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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi di TK Negeri Pembina 

Mataram terkait dengan kecerdasan interpersonal anak. Kecerdasan interpersonal 

anak belum berkembang optimal seperti anak kurang dalam kemampuan bekerja 

sama, kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan berteman atau 

menjalin hubungan, dan kemampuan menjadi pemimpin. Perkembangan optimal 

akan bisa dilakukan dengan menggunakan metode kegiatan bermain peran. 

Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kegiatan bermain 

peran untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia 5-6 tahun di TK 

Negeri Pembina Mataram. Untuk menyelesaikan masalah ini maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kegiatan bermain peran yang tepat untuk 

meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 

Pembina Mataram. Subjek penelitian ini adalah siswa kelompok B3 di TK Negeri 

Pembina Mataram, dimana jumlah siswanya sebanyak 19 anak. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian pengembangan dengan III tahapan pengembangan, yang 

masing-masing pengembangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan analisis pengembangan. Data penelitian tentang kecerdasan inerpersonal anak 

dikumpulkan dengan metode observasi, dan dokumentasi serta instrument 

menggunakan lembar observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

metode analisis kuantitatif deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah bermain peran dapat 

meningkatkan kecerdasan interpersonal anak, dapat dilihat pada tahap 

pengembangan I mencapai rata-rata 50%, sedangkan pada tahap pengembangan II 

mulai mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata mencapai 63,4%. Serta 

meningkat secara optimal pada tahap pengembangan III dengan persentase 85,7%. 

Hasil penelitian ini di sarankan kepada pengelola sekolah, guru, dan peneliti lain 

bisa mengambambil manfaat dari kegiatan bermain peran. Dengan demikian hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan bermain peran yang 

dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dapat mengembangkan kecerdasan 

interpersonal anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina Mataram. 

Kata kunci :Kecerdasan Interpersonal, Bermain Peran 

 



PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 butir 14 menyatakan 

bahwa: Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian ransangan 

pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut (Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional, 2003: 20)  

Upaya pembinaan yang akan 

dilakukan pada anak usia ini adalah 

dengan mengembangkan berbagai 

macam kecerdasan yang ada pada diri 

anak. salah satu kecerdasan yang sangat 

penting untuk dikembangkan yaitu 

kecerdasan interpersonal anak. 

Amstrong dalam Musfiroh (2010: 

7.3), anak dengan kecerdasan 

interpersonal biasanya sangat 

memperhatikan orang lain, memiliki 

kepekaan yang tinggi terhadap ekspresi 

wajah, suara, dan gerak isyarat. Anak 

dengan kecerdasan interpersonal 

memiliki banyak kecakapan, yakni 

kemampuan berempati dengan orang 

lain, kemampuan mengorganisasi 

sekelompok orang menuju suatu tujuan 

bersama, kemampuan mengenali atau 

membaca pikiran orang lain, 

kemampuan berteman, dan menjalin 

kontak. Sehingga dengan memiliki 

kecerdasan interpersonal yang baik, 

seorang anak akan dengan mudah 

berkomunikasi, memahami perasaan dan 

keinginan orang lain serta melatih anak 

untuk memimpin, berbagi dan 

bekerjasama ketika berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Menurut Desmita (2009:14) metode 

bermain peran (role playing) adalah 

suatu metode pembelajaran yang dapat 

memotivasi dan meningkatkan 

keterampilan sosial anak. Salah satu 

fungsi permainan sosial yang dapat 

meningkatkan perkembangan sosial 

anak, khususnya dalam permainan 

fantasi dengan memerankan suatu peran, 

anak belajar memahami orang lain 

dalam peran-peran yang akan ia 

mainkan dikemudian hari setelah 

tumbuh menjadi dewasa. Cara untuk 

meningkatkan kecerdasan interpersonal 

pada anak salah satunya adalah dengan  

menggunakan metode bermain peran 

yakni metode yang melibatkan interaksi 



antara dua siswa atau lebih tentang  

suatu topik/situasi.  

Hasil pengamatan di lapangan 

menunjukan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan di TK 

Pembina Mataram sudah mulai 

menggunakan sentra bermain peran yang 

dapat meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anak seperti kemampuan 

memimpin, bekerja sama, akan tetapi 

kegiatan yang digunakan dalam 

pembelajarannya kurang efektif, dan 

kurang menarik bagi anak. Oleh karena 

itu, rangsangan perkembangan yang 

diberikan belum memotivasi anak secara 

maksimal. 

Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan di TK Pembina Mataram, 

pembelajaran yang telah dilakukan 

terkait dengan kecerdasan interpersonal 

anak masih belum efektif  yang 

menyebabkan kecerdasan interpersonal 

anak belum optimal. Pemberian  

permaiann dan kegiatan  bermain peran 

pada kecerdasan interpersonal  anak 

masih kurang bervariatif, sehingga 

belum sepenuhnya dapat meningkatkan 

kecerdasan interpersonal anak dalam 

rangka melatih dan meningkatkan 

kemampuan bekerja sama, kemampuan 

berempati pada orang lain, kemampuan 

berteman atau menjalin hubungan, dan 

kemampuan menjadi seorang pemimpin. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan kegiatan bermain 

peran untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anakdengan melakukan 

penelitian yang berjudul “Kegiatan 

Bermain Peran Untuk Meningkatkan 

Kecerdasan Interpersonal Anak Usia 5-6 

Tahun di TK Negeri Pembina Mataram 

Tahun Ajaran 2017/2018. 

Kecerdasan Interpersonal 

(Gunawan, 2006: 237). 

Kecerdasan interpersonal mencakup 

kemampuan membaca orang, 

kemampuan berteman, dan 

keterampilan yang dimiliki beberapa 

orang untuk bisa berjalan memasuki 

sebuah ruangan dan mulai menjalin 

kontak pribadi yang penting, 

kemampuan untuk menyerap dan 

tanggap terhadap suasana hati, niat, 

dan hasrat orang lain.  

Menurut Amstrong dalam 

Musfiroh (2010: 7.3), anak dengan 

kecerdasan interpersonal biasanya 

sangat memperhatikan orang lain, 

memiliki kepekaan yang tinggi 

terhadap ekspresi wajah, suara, dan 

gerak isyarat. Anak dengan 

kecerdasan interpersonal memiliki 



banyak kecakapan, yakni 

kemampuan berempati dengan orang 

lain, kemampuan mengorganisasi 

sekelompok orang menuju suatu 

tujuan bersama, kemampuan 

mengenali atau membaca pikiran 

orang lain, kemampuan berteman, 

dan menjalin kontak. 

Dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan interpersonal adalah 

kemampuan untuk berhubungan 

dengan orang-orang disekitar kita, 

yaitu mampu berempati dan tolerasi 

serta kerja sama dengan orang lain, 

mengembangkan hubungan 

harmonis dengan orang lain. 

Bermain Peran 

Bermain Peran atau Role Playing 

menurut Desmita (2009:14) metode 

bermain peran (role playing) adalah 

suatu metode pembelajaran yang 

dapat memotivasi dan meningkatkan 

keterampilan sosial anak. Salah satu 

fungsi permainan sosial yang dapat 

meningkatkan perkembangan sosial 

anak, khususnya dalam permainan 

fantasi dengan memerankan suatu 

peran, anak belajar memahami orang 

lain dalam peran-peran yang akan ia 

mainkan dikemudian hari setelah 

tumbuh menjadi dewasa. 

Corsini dalam Tatiek(2001:99) 

mengemukakan bahwa bermain peran 

suatu alat belajar yang 

mengembangkan keterampilan-

keterampilan dan pengertian-

pengertian mengenai hubungan antar 

manusia dengan jalan memerankan 

situasi-situasi yang paralel dengan 

yang terjadi dalam kehidupan yang 

sebenarnya. 

Dapat disimpulkan Bermain Peran 

atau Role Playing adalah suatu 

kegiatan menyenangkan yang di 

dalamnya melakukan perbuatan-

perbuatan yaitu gerakan-gerakan 

wajah (ekspresi) sesuai apa yang 

diceritakan. Namun yang penting 

untuk diingat bahwa bermain peran 

yang dikembangkan di PAUD adalah 

kegiatan sebagai media bermain 

peran. Kemampuan berperan di sini 

meliputi kemampuan menghayati 

emosi, kesukaan, kesedihan dan 

kebiasaan lain dari tokoh yang 

diperankan. Kemudian penghayatan 

terhadap mimik, gerak tubuh, intonasi 

suara yang dimiliki tokoh. 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan, yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan 



produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono,2013:297). Metode 

penelitian ditujukan menggambarkan 

penomena-penomena yang ada dan 

berlangsung saat ini.  

Penelitian ini dilaksanakan di TK 

Negeri Pembina Mataram yang 

beralamat di Jl. Pemuda No.61, Dasan 

Agung, Selaparang, Kota Mataram, 

Nusa Tenggara Barat. TK Negeri 

Pembina Mataram. Adapun yang diteliti 

yaitu kemampuan bekerja sama, 

kemampuan berempati pada orang lain, 

kemampuan berteman atau menjalin 

hubungan dan kemampuan memimpin 

anak. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengembangkan kegiatan bermain 

peran untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anak usia 5-6 tahun di TK 

Negeri Pembina Mataram. 

Penelitian ini bersifat kolaboratif 

artinya kerjasama antara peneliti dan 

guru yang mengajar di TK Negeri 

Pembina Mataram. Dimana peneliti 

sebagai pengamat sedangkan guru 

setempat bertugas untuk membantu 

peneliti dalam melaksanakan penelitian, 

sebagai tempat peneliti untuk 

memperoleh masukan dalam 

memperlancar proses penelitian yang 

dilaksanakan.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Rancangan penelitian 

ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap 

pengembangan, yakni tahap 

pengembangan I, II dan tahap 

pengembangan III yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu tahap 

perencanaan, penerapan, dan analisis 

kegiatan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan. 

Berikut rancangan tahapan 

pengembangan kegiatan bermain peran 

untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anak usia 5-6 tahun di TK 

Negeri Pembina Mataram 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

Pengembangan 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

(Arikunto,2010:137) 

Data penelitian tentang kemampuan 

motorik kasar anak dikumpulkan 

dengan metode observasi, dan 



dokumentasi serta instrumen 

menggunakan lembar observasi.Data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan 

metode analisis deskriptif kuantitatif. 

Adapun skala penelitian yang 

digunakan adalah menggunakan skla 

jenjang atau retting scale yaitu kategori 

kecerdasan interpersonal anak yang 

akan diamati dinyatakan dengan skala 

1, 2, dan 3 (Arikunto,2006:155).  

Dimana kriteria skala 1 diberikan 

apabila kurang berkembang, skala 2 

diberikan apabila cukup berkembang, 

dan skala 3 diberikan apabila 

berkembang. 

Konversi nilai: 

71-80% (B-Berkembang) 

62-53% (C-Cukup berkembang) 

44-35% (K-Kurang berkembang) 

  Data yang terkumpul 

dianalisis secara deskriptif 

menggunakan teknik persentase dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

P =  Presentase 

f  =  Indikator yang dicapai 

anak 

Ʃfx  = Jumlah skor total 

indikator yang diamati 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1) Tahap pengembangan I dilaksanakan 

pada tanggal 16-18 April 2018. 

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan 

RPPH yang sudah dibuat. Adapun 

kegitan yang dilakukan selama proses 

pembelajaran pada tahap pengembangan 

I meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan observasi serta analisis 

pengembangan/evaluasi. 

2) Tahap pengembangan II dilaksanakan 

pada tanggal 21-23 April 2018.  

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan 

RPPH yang sudah dibuat. Adapun 

kegitan yang dilakukan selama proses 

pembelajaran pada tahap pengembangan 

II meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan observasi serta analisis 

pengembangan/evaluasi. 

3) Tahap pengembangan III hampir sama 

dengan pelaksanaan tahap II, namun 

pada tahap III dilakukan perbaikan 

berdasarkan refleksi tahap I. kegiatan 

tahap ini dilaksanakan pada tanggal 28-

30 April 2018 di TK Negeri Pembina 

Mataram pada anak kelompok B3. 

Proses kegiatan bermain peran dilakukan 

berdasarkan RPPH yang dibuat dan 

pelaksanannya dibantu oleh guru 

kelompok B3. 

P = 
𝑓

Ʃ𝑓𝑥
×

100% 

 



Peningkatan Kecerdasan Interpersonal 

Anak Melalui Kegiatan Bermain Peran 

Pada Pengembangan I,II, Dan III 

No 
Nama 

Anak 

Nilai Akhir Pada Tahap 

Pengembangan % Keterangan 

I II III 

1 A1 21 29 41 Meningkat  

2 A2 19 23 30 Meningkat 

3 A3 25 31 41 Meningkat 

4 A4 25 29 40 Meningkat 

5 A5 24 29 39 Meningkat 

6 A6 24 29 37 Meningkat 

7 A7 21 27 33 Meningkat 

8 A8 26 29 40 Meningkat 

9 A9 26 29 40 Meningkat 

10 A10 22 25 36 Meningkat 

11 A11 21 27 36 Meningkat 

12 A12 26 36 41 Meningkat 

13 A13 22 29 39 Meningkat 

14 A14 22 27 39 Meningkat 

15 A15 15 24 31 Meningkat 

16 A16 22 29 38 Meningkat 

17 A17 21 26 32 Meningkat 

18 A18 23 29 39 Meningkat 

19 A19 22 26 34 Meningkat 

Total  427 533 706  

Rata-rata  50% 63,4

% 

85,7

% 

Meningkat 

 

 

Berdasarkan data hasil penelitian 

kecerdasan interpersonal anak melalui 

kegiatan bermain peran di TK Negeri 

Pembina Mataram.  Antara lain pada 

tahap pelaksanaan pengembangan 

kegiatan bermain peran pada 

pengembangan III terlaksana dengan 

lebih baik karena kekurangan-

kekurangan yang terjadi pada tahap 

pengembangan I dan pada tahap 

pengembangan II sudah diperbaiki. 

Anak sudah mulai mengerti aturan 

dalam kegitan bermain peran. 

Pada tahap pengembangan III hasil 

capaian pengembangan kecerdasan 

interpersonal anak mengalami 

peningkatan yaitu dengan mencapai 

persentase (85,7%) dengan kategori 

berkembang baik. Kemudian pada 

pengembangan III dalakukan beberapa 

perbaikan ditinjau dari pengembangan 

sebelumnya, sehingga terlihat 

peningkatan diantaranya: a) aktivitas 

anak dalam proses kegiatan bermain 

peran sudah berjalan sesuai dengan 

langkah-langkah bermain peran, b) 

meningkatnya kecerdasan interpersonal 

anak dengan kegiatan bermain peran 

yang didukung oleh meningkatnya 

aktivitas guru dalam mempertahanan 

dan meningkatkan model kegiatan, 
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menjelaskan aturan main secara rinci 

dan bertahap kepada anak, memberi 

kesempatan kepada anak untuk 

berdiskusi dan menceritakan 

pengalaman bermain peran, sehingga 

skor yang diperolah meningkat pada 

tahap pengembangan III dengan 

mencapai skor rata-rata (85,7). 

Secara keseluruhan berdasarkan 

hasil penelitian dapat diambil 

kesimpulan bahwa kegiatan yang 

diterapkan oleh peneliti dapat dikatakan 

berhasil karena didalam kegiatan 

bermain peran untuk meningkatkan 

kecerdasan interpersonal anak usia 5-6 

tahun seperti indicator membantu teman 

sebaya, memilih teman sebaya, 

memahami kondisi teman, bermain 

bersama, cepat mendapatkan teman, 

mudah akrab dengan teman bermain, 

cepat menyesuaikan diri, anak 

mempunyai ide mengajak temannya 

bermain sesuai dengan idenya, dan 

menyesuaikan keinginannya dengan 

keinginan teman. 

Beberapa peningkatan yang 

ditunjukkan tersebut dilakukan dengan 

cara memperhatikan kekurangan yang 

ada pada tahap sebelumnya, dan mampu 

memperbaiki kekurangan yang ada pada 

tahap selanjtnya. Berdasarkan hasil 

penelitian pada pengembangan tahap I 

(50%) dapat meningkat pada tahap II 

(63,4%) dan tahap III (85,7%) 

perkembangan kecerdasan interpersonal 

anak usia 5-6 tahun dapat dikatakan 

meningkat karena nilai yang diperoleh 

pada tahap I (50%), dan tahap III 

(85,7%) mengalami peningkatan baik 

secara individu maupun klasikal. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

bermain peran dapat meningkatkan 

kecerdasan interpersonal anak usia 5-6 

tahun di TK Negeri Pembina Mataram. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Desmita 

(2009:14) metode bermain peran (role 

playing) adalah suatu metode 

pembelajaran yang dapat memotivasi 

dan meningkatkan keterampilan sosial 

anak, seperti kemampuan berteman atau  

menjalin kontak, bekerja sama, 

berempati pada orang lain dan 

kemampuan memimpin. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka peneliti dapat 

menyimpulkan: 

1. Kegiatan bermain peran untuk 

meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anak usia 5-6 tahun di 

TK Negeri Pembina Mataram. 



2. Kegiatan bermain peran yang tepat 

untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal adalah melakukan 

langkah-langkah kegiatan bermain 

peran:  a) Guru mengumpulkan anak-

anak untuk berdo’a bersama, b) Guru 

memberikan pengarahan sebelum 

bermain dan mengabsen anak-anak 

serta menghitung jumlah anak 

bersama-sama, c) Guru memberikan 

apersepsi kepada anak tentang tema 

hari itu, kemudian memperlihatkan 

video/flim animasi tentang cerita 

yang akan dimainkan oleh anak, d) 

Guru menjelaskan APE/Media yang 

akan digunakan untuk bermain peran, 

e) Guru memberikan kesempatan 

kepada anak untuk memilih tokoh 

yang sesuai dengan karakter yang 

akan anak perankan, f) Guru 

membuat kesepakatan dengan anak 

tentang aturan bermain peran, g) 

Guru sudah menyiapkan APE/Media 

yang akan digunakan sebelum anak 

bermain, h) Anak bermain sesuai 

dengan perannya, i) Guru hanya 

mengawasi, mendampingi anak 

dalam bermain apabila dibutuhkan 

anak guru membantunya, guru tidak 

banyak bicara dan tidak banyak 

membantu anak, j) Setelah waktu 

bermain habis, anak-anak merapikan 

APE/Media  ketempat semula. 

3. Perkembangan kecerdasan 

interpersonal yang dicapai anak dapat 

meningkat dilihat dari persentase 

pada setiap tahapan pengembagan 

yaitu: melalui bermain peran pada 

pengembangan I persentasenya 50%, 

pada pengembangan II termasuk  

persentasenya 63,4%,  pada 

pengembagan III persentasenya  85,7 

% dengan kriteria “berkembang 

sangat baik”.  

SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian 

pengembangan ini, maka disarankan 

kepada: 

1. Guru  

       Guru dapat menggunakan 

kegiatan bermain peran sebagai salah 

satu pembelajaran untuk 

meningkatkan kecerdasan 

interpersonal anak. Dalam kegiatan 

bermain peran guru harus 

memperhatikan langkah-langkah 

yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pemilihan media dan 

tema untuk bermain peran merupakan 

langkah awal dalam penerapan 

kegiatan bermain peran agar kegiatan 

bermain peran lebih menarik dan 



bervariasi. Ketika kegiatan bermain 

peran guru harus melihat kondisi 

kesiapan anak. apakah anak dapat 

melakukan kegiatan bermain peran. 

Selesai kegiatan bermain peran guru 

harus melakukan refleksi yakni upaya 

evaluasi yang dilakukan bersama 

teman sejawat utuk menganalisis 

ketercapaian proses pemberian 

kegiatan maupun untuk menganalisis 

faktor penyebab tercapainya tujuan 

kegiatan. 

2. Lembaga Sekolah 

       Hasil penelitian ini dapat ditinjak 

lanjuti sebagai kebijakan lembaga 

sebagai bahan masukan dan sebagai 

pembenahan lembaga dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa 

serta dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran selanjutnya. 

 

 

3. Peneliti Selanjtnya 

      Bagi peneliti selanjutnya dapat 

menjadikan hasil penedlitian ini 

sebagai pedoman dalam penelitian 

selanjtnya, dan dapat 

mengembangkan lebih luas lagi 

mengenai langkah-langkah bermain 

peran yang dapat meningkatkan 

kecerdasan interpersonal anak usia 5-

6 tahun.  
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