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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

akhirnya peneliti menarik kesimpulan bahwa kemampuan interpersonal di 

Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap harus lebih dikembangkan 

kembali,karena salah satu faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi 

kemampuan interpersonal anak.  

Adapun kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat diuraikan lebih jelas 

yaitu sebagai berikut : 

1. Profil kemampuan interpersonal dilihat dari keseluruhan mayoritas berada 

pada kategori sedang artinya bahwa kemampuan anak yang memiliki 

kepekaan untuk mengetahui perasaan orang lain, bisa bekerja sama dengan 

orang lain, memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu menjadi penengah 

diantara orang lain, dan bisa bekerja sama dengan orang lain dalam kategori 

sedang.  

2. Jika dilihat dari dimensinya kemampuan interpersonal yang meliputi 

pemahaman sosial, sensitivitas sosial, komunikasi sosial di Kelurahan Ledeng 

Kecamatan Cidadap  berada pada kategori sedang. Artinya kesadaran diri, 

pemahaman situasi sosial dan etika sosial,  keterampilan pemecahan masalah, 

dalam sikap empati, sikap prososial, komunikasi efektif dan mendengarkan 

efektif. Masih ada pada kategori sedang hal ini menunjukan bahwa 

kemampuan interpersonal anak masih bisa ditingkatkan.Salah satunya dari 

pihak sekolah khusunya guru yang memang masih perlu mengembangkan 

kemampuan interpersonal dalam strategi-strategi yang efektif untuk anak. 
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat peneliti akan mengemukakan 

beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-

pihak yang terkait. Adapun rekomendasi tesebut antara lain ditujukan bagi: 

 

1. Guru 

Dalam rangka meningkatkan profil kemampuan interpersonal anak Taman 

Kanak-kanak dalam dimensi pemahaman sosial, sensitivitas sosial, dan 

komunikasi sosial hendaklah guru dapat mengingat kemampuan interpersonal 

anak masih dalam presentase sedang maka guru diharapkan dapat 

meningkatkan kemampaun interpersonal anak dalam strategi-strategi yang 

lebih efektif agar anak merasa nyaman dan bisa mengembangkan potensi 

yang ada didalam diri anak. Salah satu contohnya yaitu kegiatan yang 

berkaitan dengan penyelesaian masalah, dan memahami perasaan orang lain.  

 

2. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih dalam ruang lingkup yang terbatas, sehingga masih 

banyak aspek lain yang berlum terungkap. Beberapa rekomendasi yang dapat 

dilakukan untuk peneliti selanjutnya antara lain menambah variasi teknik 

pengumpulan data, menambah jumlah subjek penelitian, mengadakan 

penelitian lebih lanjut tentang kemampuan interpersonal anak Taman Kanak-

kanak  dalam wilayah yang lebih luas. 

 


