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ABSTRAK 

Sri Rahayu. 0905135652 Pengaruh Metode Bermain Peran Terhadap 

Kecerdasan Interpersonal Anak Usia 4-5 Tahun di Tk Education 21 Kulim 

Pekanbaru. Skripsi. Kecerdasan interpersonal sangat penting dikembangkan 

pada anak usia Taman Kanak-Kanak agar anak dapat berteman, berkomunikasi, 

dan bersosialisasi dengan orang lain. Berdasarkan pengamatan peneliti di TK 

Education 21 Kulim Pekanbaru bahwa masih terdapat kecerdasan interpersonal 

yang rendah hal ini dapat terlihat dari adanya anak yang tidak mau bermain 

bersama teman-temannya disaat istirahat, ada anak yang lebih suka menyendiri 

ketika melakukan berbagai macam kegiatan, ada anak yang tidak mau berbagi 

makanan kepada temannya yang tidak membawa makanan, ada beberapa anak 

yang tidak suka berbagi mainan dengan anak lainnya, karena ia merasa mainan itu 

miliknya, dan ada beberapa anak yang tidak mau menunggu giliran saat bermain 

dan disaat mencuci tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh metode bermain peran terhadap kecerdasan interpersonal anak 

usia 4-5 tahun di TK Education 21 Kulim Pekanbaru sebelum dan setelah 

diterapkan metode bermain peran. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen dengan rancangan pra eksperimen dengan model pretest-posttest 

kelompok tunggal. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 20  anak dari kelas 

K1 Fern yang terdiri dari 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebelum penerapan metode bermain peran pada 

anak usia 4-5 tahun di TK Education 21 Kulim pekanbaru nilai rata-rata 14.9% 

dan setelah penerapan metode bermain peran pada anak usia 4-5 tahun di TK 

Education 21 Kulim pekanbaru nilai rata-rata 25.7%. kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan setelah 

diberikan perlakuan metode bermain peran terhadap kecerdasan interpersonal 

anak usia 4-5 tahun di TK Education 21 Kulim Pekanbaru. 
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ABSTRACT 

 

 

Sri Rahayu. 0905135652. The Effect of Role Play Method Toward Children 4-5 

Age Interpersonal Intelligence at Kindergarten of Education 21 Kulim 

Pekanbaru. Thesis. Interpersonal Intelligence is very important to be developed 

at kindergarten in order that children are eble to make friend, communicate, and 

socialize with others. Based on the researcher observation at Kindergarten of 

Education 21 Kulim Pekanbaru, still there are children who have low 

interpersonal intelligence. This problem can be seen from introverted children. 

The do not want to play together with their friends in the rest time, more 

comfortable do the activities by their own, do not want to give foods to their 

friends, do not want to play toys with their friends and do not want to wait for 

their turn whein they are playing game and washing hand. The objective of this 

research is to know how big the effect of role play method toward children 4-5 

age interpersonal intelligence at Kindergarten of Education 21 Kulim Pekanbaru 

before and after using role play method. This research is experimental research 

which pre-experimental, the one group pre test-post test design. The number of 

sample in this research are 20 childern from K1 fern class, which consist of 10 

boys and 10 girls. In collecting data, the research uses observation checklist. The 

result of this research point out that before using the role play method for 

children 4-5 age at Kindergarten of Education 21 Kulim Pekanbaru, the mean 

score is 14.9% and after using the method, the mean score is 25.7%. The 

conclusion, there is signifikan effect of using role play method toward children 4-

5 age interpersonal intelligence at Kindergarten of Education 21 Kulim 

Pekanbaru. 
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A. PENDAHULUAN  

Di taman kanak-kanak tidak lepas dari kegiatan bermain. Karena melalui 

bermain anak memperoleh pendidikan. Bermain merupakan sesuatu yang sangat 

penting bagi anak karena bermain merupakan perintis dari kreativitas, dan dapat 

mengembangkan cara berpikir anak. Bermain juga merupakan suatu kegiatan 

yang dapat mengembangkan potensi anak dalam berkreasi sesuai dengan 

keinginannya tanpa adanya hambatan, dan bermain bisa juga digunakan untuk 

melatih fisik dan mental anak agar dapat belajar mengenal diri dan lingkungannya 

(Indra dan Ahmad, 2009: 17). Melalui bermain peran membantu anak 

memperoleh pengalaman berharga melalui aktivitas interaksional dengan teman-

temannya. Melalui bermain peran, anak dapat mengembangkan dan membina 

hubungan dengan anak lain, bertingkah laku sesuai tuntutan masyarakat dan 

menyesuaikan diri dengan teman sebaya serta dapat memahami tingkah lakunya 

sendiri, dan dapat memahami bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya.   

Menurut May Lwin, dkk (2008: 205) ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan 

interpersonal yang tinggi yaitu berteman dan berkenalan dengan mudah, suka 

berada di sekitar orang lain, ingin tahu mengenai orang lain dan ramah terhadap 

orang asing, menggunakan bersama mainanya dan berbagi makanan dengan 

teman-temannya, mengalah kepada anak-anak lain, mengetahui bagaiman 

menuggu gilirannya selama bermain, mau memuji teman/orang lain, mengajak 

teman untuk bermain/belajar. 

Berdasarkan observasi dan pengamatan penulis di TK Education 21 kulim 

pekanbaru, penulis melihat adanya anak yang memiliki kecerdasan interpersonal 

yang rendah diantaranya ada anak yang tidak mau bermain bersama teman-

temannya disaat istirahat, ada anak yang lebih suka menyendiri ketika melakukan 

berbagai macam kegiatan, ada anak yang tidak mau berbagi makanan kepada 

temannya yang tidak membawa makanan, ada beberapa anak yang tidak suka 

berbagi mainan dengan anak lainnya, karena ia merasa mainan itu miliknya, dan 

ada beberapa anak yang tidak mau menunggu giliran saat bermain dan disaat 

mencuci tangan. Penelitian ini berfokus pada masalah kecerdasan interpersonal 

anak usia 4-5 Tahun Di TK Education 21 Kulim Pekanbaru.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) kecerdasan interpersonal 

anak usia 4-5 tahun di TK Education 21 kulim sebelum diberikan perlakuan 

metode bermain peran. (2) Untuk mengetahui kecerdasan interpersonal anak usia 

4-5 tahun di TK Education 21 Kulim Pekanbaru setelah diberikan perlakuan 

metode bermain peran. Dan (3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap kecerdasan anak usia dini di TK Education 21 Kulim  

Pekanbaru  sebelum dan setelah diberikan perlakuan metode bermain peran. 

 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan menggunakan rancangan pra eksperimen dengan model pre test-post test 

kelompok tunggal (the one group pre test-post test design). Penetapan populasi 

dilakukan berdasarkan hasil observasi terhadap setiap kelas. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti terdapat 1 kelas yang memiliki kecerdasan interpersonal yang 



masih rendah. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah anak TK A yang 

berusia 4-5 tahun di kelas K1 Fern yang berjumlah 20 anak yang terdiri dari 10 

anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Subjek penelitian adalah anak usia 4-5 

tahun di TK Education 21 kulim pekanbaru. Pengambilan sampel pada penelitian 

ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh. Menurut Riduwan (2004: 64), 

sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi 

digunakan sebagai sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

populasi yang berjumlah 20 orang anak dari kelas K1 Fern.   

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar 

observasi untuk melihat kecerdasan interpersonal anak usia 4-5 tahun di TK 

Education 21 Kulim Pekanbaru sebelum dan setelah diberikan perlakuan metode 

bermain peran. Instrumen kecerdasan interpersonal yang di pakai dalam penelitian 

ini, menurut May Lwin, dkk (2008:205) yaitu : berteman dan berkenalan dengan 

mudah, suka berada di sekitar orang lain, ingin tahu mengenai orang lain dan 

ramah terhadap orang asing, menggunakan bersama mainanya dan berbagi 

makanan dengan teman-temannya, mengalah kepada anak-anak lain, mengetahui 

bagaiman menuggu gilirannya selama bermain, mau memuji teman/orang lain, 

mengajak teman untuk bermain/belajar. Kemudian data diolah dalam bentuk 

presentase (%), dan disajikan dalam tabel dan grafik batang. Selanjutnya data 

tabel dan grafik dinarasikan dalam rangka menjelaskan dan mengomentari data 

hasil penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menguji hipotesis untuk melihat 

perbedaan kecerdasan interpersonal anak sebelum dan setelah diberikan perlakuan  

metode bermain peran dengan menggunakan tabel paired samples correlations 

dan  paired samples test.  

 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Kecerdasan Interpersonal Anak Sebelum Menggunakan Metode 

Bermain Peran (Pre-Test) 

Kecerdasan interpersonal anak sebelum menggunakan metode bermain 

peran, tidak terdapat anak pada kategori baik atau 0%, anak yang berada pada 

kategori cukup sebanyak 1 orang atau 5%, anak yang berada pada kategori kurang 

sebanyak 19 orang atau 95%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah 

ini : 



 

Grafik 1 

Gambaran Kecerdasan Interpersonal Anak K1 Fern Sebelum diberikan 

Perlakuan Metode Bermain Peran di TK Education 21 Kulim Pekanbaru 

 

 

2. Kecerdasan Interpersonal Anak Setelah Menggunakan Metode 

Bermain Peran (Post-Test) 

Kecerdasan interpersonal anak setelah menggunakan metode bermain 

peran, anak yang berada pada kategori baik sebanyak 18 orang atau 90%, yang 

berada pada kategori cukup sebanyak 2 orang atau 10%, dan tidak terdapat anak 

pada kategori kurang 0%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 
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Grafik 2 

Gambaran Kecerdasan Interpersonal Anak K1 Fern Setelah diberikan 

Perlakuan Metode Bermain Peran di TK Education 21 Kulim Pekanbaru 

 

 

Tabel 1 

Rekapitulasi Kecerdasan Interpersonal Anak Sebelum dan Setelah diberikan 

Perlakuan Metode Bermain Peran 

No Kategori Rentang 

skor 

Sebelum Setelah 

F % F % 

1 Baik  22-29 0 0 18 90% 

2 Cukup  18-21 1 5% 2 10% 

3 Kurang <18 19 95% 0 0 

Jumlah  20 100% 20 100% 

 

Untuk melihat hasil perbandingan kecerdasan interpersonal anak K1 Fern 

di TK Education 21Kulim Pekanbaru sebelum dan setelah diberikan perlakuan 

metode bermain, hal ini dapat dilihat pada grafik 4.3 dibawah ini :  

 

 
 

Grafik 3 

Gambaran Kecerdasan Interpersonal Anak K1 Fern Sebelum dan Setelah 

diberikan Perlakuan Metode Bermain Peran di TK Education 21 Kulim 

Pekanbaru 

 

Berdasarkan gambaran perbandingan sebelum dengan setelah diberikan 

perlakuan metode bermain peran, mengalami peningkatan pada kecerdasan 

interpersonal anak K1 Fern di TK Education 21 Kulim Pekanbaru yang awalnya  

tidak terdapat anak pada kategori baik atau 0%, anak yang berada pada kategori 

cukup sebanyak 1 orang atau 5%, anak yang berada pada kategori kurang 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

22-29 18-21 <18

baik cukup Kurang

0% 5% 

95% 
90% 

10% 

0% 

Pre test

Post test



sebanyak 19 orang atau 95%. Namun setelah diberikan perlakuan metode bermain 

peran mengalami peningkatan menjadi anak yang berada pada kategori baik 

sebanyak 18 orang atau 90%, yang berada pada kategori cukup sebanyak 2 orang 

atau 10%, dan tidak terdapat anak pada kategori kurang 0%. 

Setelah melakukan analisis data Langkah selanjutnya yaitu menguji 

hipotesis. Sebelum melihat apakah ada pengaruh kecerdasan interpersonal anak 

sebelum dan setelah diberikan perlakuan metode bermain peran, maka perlu 

dilihat hubungan data pre test dan post test seperti tabel 4.1 dibawah ini :  

 

Tabel 2 
Paired Samples Correlations 

 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Y1-&Y2 20 ,809 ,000 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat koefisien korelasi data pre test dan 

post test sebesar r = 0.809 dan p= 0.000 karena < 0.05 berarti tidak ada hubungan 

antara data pre test dan post test. Dengan demikian dapat di hitung perbedaan 

kecerdasan interpersonal anak sebelum dan setelah mengunakan metode bermain 

peran. 

Tabel 3 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t ddf 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Y1-Y2 -10,800 1,765 ,395 -11,626 -9,974 -27,362 1

1

9 

,000 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diperoleh uji statistik dengan thitung =  -27.362 

dan p = 0.000. karena p < 0.01 maka dapaat peneliti simpulkan bahwa ada 

perberdaan pengaruh kecerdasan interpersonal anak di kelas K1 Fern yang 

signifikan sebelum dan setelah diberikan perlakuan metode bermain peran. 

Untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data manual dapat 

dilihat dari perbandingan hasil tHitung dengan nilai tTable yaitu dari hasil 

perhitungan uji “t”, terlihat bahwa hasil thitung sebesar 26.34 dengan dk yaitu: 

Dk = (n1+n2-2) 

= (20+20-2) 

= 38 

Dengan dk = 38 dan taraf kesalahan 5%=2,021, maka dapat dilihat harga 

tHitung lebih besar dari pada tTable pada taraf kesalahan 5% (26.34> 2,021). Dengan 

demikian Ho= ditolak dan Ha = diterima. Berarti dalam penelitian ini terdapat 



pengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan interpersonal anak di kelas K1 Fern 

sebelum dan setelah diberikan perlakuan metode bermain peran di TK Education 

21 Kulim Pekanbaru. Maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh 

kecerdasan interpersonal anak di kelas K1 Fern sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan metode bermain peran. 

Kecerdasan interpersonal sangat penting dikembangkan pada anak usia 

Taman Kanak-kanak agar anak dapat berteman, berkomunikasi, dan bersosialisasi 

dengan orang lain. Berdasarkan pengamatan peneliti di TK Education 21 Kulim 

Pekanbaru bahwa masih terdapat kecerdasan interpersonal yang rendah hal 

Berdasarkan hasil dari penelitian di TK Education 21 kulim pekanbaru, peneliti 

melihat adanya anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yang rendah hal ini 

dapat dilihat dari adanya anak yang tidak mau bermain bersama teman-temannya 

disaat istirahat, ada anak yang lebih suka menyendiri ketika melakukan berbagai 

macam kegiatan, ada anak yang tidak mau berbagi makanan kepada temannya 

yang tidak membawa makanan, ada beberapa anak yang tidak suka berbagi 

mainan dengan anak lainnya, karena ia merasa mainan itu miliknya, dan ada 

beberapa anak yang tidak mau menunggu giliran saat bermain dan disaat mencuci 

tangan. 

Berdasarkan analisis data dan hasil presentase terdapat pengaruh positif 

(meningkat) pada kecerdasan interpersonal anak K1 Fern, Untuk memperoleh 

gambaran kecerdasan interpersonal anak K1 Fern di TK Education 21 Kulim 

Pekanbaru sebelum dan setelah diberikan perlakuan metode dapat bermain peran. 

Hal ini dapat dilihat hasil pre test (sebelum diberikan perlakuan metode bermain 

peran) tidak terdapat anak pada kategori baik atau 0%, anak yang berada pada 

kategori cukup sebanyak 1 orang atau 5%, anak yang berada pada kategori kurang 

sebanyak 19 orang atau 95%, dengan jumlah nilai sebesar 298 dan rata-rata 

14.9%. Sedangkan hasil post test (setelah diberikan perlakuan metode bermain 

peran), anak yang berada pada kategori baik sebanyak 18 orang atau 90%, yang 

berada pada kategori cukup sebanyak 2 orang atau 10%, dan tidak terdapat anak 

pada kategori kurang 0%.  dengan jumlah nilai sebesar 514 dan rata-rata 25.7%.  

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa metode bermain 

peran sangat efektif digunakan untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak usia 4-5 tahun di TK Education 21 Kulim Pekanbaru. Karena dapat dilihat 

dari hasil nilai rata-rata post test yang terjadi peningkatan terhadap kercerdasan 

interpersonal anak setelah diberikan perlakuan metode bermain peran dan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Martinis dan Jamilah (2010: 287) 

kecerdasan interpersonal (interpersonal inteligence) yaitu kemampuan untuk 

melakukan hubungan antar manusia (berkawan) yang dapat diransang melalui 

bermain bersama teman, bekerjasama, bermain peran, dan memecahkan masalah 

serta menyelesaikan konflik. Anak dengan kecerdasan interpersonal yang 

menonjol memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, pintar menjalin 

hubungan sosial, serta manpu mengetahui menggunakan beragam cara saat 

berinteraksi. Mereka juga mampu merasakan perasaan, pikiran, tingkah laku, dan 

harapan orang lain, serta mampu bekerja sama dengan orang lain (Indra dan 

Ahmad, 2009: 83-84). 

 



D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di TK Education 21 Kulim 

Pekanbaru tentang pengaruh metode bermain peran terhadap kecerdasan 

interpersonal di kelas K1 Fern, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kecerdasan interpersonal anak usia 4-5 tahun di kelas K1 Fern di TK 

Education 21 Kulim Pekanbaru sebelum diberikan perlakuan metode 

bermain peran terlihat rendah, hal ini dapat dilihat dari data pre test 

(sebelum perlakuan). 

2. Kecerdasan interpersonal anak usia 4-5 tahun di kelas K1 Fern di TK 

Education 21 Kulim Pekanbaru setelah diberikan perlakuan metode bermain 

peran terlihat tinggi, hal ini dapat dilihat dari data post test (setelah 

perlakuan). 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan interpersonal anak 

usia 4-5 tahun di kelas K1 Fern sebelum dan setelah diberikan perlakuan 

metode bermain peran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan uji “t”. 

Berdasarkan uji “t” dalam penelitian ini nilai tHitung lebih besar dibandingkan 

tTabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0= ditolak dan Ha = 

diterima. 
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