan 

membutuhkan perhatian dan sikap 

empati, sehingga orang merasa 

dimengerti dan dihargai.
30
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Di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo pembiasaan kata maaf, tolong, 

terimakasih, dan permisi selalu 

diterapkan setiap hari saat kegiatan 

belajar maupun bermain. Guru sebagai 

pendidik tentunya selalu memberikan 

contoh yang baik kepada anak-anak di 

sekolah agar anak dapat mencontohnya, 

seperti apabila ada anak yang lupa tidak 

mengucapkan kata maaf, tolong, 

terimakasih, dan permisi saat melakukan 

atau memperoleh sesuatu maka guru 

akan mengingatkan anak tersebut 

sehingga anak akan mendengarkan dan 

mematuhinya. 
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Kegiatan-kegiatan yang dapat 

mendukung kecerdasan interpersonal 

anak bagi guru atau orang tua yaitu: 

a. Membuat peraturan bersama dalam 

keluarga melalui diskusi. 

b. Memberikan kesempatan tanggung 

jawab di rumah. 

c. Melatih anak-anak menghargai 

perbedaan pendapat. 

d. Menumbuhkan sikap ramah dan 

peduli sesama. 

e. Melatih anak mengucapkan 

terimaksih, minta tolong, meminta 

maaf, atau permisi. 

f. Melatih kesabaran menunggu 

giliran.
31
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Suyadi, Psikologi Belajar, 302. 
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3. Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Hasan Alwi, dkk dalam kamus besar 

bahasa Indonesia mengungkapkan bahwa 

anak adalah manusia yang masih kecil, 

yaitu yang baru berumur enam tahun. 

Secara bahasa, anak usia dini adalah 

sebutan bagi anak yang berusia 0-6 tahun. 

Hal itu dikarenakan secara normatif, 

memang anak diartikan sebagai seseorang 

yang lahir sampai usia 6 tahun.
32

 

Anak usia dini adalah sosok individu 

yang sedang menjalani proses 

perkembangan pesat dan fundamental bagi 

kehidupan selanjutnya. Anak usia dini 

berada pada rentang usia 0-6 tahun. Pada 
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Novan Ardy Wiyani, Menejemen Paud Bermutu: Konsep 

dan Praktik MMT di KB, TK/RA, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 

2015), 21. 
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masa ini proses pertumbuhan dan 

perkembangan dalam berbagai aspek 

sedang mengalami masa yang cepat dalam 

rentang perkembangan hidup manusia.
33

 

Anak usia dini adalah anak yang 

berumur nol tahun atau sejak atau sejak 

lahir hingga berusia kurang lebih 0-6 

tahun. Sementara itu, Subdirektorat 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 

berpendapat bahwa anak usia dini adalah 

anak usia 0-6 tahun; yakni hingga anak 

menyelesaikan masa Taman Kanak-

kanak.
34

 

Anak usia dini adalah kelompok anak 

yang berada dalam proses pertumbuhan 

                                                             
33

Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak 

Usia Dini, (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang,2009), 6. 
34

Tadkiroatun Musfiroh, Memilih, Menyusun dan 

Menyajikan Cerita untuk anak usia dini, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2008), 1. 
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dan perkembangan yang bersifat unik, 

dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan 

perkembangan (koordinasi motorik halus 

dan kasar), intelegensi (daya pikir, daya 

cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan 

spiritual), sosial emosional (sikap dan 

perilaku serta agama), bahasa dan 

komunikasi yang khusus sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Berdasarkan keunikan dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya, anak 

usia dini terbagi dalam tiga tahapan, yaitu: 

masa bayi lahir sampai 12 bulan, 

masa toddler (batita) usia 1-3 tahun, masa 

prasekolah usia 3-6 tahun, dan masa kelas 

awal SD 6-8 tahun. Pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini perlu 
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diarahkan pada peletakan dasar-dasar 

yang tepat bagi pertumbuhan dan 

perkembangan manusia seutuhnya, yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

daya pikir, daya cipta, sosial emosional, 

bahasa dan komunikasi yang seimbang 

sebagai dasar pembentukan pribadi yang 

utuh. 

Sementara itu, jika ditinjau dari sisi 

usia kronologisnya, maka menurut 

agreement of UNESCO anak usia dini 

adalah kelompok anak yang berada pada 

rentan usia 0-6 tahun. Pengertian tersebut 

akan berbeda jika dibandingkan dengan 

pengertian anak usia dini pada Undang-

undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 
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Ayat 14 Undang-undang tersebut 

dinyatakan bahwa anak usia dini diartikan 

sebagai anak yang berusia lahir (0 tahun) 

sampai 6 tahun.
35

 

Definisi kedua membatasi pengertian 

usia dini pada anak usia satu hingga lima 

tahun (1-5) tahun. Pengertian ini 

didasarkan pada pembatasan dalam 

psikologi perkembangan yang meliputi 

bayi (infancy atau babyhood yakni usia 0-

1 tahun, usia dini yakni usia 6-12 tahun, 

dan seterusnya. 

Periode dini dalam perjalanan usia 

manusia merupakan periode penting bagi 

pembentukan otak, intelegensi, 

kepribadian, memori, dan aspek 
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Ardy Wiyani, Menejemen Paud Bermutu, 21-22. 



63 
 

 

perkembangan yang lain. Kegagalan 

pertumbuhan dan perkembangan pada 

masa ini dapat mengakibatkan kegagalan 

masa sesudahnya. 

b. Prinsip-prinsip Perkembangan Anak Usia 

Dini 

Prinsip perkembangan anak sangat 

penting untuk memperoleh gambaran 

keumuman perilaku anak anak pada tahap 

tertentu. Pengetahuan ini juga bermanfaat 

untuk memberikan bimbingan dan 

rangsangan tertentu agar anak dapat 

mencapai kemampuan sepenuhnya, serta 

memungkinkan guru menyiapkan anak 

atas hal-hal yang diharapkan dari mereka 

pada usia tertentu. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa terdapat 10 fakta dasar mengenai 

prinsip perkembangan selama anak-anak 

yaitu:
36

 

1) Perkembangan menyangkut 

perubahan. Tujuan perkembangan 

ini adalah aktualisasi diri atau 

pencapaian kemampuan bawaan. 

Berbagai perubahan ini dipengaruhi 

oleh: Kesadaran anak akan 

perubahan tersebut, dampak 

perubahan terhadap perilaku anak, 

sikap sosisal terhadap perubahan, 

sikap sosial sebagai akibat dari 

perubahan penampilan anak, dan 

sikap budaya yang merupakan 
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Musfiroh, Memilih, Menyusun.., 3-5. 



65 
 

 

cerminan orang memeperlakukan 

anak sebagai akibat perubahan dan 

penampilannya. 

2) Perkembangan awal lebih penting 

daripada perkembangan selanjutnya, 

karena dasar awal sangat 

dipengaruhi oleh proses belajar dan 

pengalaman. Apabila perkembangan 

membahayakan penyesuaian pribadi 

dan sosial anak, ia dapat diubah 

sebelum menjadi pola pembiasaan. 

Lingkungan tempat anak hidup 

selama bertahun-tahun, yang 

merupakan pembentukan awal 

kehidupan, mempunyai pengaruh 

kuat pada kemampuan bawaan 

mereka. Hal yang berpengaruh besar 
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dalam hal ini adalah hubungan 

antarpribadi, keadaan emosi, pola 

pengasuhan, peran dalam 

keluarga,struktur keluarga di masa 

anak-anak, dan rangsangan 

lingkungan. 

3) Perkembangan merupakan hasil 

proses kematangan dan belajar. 

Perkembangan tergantung pada 

interaksi antara faktor-faktor bawaan 

dengan faktor sosial dan budaya 

lingkungan. 

4) Studi genetik bayi sejak lahir hingga 

5 tahun telah menunjukkan bahwa 

semua anak kecil mengikuti pola 

perilaku namun yang relative 

beraturan. Mencakup berbagai aspek 
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perkembangan motorik, perilaku, 

emosional, bicara, perilaku sosisal, 

perkembangan konsep, cita-cita, 

minat, dan identifikasi terhadap 

orang lain. Pola perkembangan 

tersebut dipengaruhi juga oleh 

kondisi lingkungan di masa pralahir 

dan pascalahir. 

5) Pola perkembangan mempunyai 

karakeristik tertentu yang dapat 

diramalkan, di antaranya adalah: 

adanya persamaan pola 

perkembangan bagi semua anak, 

perkembangan berberlangsung dari 

umum ketanggapan spesifik 

terhadap berbagai rangsangan yang 

diterima, perkembangan terjadi 
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secara berkesinambungan, berbagai 

bidang perkembangan berlangsung 

dengan dengan cepat yang berbeda, 

dan terdapat berbagai keterkaitan 

dalam perkembangan. 

6) Terdapat bukti bahwa faktor 

lingkungan lebih berpengaruh dalam 

menimbulkan perbedaan daripada 

faktor keturunan. Ini berlaku baik 

dalam perkembangan fisik maupun 

psikologis. 

7) Terdapat periode dalam pola 

perkembangan yang disebut periode 

pra-lahir, masa neonatus, masa bayi, 

masa kanak-kanak awal, masa 

kanak-kanak akhir, dan masa puber. 
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8) Ada harapan sosial untuk setiap 

periode perkembangan berbetuk 

tugas perkembangan yang 

memungkinkan para orangtua dan 

guru mengetahui pada usia berapa 

anak mampu menguasai pola 

perilaku  tertentu yang diperlukan 

bagi penyesuaian yang baik. 

9) Setiap bidang perkembangan 

mengandung kemungkinan resiko 

tertentu, baik fisik maupun 

psikologis, yang dapat mengubah 

pola perkembangan. 

10) Kebahagiaan bervariasi pada 

berbagai periode perkembangan. 

c. Aspek-aspek Perkembangan Anak 
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Berikut ini diuraikan 

perkembangan anak usia Taman Kanak-

kanak yang meliputi berbagai aspek 

perkembangan tersebut. Di antaranya 

adalah: perkembangan fisik dan motorik, 

perkembangan bahasa, perkembangan 

sosial, perkembangan moral, dan 

perkembangan kognisi.
37

 

d. Prinsip-prinsip Pendidikan Anak Usia 

Dini 

Pendidikan anak usia dini kini 

mulai memperoleh perhatian banyak 

orang, terutama setelah disadari bahwa 

pendidikan pada masa-masa ini sangat 

mempengaruhi tahap berikutnya. Proses 

pendidikan itu dimulai sejak dalam 
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kandungan, yakni sejak masa embrio 

terjadi. Proses pendidikan pada masa itu 

dapat dilihat dari perilaku orangtua. 

Mereka menjaga tuturan, pikiran, dan 

perilaku karena percaya bahwa semua 

yang dilakukan berimbas pada janin.
38
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen). Dalam hal 

ini peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, teknik pengumpulan dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi.
39

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian 
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Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

PT Remaja Rosda Karya, 2017), 4. 

73 



74 
 

 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai profil dan juga metode dalam 

pengembangan kecerdasan interpersonal Anak 

Usia Dini di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu 

sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen 

juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap 

terjun ke lapangan.
40

 Peneliti harus dibekali 

kemampuan kualitatif, etika penelitian, dan ilmu 

pengetahuan sesuai bidang yang diteliti.
41

 

Peneliti hadir secara langsung di lokasi 

penelitian yaitu di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo untuk meneliti profil kecerdasan 

                                                             
40

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif 

Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2013), 305. 
41

Moleng, Metedologi Penelitian Kualitatif, 95. 
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interpersonal anak usia dini dan juga 

memperhatikan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

guru serta kepala sekolah yang diikuti oleh anak-

anak di Kelompok Bermain Merak Ponorogo. 

Sehingga peneliti mampu mengumpulkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian.  

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas Matahari 

Usia 3-4 tahun, sebab pada usia ini adalah waktu 

yang tepat untuk mengajarkan pada anak perilaku 

sopan santun dan bertuturkata secara baik 

terhadap guru dan teman sebaya. Alasan peneliti 

mengambil penelitian di Kelompok Bermain 

Merak Ponorogo karena sekolah tersebut sudah 

membiasakan berperilaku sopan santun dan 

bertuturkata secara baik terhadap guru dan teman 

sebaya. 
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D. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.
42

 Adapun sumber data 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Person (orang) yakni sumber, melalui 

wawancara atau tindakan melalui 

pengamatan di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. Dalam penelitian ini sumber 

datanya adalah Kepala Sekolah Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo  dan guru kelas 

matahari di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. 

2. Place (tempat) yakni sumber data yang 

menyajikan lampiran berupa tempat atau 
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sumber data yang menyajikan tampilan 

berupa keadaan diam dan bergerak, meliputi 

fasilitas penunjang kecerdasan interpersonal 

serta metode yang digunakan dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal anak 

usia dini, kondisi lokasi di Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo. 

3. Paper yaitu sumber data yang menyajikan 

tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, 

simbol, dan lain-lain. Dalam penelitian ini 

yang menjadi paper adalah berupa benda-

benda tertulis seperti dokumen-dokumen 

sejarah Kelompok Bermain Merak Ponorogo, 

visi misi dan tujuan sekolah. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 
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mengumpulkan data. Teknik pegumpulan data 

pada penelitian ini adalah: 

1. Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan tanya jawab, baik secara 

langsung maupun tidak langsung secara tatap 

muka. Pengumpulan data melalui teknik 

wawancara digunakan untuk mengungkapkan 

masalah dan persepsi seseorang secara 

langsung dengan sumber data.
43

 Dalam 

metode wawancara ini peneliti mencari data 

tentang Kecerdasan Interpersonal anak usia 

dini di Kelompok Bermain Merak Ponorogo. 

Sedangkan yang dijadikan informan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan 
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Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan, 

(Yogyakarta: STAIN Po Press, 2012), 66. 
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Guru Kelas mengenai Kecerdasan 

Interpersonal dan Metode pengembangannya. 

2. Observasi merupakan teknik pengamatan dan 

pencatatan sistematis dari fenomena-

fenomena yang diselidiki. Observasi 

dilakukan dengan tujuan untuk menemukan 

data dan informasi dari gejala atau fenomena 

(kejadian atau peristiwa) secara sistematis 

dan didasarkan pada tujuan penyeledikikan 

yang telah dirumuskan.
44

 Dalam penelitian 

ini yang paling penting adalah catatan saat 

berada di lapangan. Catatan lapangan pada 

penelitian ini bersifat deskriptif. Observasi ini 

tentang metode pengembangan kecerdasan 

interpersonal di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. 
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 Mahmud, Metode Penelitian  Pendidikan, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2011), 168. 
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3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
45

 Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya profil, biografi 

sekolah dan lain sebagainya. Atau bisa 

dengan foto waktu pembelajaran berlangsung 

sebagai bukti asli. Dokumentasi digunakan 

untuk pengambilan data profil sekolah. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data peneliti menggunakan 

analisis data kualitatif, artinya bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 
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Sugiyono, Metode Penelitian, 329. 
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pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas.
46

 Adapun langkah-langkah analisis adalah: 

 

Gambar 3.1  

Teknik Analisis Data menurut Milles dan Huberman 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori. Dalam 

penelitian ini pada tahap reduksi data 

peneliti memilih data-data yang 
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ditemukan di lapangan dipilih yang 

dapat menjawab rumusan masalah yang 

ada.
47

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah penyajian 

data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagus, 

grafik, menarik, network dan chart. 

Dengan menjelaskan penyajian data, 

maka peneliti akan lebih mudah untuk 

memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Dalam penelitian kualitatif  yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data 
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Djunaidi Ghony dan Fauzan AlMhansur, Metodologi 

Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 307. 
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adalah dengan teks yang bersifat 

naratif.
48

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakir dalam penelitian 

ini adalah penarikan kesimpulan dalam 

ferivikasi, kesimpulan dalam penelitian 

kualitatifyang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti yang telah 

dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan 
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masih dapat berkembang setelah peneliti 

melakukan penelitian langsung di 

lapangan.
49

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan dalam penelitian ini dapat 

dicapai dengan proses pengumpulan data yang 

tepat, yaitu  dengan triangulasi dan ketekunan 

pengamatan. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

a. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan sebagai pembanding data itu. 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber 

data, seperti dokumen, hasil observasi, hasil 

wawancara dengan mewawancarai lebih dari 
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satu subjek yang dianggap memiliki sudut 

pandang yang berbeda. 

b. Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dangan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. 
50

 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan triangulasi dengan sumber. 

Artinya, peneliti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dengan penelitian 

kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari 
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Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 
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observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

diperoleh akan menghasilkan bukti yang 

berbeda dan akan melahirkan keluasan 

pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahapan dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan ditambah tahap terakhir dari penelitian yaitu 

tahapan penulisan laporan hasil penelitian. 

Adapun tahap-tahap penelitian tersebut 

adalah: 

a. Tahapan pra lapangan meliputi; menyusun 

rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan penelitian, dan menyangkut 

etika penelitian. 

b. Tahapan pekerjaan lapangan meliputi; 

memahami latar penelitian, dan mempersiapkan 
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diri memasuki lapangan, dan berperan serta 

dalam mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi analisis data 

selama dan setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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 BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil dan Sejarah Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo 

Kelompok Bermain Merak berlokasi di  Jalan  

Aloon-Aloon Utara No.9, Desa/Kelurahan 

Ponorogo, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo. Kelompok Bermain Merak didirikan 

pada tahun 2006 dibawah naungan PKK 

Kabupaten Ponorogo yang bekerja sama dengan 

Plan Indonesia. Ibu Etty Muhadi Suyono yang 

saat itu tercatat sebagai Ibu Bupati merasa perlu 

diselenggarakannya satuan pendidikan di 6 titik 

dikawasan Kabupaten Ponorogo sebagai 

percontohan layanan pendidikan anak usia dini 

89 
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yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini. 

Pada tahun 2010 salah satu bentukan PLAN 

Indonesia dan PKK Kabupaten Ponorogo yaitu 

Kelompok Bermain Merak mengajukan perizinan 

operasional ke dinas kabupaten. Surat izin 

operasional dari Dinas Kabupaten Ponorogo 

dengan nomor 421.9/1306/405.08/2010 tercantum 

mulai berlaku tanggal 01 Maret 2010. 

Selanjutnya Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo terus berbenah dan mengembangkan 

diri dengan mengikuti pelatihan dan belajar 

mandiri. Untuk model pembelajaran Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo menerapkan model 

sentra (BccT) dari awal beridiri hingga kini. Pada 

tahun 2011 Kelompok Bermain Merak Ponorogo 

menambah program layanan dengan menerima 
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anak usia 4-6 tahun. Tahun 2017 Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo dalam proses 

mengajukan perizinan perluasan layanan dalam 

bentuk Taman Kanak-kanak. 

2. Perkembangan Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo 

Harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh 

Kelompok Bermain Merak Ponorogo tertuang 

dalam visi sekolah yaitu menciptakan lingkungan 

bermain yang dapat mengembangkan potensi 

anak secara optimal dan menyeluruh serta 

terlayani haknya secara inklusif. Tindakan yang 

dilakukan pihak sekolah untuk mewujudkan visi 

sekolah adalah (a) Memberikan layanan 

Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas dan 

sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya, (b) Menggali, menemukan, 
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mengembangkan dan mengasuh potensi, minat 

dan bakat anak, (c) Memberikan hak kepada 

peserta didik untuk mencapai hasil akhir yang 

terbaik sehingga mampu melanjutkan pendidikan 

kejenjang yang lebih tinggi, (d) Menghormati, 

menghargai dan memberikan pelayanan yang 

baik, peduli dan integritas tinggi pada anak, (e) 

Menjadi pelopor pengembangan Pelaksanaan 

Program Pendidikan Anak Usia Dini yang aman, 

nyaman dan menyenangkan bagi anak, (f) 

Menjalin hubungan dengan orang tua, tidak hanya 

sebatas pelayanan yang diharapkan, namun juga 

mencakup dialog yang lengkap dan jujur, 

tanggapan positif atas saran dan kritik serta 

pertukaran informasi mengenai hal – hal yang 

berhubungan dengan pendidikan anak usia dini. 

Tujuan umum Kelompok Bermain Merak 
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Ponorogo adalah fasilitator bagi peserta didik 

untuk menjadi anak yang;  (1) taat pada ajaran 

agama, (2) sholeh dan sholehah, (3) berfikir 

positif dan optimis, (4) bekerja keras, (5) jujur, 

disiplin, dan bertanggung jawab, (6) mampu 

bekerja sama, (7) suka menolong, (8) kreatif, 

ramah dan rendah hati, (9) pantang menyerah, 

(10) menjadi pemimpin, (11) menghormati dan 

menyayangi sesama, (12) menjunjung tinggi nilai 

– nilai budaya bangsa. 

Salah satu faktor keberhasilan tujuan 

pendidikan adalah adalah pendidik atau guru yang 

profesional. Latar belakang pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tingkat keprofesionalan guru atau pendidik dalam 

menjalan tugas, sehingga hassil yang akan 

diperolehnya berkualitas. Pendidik atau guru di 
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Kelompok Bermain Merak Ponorogo berjumlah 9 

guru dan 1 kepala sekolah, dengan jumlah peserta 

didik 25 anak. Sarana dan prasarana yang dimiliki 

adalah 1 dapur, 1 ruang perpustakaan, kamar 

mandi,6 ruang kelas, kantor guru, 1 ruang 

gudang, area bermain di luar kelas seperti jungkat 

jungkit, perosotan, mangkok putar, ayunan, serta 

jaring laba-laba. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Profil Kecerdasan Interpersonal di Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo 

Kecerdasan interpersonal menunjukkan 

kemampuan seseorang untuk peka terhadap 

perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk 

memahami dan berinteraksi dengan orang lain 

sehingga mudah untuk bersosialisasi. Kegiatan 

interpersonal lainnya juga dapat berupa kegiatan 
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saling berbagi dengan teman, menyayangi orang-

orang yang dikenalnya, berbicara secara sopan, 

mengenal perasaan orang lain, bekerja sama serta 

mampu memimpin kelompok. Guru atau pendidik 

mempunyai peranan penting dalam 

pengembangan kecerdasan interpersonal anak. 

Pengembangan kecerdasan interpersonal anak 

usia dini di Kelompok Bermain Merak Ponorogo 

dilakukan sejak anak mulai masuk di sekolah 

tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, sebagai 

berikut: 

“Perkembangan kecerdasan interpersonal 

anak-anak di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo sudah baik dikarenakan 

pengembangan tersebut sudah mulai 

diterapkan sejak anak masuk di 

Kelompok Bermain Merak, melalui 

pembiasaan-pembiasaan kegiatan bermain 
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dan belajar sehari-hari yang berhubungan 

dengan interpersonal anak”.
51

 

 

Perkembangan kecerdasan interpersonal 

setiap anak tentunya tidaklah sama, seperti dalam 

kelompok usia 4-5 tahun di Kelompok Bermain 

Merak Ponorogo. Terdapat beberapa anak yang 

kecerdasan interpersonalnya sudah berkembang 

dan belum berkembang. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara yang telah peneliti 

lakukan dengan guru 2, sebagai berikut: 

 “Perkembangan kecerdasan interpersonal 

anak di kelas matahari tidak sama, ada 

yang sudah berkembang dan ada yang 

belum. Walaupun begitu guru masih tetap 

terus berusaha untuk mengembangkan 

kecerdasan interpersonal anak, melalui 

pembiasaan-pembiasaan sehari-hari”.
52

 

 

Setiap anak memiliki karakter yang 

berbeda-beda, karakteristik anak yang memiliki 

                                                             
51

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode : 01/W/11-03-2019 
52

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode : 03/W/13-03-2019 
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kecerdasan interpersonal di Kelompok Bermain 

Merak Ponorogo sudah mampu mengembangkan 

dan menciptakan relasi sosial baru secara efektif, 

seperti yang diungkapkan oleh Guru 1 sebagai 

berikut: 

“Anak-anak di sini sudah bisa 

bersosialisasi dengan baik, contohnya 

anak-anak tidak pilih-pilih dalam 

berteman, mudah bergaul, dan memiliki 

sifat toleransi. Lalu mempunyai sikap 

sosial seperti, saat kegiatan bermain anak 

mau menunggu giliran dan juga belajar 

saling berbagi”.
53

 

 

Anak yang memiliki kecerdasan 

interpersonal memiliki karakteristik mampu 

berempati atau memahami orang lain, anak-anak 

di Kelompok Bermain Merak Ponorogo seperti 

yang dijelaskan oleh guru 2 yaitu: 

“Anak sudah mempunyai sikap empati 

kepada orang lain seperti dengan teman 

                                                             
53 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode : 05/W/12-03-2019 
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sendiri dan adik kelasnya, contohnya 

ketika ada teman yang sakit anak diajak 

menjenguk, bermula dari hal kecil tersebut 

anak akan terlatih dan terbiasa 

berempati”.
54

 

 

Karakteristik lain dari kecerdasan 

interpersonal anak adalah mampu memecahkan 

masalah yang terjadi dalam relasi sosialnya. 

Anak-anak di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo sudah mampu memecahkan masalah. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Guru 1 

sebagai berikut: 

“Anak-anak di sini sudah mampu, 

awalnya guru membantu anak untuk 

mengidentifikasi masalah, misalnya ketika 

anak bertengkar dengan temannya, minta 

anak untuk duduk bersabar dan tanyakan 

masalah apa yang sebenarnya terjadi. Jika 

masalahnya dipicu karena salah paham, 

maka guru akan meminta anak untuk 

kembali bermain bersama. Dengan 

diajarkannya cara tersebut ketika ada 

                                                             
54 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode : 06/W/13-03-2019 
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pertengkaran lagi anak bisa menjadi 

penengah”.
55

 

 

Karakteristik lain lagi dari kecerdasan 

interpersonal anak adalah memiliki keterampilan 

komunikasi yang mencakup mendengarkan 

efektif, seperti yang dikatakan oleh guru 2: 

“Sudah banyak anak-anak di sini yang 

mampu mendengarkan secara efektif, 

sekitar 15-30 menit. Hanya saja masih ada 

beberapa anak yang perlu diberikan 

perhatian yang lebih agar dapat 

berkembang sesuai yang diharapkan”. 

 

Perkembangan kecerdasan interpersonal 

anak usia 4-5 tahun diharapkan dapat berkembang 

ketika di sekolah maupun di lingkungan sekitar 

anak, dan anak dapat menerapkan setiap 

pembiasaan yang telah ia peroleh dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk menunjang 

perkembangan kecerdasan interpersonal anak di 

                                                             
55 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode : 05/W/12-03-2019 
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sekolah, kesadaran diri pada anak perlu dilatih 

agar anak lebih memahami dirinya sendiri. 

2. Metode Pengembangan Kecerdasan 

Interpersonal Anak Usia Dini Di Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo 

Dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal anak usia dini, ada beberapa metode 

yang diterapkan. Setiap metode yang diterapkan 

bertujuan  agar anak dapat bersosialisasi dengan 

baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar 

mereka tinggal. Kecerdasan interpersonal perlu 

dikembangkan sejak dini dengan harapan agar 

tertanam dalam diri anak serta dapat terus 

diterapkan oleh anak sampai mereka dewasa 

nanti. Sesuai dengan pernyataan dari kepala 

sekolah metode pengembangan kecerdasan 

interpersonal anak yang digunakan oleh guru 2 di 
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Kelompok Bermain Merak Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

“Metode yang digunakan di sini itu berupa 

melatih sikap peduli sosial anak, 

berkomunikasi secara santun, dan lain 

sebagainya. Metode tersebut biasanya 

dilakukan setiap hari baik di dalam proses 

pembelajaran maupun tidak”.
56

  

 

Seperti halnya yang dijelaskan juga oleh 

guru 1 bahwa: 

“Metode yang diterapkan di sini yaitu 

dengan melatih sikap peduli sosial anak 

sikap peduli sosial biasanya ditunjukkan 

pada adik kelas. Namun masih belum 

merata kesemua murid. Hal tersebut 

karena pengaruh lingkungan keluarga 

juga”
57

 

 

Kesadaran diri yang tinggi merupakan 

salah satu pondasi dari berkembangnya emosi 

pada anak. Anak yang memiliki kesadaran diri 

yang tinggi akan lebih mampu mengendalikan 

                                                             
56

Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode : 07/W/12-03-2019  
57

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode :  04/W/12-03-2019  
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emosi. Metode kesadaran diri pada anak di 

Kelompok Bermain Merak Ponorogo 

dikembangkan dengan melalui cerita inspiratif  

serta membiasakan anak untuk bertanggung 

jawab pada tugasnya seperti yang dijelaskan oleh 

guru 2, sebagai berikut: 

“Cerita inspiratif yang diberikan 

contohnya seperti cerita tentang nabi, 

legenda atau fabel yang mempunyai 

makna serta pesan yang dapat diambil 

setiap ceritanya. Sedangkan untuk 

membiasakan anak bertanggung jawab 

pada tugasnya, guru memberikan aturan 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

Hal tersebut akan membuat anak memiliki 

rasa tanggungjawab untuk menaati 

peraturan tersebut”
58

 

 

Perilaku prososial adalah sebuah tindakan 

moral yang harus dilakukan secara kultural 

seperti membantu sesorang yang membutuhkan 

bantuan, bekerja sama dengan orang lain, dan 

                                                             
58

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode :08/W/13-03-2019 
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mengungkapkan simpati. Perilaku ini menuntut 

kontrol diri anak untuk menahan diri dari 

egoismenya dan rela menolong atau berbagi 

dengan orang lain seperti yang dijelaskan oleh 

guru 1, yaitu sebagai berikut: 

“Anak-anak disini sikap peduli sosialnya 

tidak sama mbak… sudah ada yang baik, 

namun adapula yang masih perlu untuk 

dikembangkan lagi. Biasanya sebagian 

dari mereka itu ada yang sudah terbiasa 

membantu teman yang mengalami 

kesulitan, mengingatkan temannya yang 

salah, dan mau berbagi makanan dengan 

temannya”.
59

 

 

Komunikasi merupakan suatu 

keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap 

orang yang menginginkan kesuksesan di dalam 

hidupnya. Melalui kemampuan berkomunikasi 

menjadikan kehidupan manusia berbeda secara 

signifikan dengan makhluk ciptaan Tuhan 

                                                             
59

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode :09/W/12-03-2019 
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lainnya. Melalui komunikasi yang efektif setiap 

orang akan memiliki pemahaman dan perspektif 

yang sama dalam memahami visi dan misi hidup. 

Hal tersebut seperti yang di jelaskan oleh guru 2, 

yaitu sebagai berikut: 

“Biasanya guru-guru yang ada di sini 

selalu mengajarkan anak untuk 

berkomunikasi menggunakan bahasa yang 

sopan dan santun kepada guru atau orang 

yang lebih tua darinya. Ya contohnya itu 

seperti ketika mereka berbicara tidak 

berteriak namun pelan, dan juga 

menggunakan kata yang halus, serta guru 

selalu mengingatkan anak ketika mereka 

berbicara tidak sopan. Guru selalu 

memberikan contoh yang baik dengan 

harapan  anak dapat menirukannya”
60

 

 

Mendengarkan merupakan proses yang 

aktif, tidak terjadi begitu saja. Mendengarkan 

menuntut perhatian, energi serta komitmen dari 

anak. Anak tidak saja dituntut untuk mampu 

                                                             
60

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode :10/W/13-03-2019 
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berbicara secara jelas, tetapi yang lebih penting 

lagi adalah anak dituntut untuk mampu 

mendengarkan orang yang berbicara dengannya. 

Kemampuan mendengarkan merupakan cara 

untuk memperoleh informasi yang akurat dan 

valid. Dengan mendengarkan secara efektif maka 

anak bisa memahami orang yang diajak berbicara. 

Seperti yang diungkapkan oleh guru 1, yaitu 

sebagai berikut: 

“Anak-anak yang ada di sini itu sebagian 

sudah dapat menerapkan bagaimana cara 

mendengarkan secara efektif, dan ada juga 

dari mereka yang belum dapat 

menerapkannya. Hal ini karena tingkat 

pemahaman anak pada dasarnya memang 

berbeda-beda.”
61

 

 

Sejalan dengan hal tersebut guru 2 juga 

mengungkapkan sebagai berikut: 

                                                             
61

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode :11/W/12-03-2019 
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“Kalau di sini biasanya anak-anak itu 

dapat mendengarkan secara efektif kalau 

materi yang dijelaskan oleh guru itu 

dengan cara yang menarik. Maka anak 

dapat mendengarkan secara efektif kurang 

lebih selama 15 sampai 30 menit. Sebab, 

ketertarikan anak saat mendengarkan 

mempunyai rentan waktu yang cukup 

lama tergantung bagaimana cara guru 

dalam menyampaikan sebuah materi 

tersebut”
62

 

 

Selain itu di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo  juga dibiasakan untuk mengucapkan 

kata tolong, maaf, terimakasih, dan permisi 

kepada orang lain. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh guru 2, yaitu sebagai berikut: 

"Contohnya seperti pada saat meminta 

bantuan kepada temannya maupun kepada 

orang lain, mengatakan maaf ketika 

melakukan kesalahan yang ia lakukan, 

berterimkasih ketika mendapat sesuatu 

dari oranglain, dan permisi saat meminta 

izin ketika ingin meninggalkan kelas”
63
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 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode :12/W/13-03-2019 
63

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, kode :13/ W/13-03-2019 
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Dilihat dari hasil wawancara dengan 

kepala sekolah dan beberapa guru mengenai 

metode pengembangan kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. Metode pengembangan kecerdasan 

interpersonal yang diterapkan yaitu meliputi 

pengembangan kesadaran diri pada anak, sikap 

peduli sosial, berkomunikasi secara santun, 

mengucapkan kata tolong; maaf; terimakasih; dan 

permisi, serta mendengarkan secara efektif. Selain 

itu di Kelompok Bermain Merak Ponorogo anak-

anak juga dibiasakan untuk mengucapkan kata 

tolong, maaf, terimakasih, dan permisi kepada 

orang lain. Sehingga mereka dapat belajar 

menghargai orang lain terutama orang yang lebih 

tua darinya sejak usia dini. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A.  Pembahasan Profil Kecerdasan Interpersonal 

Anak Usia Dini di 

 Kelompok Bermain Merak Ponorogo 

Kecerdasan Interpersonal merupakan sebuah 

kecerdasan atau kemampuan berhubungan, baik 

komunikasi maupun interaksi dengan orang lain. 

Kecerdasan interpersonal sangat penting ditanamkan 

pada anak sejak dini karena akan lebih mempunyai 

kecakapan berhubungan dengan teman sebaya, guru, 

serta orang lain yang baru dikenalnya. Kecerdasan 

interpersonal anak menunjukkan anak peka terhadap 

perasaan lain mempunyai sikap empati serta simpati 

terhadap orang lain.  

Setiap anak mempunyai kecerdasan yang 

bermacam-macam, antara anak yang satu dengan yang 

109 
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lainnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing. Kecerdasan interpersonal sangat 

penting diimplementasikan anak sejak usia dini karena 

dengan begitu anak akan terbiasa atau terlatih dalam  

berhubungan atau berinteraksi dengan teman sebaya 

maupun orang yang lebih tua. Anak usia dini 

merupakan masa keemasan “golden age” yang 

dimana ketika ditanamkan pembiasaan yang melatih 

atau menumbuhkan kecerdasan interpersonal akan 

mudah membekas pada anak. Guru atau pendidik 

mempunyai peranan penting dalam pengembangan 

kecerdasan interpersonal anak. Pengembangan 

kecerdasan interpersonal anak usia dini di Kelompok 

Bermain Merak Ponorogo yang dilakukan oleh guru 

atau pendidik sejak anak mulai masuk di sekolah 

tersebut melalui pembiasaan yang dilakukan setiap 

harinya. 
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Perkembangan kecerdasan interpersonal antara 

anak satu dengan yang lain berbeda-beda, ada yang 

sudah berkembang sesuai harapan dan ada yang baru 

mulai berkembang. Oleh sebab itu guru atau pendidik 

di Kelompok Bermain Merak Ponorogo mempunyai 

cara-cara untuk mengembangkan kecerdasan 

interpersonal tersebut dapat tertanam pada diri anak. 

Cara yang dilakukan untuk menunjang kecerdasan 

interpersonal anak usia dini di Kelompok Bermain 

Merak Ponorogo seperti anak-anak dibiasakan 

bertanggung jawab dalam hal peraturan yang telah 

anak buat sebelum bermain serta pemberian tugas 

yang telah diberikan kepada anak, serta melalui cerita-

cerita inspiratif yang diberikan kepada anak untuk 

melatih kecerdasan interpersonal tersebut. 

Dalam pengembangan kecerdasan 

interpersonal anak usia dini di Kelompok Bermain 
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Merak Ponorogo terdapat beberapa aspek yang sudah 

diterapkan pihak sekolah. Diantaranya adalah 

mempunyai sikap peduli sosial dan komunikasi sosial 

yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, baik pada 

saat kegiatan bermain atau belajar. Aspek 

perkembangan kecerdasan interpersonal anak usia dini 

ada dua macam, diantaranya adalah sikap peduli sosial 

dan komunikasi sosial. 

Sikap peduli sosial yang biasa ditunjukkan 

anak diantaranya adalah sikap empati. Sikap empati 

sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi agar 

terciptanya suatu hubungan yang saling 

menguntungkan. Sikap empati hendaknya diajarkan 

kepada anak sejak usia dini, agar anak terbiasa sampai 

ia tumbuh besar akan selalu tertanam dalam diri anak. 

Di Kelompok Bermain Merak Ponorogo guru 

sudah mulai membiasakan anak untuk berempati 
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melalui hal-hal sederhana seperti membantu teman 

yang membutuhkan bantuan seperti mengajari 

temannya yang belum memahami perintah yang 

diberikan oleh guru, bergotong royong 

mengembalikan alat permainan pada tempat semula, 

serta menjenguk teman yang sedang sakit. Hal ini 

menyebabkan anak akan terbiasa melakukannya dan 

akan selalu diterapkan oleh anak. 

Selain itu juga ada sikap prososial yang juga 

termasuk dalam aspek kecerdasan interpersonal anak 

yang diajarkan oleh sekolah. Di sekolah anak akan 

dibiasakan untuk saling berbagi kepada temannya 

pada saat proses pembelajaran, begitu juga saat berada 

dirumah anak akan diajarkan bagaimana cara bersikap 

prososial terhadap sesama. Contohnya pada saat anak 

diminta untuk berbagi lem atau gunting kepada 

temannya yang lain. 
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Anak usia dini juga harus dibekali hubungan 

yang baik dengan teman sebaya, orangtua, maupun 

dengan lingkungannya. Hubungan relasi sosial 

berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan 

mencari pemecahan masalah yang efektif dalam suatu 

interaksi sosial. Relasi sosial yang sering anak lakukan 

seperti saat anak melihat temannya yang lain saling 

berebut mainan, anak menjadi penengah diantara 

teman-temannya dengan cara mengajak untuk main 

bersama. 

Aspek pengembangan kecerdasan 

interpersonal merupakan komunikasi sosial yang 

penting dalam menjalin sebuah hubungan 

interpersonal yang sehat, maka dari itu pihak sekolah 

selalu membiasakan anak untuk berbicara 

menggunakan kalimat yang baik terhadap orang yang 

lebih tua maupun teman sebaya. Hal tersebut 
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didukung dengan pemberian contoh yang dilakukan 

oleh pihak sekolah maupun dari lingkungan keluarga, 

sehingga anak juga akan meniru dari apa yang mereka 

lihat dan dengar dari lingkungan sekitar. 

Dengan memahami norma-norma sosial yang 

berlaku sehingga anak mampu beradaptasi dan 

berperilaku santun dengan lingkungan di sekitarnya, 

baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. Lingkungan keluarga juga mempengaruhi 

perkembangan komunikasi sosial anak, sebab anak 

lebih banyak menghabiskan lebih banyak waktu di 

rumah dari pada di sekolah.  

Karakteristik anak yang memiliki kecerdasan 

interpersonal adalah mampu memecahkan masalah 

yang terjadi dalam relasi sosialnya. Bagi anak hal ini 

memang sulit dilakukan, tetapi dengan guru 

memberikan contoh yang sederhana anak akan sedikit 
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demi sedikit paham dan akan meniru apa yang 

dilakukan guru. 

 Kelompok Bermain Merak Ponorogo guru-

guru memberikan contoh secara tidak langsung 

kepada anak, seperti ketika ada anak yang bertengkar 

maka guru akan meminta anak untuk duduk dan 

menanyakan masalah apa yang terjadi, jika 

masalahnya hanya salah paham semata, maka guru 

akan meminta anak untuk kembali bermain bersama. 

Dengan begitu anak akan mengerti dan jika kejadian 

tersebut kembali terulang guru akan melakukan hal 

tersebut lagi, sehingga anak akan terbiasa, dan 

semakin anak bisa  menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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B. Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal 

Anak Usia Dini Di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo 

Dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal anak usia dini terdapat beberapa metode 

yang dapat diterapkan di sekolah. Setiap metode yang 

diterapkan bertujuan agar anak dapat bersosialisasi 

dengan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar 

mereka tinggal. Kecerdasan interpersonal perlu 

dikembangkan sejak anak pada usia dini dengan 

harapan apa yang diajar agar dapat tertanam dalam 

diri anak serta dapat terus diterapkan oleh anak sampai 

mereka dewasa nanti.  

Metode pengembangan kecerdasan 

interpersonal adalah pengembangan kesadaran diri 

pada anak, sikap peduli sosial, berkomunikasi secara 

santun, mengucapkan kata tolong; maaf; terimakasih; 
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dan permisi, serta mendengarkan secara efektif. 

Sedangkan yang diterapkan di Kelompok Bermain 

Merak Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kesadaran diri pada anak  

Kesadaran diri yang tinggi merupakan 

salah satu pondasi dari berkembangnya emosi 

pada anak. Anak yang memiliki kesadaran diri 

yang tinggi akan lebih mampu mengendalikan 

emosi. Metode yang digunakan untuk 

mengembangan kesadaran diri pada anak di 

Kelompok Bermain Merak Ponorogo melalui 

cerita inspiratif  serta membiasakan anak untuk 

bertanggung jawab pada tugasnya. Cerita 

inspiratif yang diberikan contohnya seperti cerita 

tentang nabi, legenda atau fabel yang mempunyai 

makna serta pesan yang dapat diambil setiap 

ceritanya. Sedangkan untuk membiasakan anak 
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bertanggung jawab pada tugasnya, guru 

memberikan aturan sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. Hal tersebut akan 

membuat anak memiliki rasa tanggungjawab 

untuk menaati peraturan tersebut. 

2. Sikap peduli sosial  

Perilaku prososial adalah sebuah tindakan 

moral yang harus dilakukan secara kultural 

seperti membantu sesorang yang membutuhkan 

bantuan, bekerja sama 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.  

Anak-anak Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo ada yang sudah memiliki kepedulian 

sosial baik adapula yang masih belum. Anak-anak 
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yang memiliki kepedulian sosial yang baik sudah 

terbiasa membantu teman yang mengalami 

kesulitan, mengingatkan teman yang salah, dan 

mau berbagi makanan dengan temannya.     

3. Berkomunikasi secara santun  

Komunikasi merupakan suatu 

keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap 

orang yang menginginkan kesuksesan di dalam 

hidupnya. Melalui kemampuan berkomunikasi 

menjadikan kehidupan manusia berbeda secara 

signifikan dengan makhluk ciptaan Tuhan 

lainnya. Melalui komunikasi yang efektif setiap 

orang akan memiliki pemahaman dan perspektif 

yang sama dalam memahami visi dan misi hidup. 

Guru Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo selalu mengajarkan anak untuk 

berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan 
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dan santun kepada guru atau orang yang lebih tua. 

Seperti ketika berbicara tidak berteriak, berbicara 

dengan pelan dan berbicara menggunakan kata 

yang halus, mengingatkan anak ketika berbicara 

tidak sopan. Dengan pemberian contoh yang 

dilakukan oleh guru diharapkan anak dapat 

menirukannya. 

4. Mendengarkan Secara Efektif 

Mendengarkan merupakan proses yang 

aktif, tidak terjadi begitu saja. Mendengarkan 

menuntut perhatian, energi serta komitmen dari 

anak. Anak tidak saja dituntut untuk mampu 

berbicara secara jelas, tetapi yang lebih penting 

lagi adalah anak dituntut untuk mampu 

mendengarkan orang yang berbicara dengannya. 

Kemampuan mendengarkan merupakan cara 

untuk memperoleh informasi yang akurat dan 
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valid. Dengan mendengarkan secara efektif maka 

anak bisa memahami orang yang diajak berbicara.  

Anak-anak Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo ada yang sudah dapat mendengarkan 

secara efektif, dan ada juga yang belum. Hal ini 

dikarenakan tingkat pemahaman anak yang 

berbeda-beda. Biasanya anak dapat 

mendengarkan secara efektif tergantung materi 

yang disampaikan dan juga cara guru dalam 

menyampaikan sebuah materi. Anak dapat 

mendengarkan secara efektif kurang lebih selama 

15 sampai 30 menit. Ketika guru dapat 

menyampaikan materi secara menarik, maka 

ketertarikan anak saat mendengarkan mempunyai 

rentan waktu yang cukup lama.   

Anak-anak Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo juga dibiasakan untuk mengucapkan 
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kata tolong, maaf, terimakasih, dan permisi 

kepada orang lain. Contohnya seperti pada saat 

meminta bantuan kepada temannya maupun 

kepada orang lain, mengatakan maaf ketika 

melakukan kesalahan yang ia lakukan, berterim 

kasih ketika mendapat sesuatu dari orang lain, 

dan permisi saat meminta izin ketika ingin 

meninggalkan kelas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang 

telah dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab 

sebelumnya, maka profil kecerdasan interpersonal 

anak usia dini di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo sebagai berikut: 

1. Kecerdasan Interpersonal anak usia dini pada 

umur 4-5 tahun sesuai indikator  ciri-ciri anak 

yang mempunyai kecerdasan interpersonal 

tinggi. Indikator tersebut seperti mengalah 

dengan teman bermainnya contohnya pada 

saat bermain, anak mau bergantian mainan 

dengan teman yang lain, tidak mengganggu 

temannya dengan sengaja, mengerti dan 

mematuhi aturan dengan baik contohnya 

125 
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seperti anak-anak sudah dibiasakan 

bertanggung jawab dalam hal peraturan yang 

telah anak buat sebelum bermain, mampu 

memimpin kelompok usia 

 2-4 tahun contohnya memimpin do’a 

bersama setiap pagi sebelum masuk kelas dan 

do’a sebelum makan bersama, mampu 

memecahkan masalah sederhana contoh 

awalnya guru membantu anak 

mengidentifikasi masalah, kemudian 

menanyakan masalah apa yang sebenarnya 

terjadi kemudian guru memberikan nasehat 

pada anak agar ketika ada pertengkaran lagi 

anak bisa menjadi penengah sesuai dengan 

cara yang diajarkan oleh guru sebelumnya. 
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2. Metode untuk mengembangkan kecerdasan 

interpersonal di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo yaitu: 

a. Mengembangkan kesadaran diri pada 

anak, contohnya seperti cerita tentang 

nabi, legenda atau fabel yang mempunyai 

makna serta pesan yang dapat diambil 

setiap ceritanya. Sedangkan untuk 

membiasakan anak bertanggung jawab 

pada tugasnya, guru memberikan aturan 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.  

b. Sikap peduli sosial, contohnya anak yang 

memiliki kepedulian sosial yang baik 

sudah terbiasa membantu teman yang 

mengalami kesulitan, mengingatkan 

teman yang salah, dan mau berbagi 

makanan dengan temannya.     
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c. Berkomunikasi secara santun, contohnya 

seperti ketika berbicara tidak berteriak, 

berbicara dengan pelan dan berbicara 

menggunakan kata yang halus, 

mengingatkan anak ketika berbicara tidak 

sopan.   

d. Mendengarkan secara efektif, contohnya 

anak dapat mendengarkan secara efektif 

tergantung materi yang disampaikan dan 

juga cara guru dalam menyampaikan 

sebuah materi. Anak dapat mendengarkan 

secara efektif kurang lebih selama 15 

sampai 30 menit. Ketika guru dapat 

menyampaikan materi secara menarik, 

maka ketertarikan anak saat 

mendengarkan mempunyai rentan waktu 

yang cukup lama. 
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B. Saran 

1. Bagi sekolah, sebagai peningkatan mutu 

pendidikan di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo. 

2. Bagi Guru Taman Kanak-kanak, diharapkan 

penelitian ini mampu membantu guru 

mengetahui gambaran kecerdasan 

interpersonal anak usia dini. Karena guru 

mempunyai peran penting dalam peningkatan 

kecerdasan interpersonal anak. 

3. Bagi anak didik, agar menjadi manusia yang 

mempunyai kecerdasan interpersonal yang 

baik. Sehingga dapat bersosial di lingkungan 

sekitarnya dengan sopan dan santun. 

4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan 

peneliti dapat meneliti kecerdasan 
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interpersonal pada batasan usia 5-6  tahun 

dengan kecerdasan majemuk lainnya. 
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