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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

PAUD (Pendidikan anak usia dini) adalah pendidikan prasekolah yaitu 

pendidikan di mana anak belum memasuki pendidikan formal. PAUD diterapkan 

pada anak usia hingga 4-6 tahun, dimana rentang usia dini merupakan saat yang 

tepat dalam mengembangkan potensi dan kecerdasan anak. Pengembangan 

potensi anak secara terarah pada rentang usia tersebut akan berdampak pada 

kehidupan masa depannya. Dengan fenomena tersebut dibutuhkan kecerdasan 

interpersonal untuk menghadapi permasalahan, karena kecerdasan interpersonal 

harus dikembangkan sejak kecil khususnya pada anak usia dini.  

Sejalan apa yang diungkapkan oleh Iman, 2008 bahwa pendidikan anak usia 

dini merupakan saat yang tepat dalam mengembangkan potensi dan kecerdasan 

anak. Untuk mengukur tahap kecerdasan manusia, yaitu berdasarkan ujian IQ, Dr. 

Howard Gardner telah mengemukakan 8 jenis kecerdasan yang berbedaa sebagai 

satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusia, kanak-kanak dan dewasa. 

Kecerdasan-kecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut: kecerdasan 

linguistik, keceerdasan naturalist, kecerdasan matematik, kecerdasan spasial, 

kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal dan 

kecerdasan interpersona (Howard Gardner, 1983). 

 Kecerdasan Interpersonal merupakan bentuk yang paling penting dalam 

kecerdasan manusia karena kecerdasan ini mampu memelihara hubungan dengan 
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manusia lain secara efektif. Dengan demikian keberhasilan hidup seseorang 

sangat tergantung kepada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan Interpersonal 

sangat penting karena manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia 

membutuhkan satu sama lain (Muslihuddin & Agustin, 2008). 

Keberhasilan akademik saja tidak menentukan keberhasilan seseorang 

dalam menjalani kehidupan ke depannya, oleh karena itu kecerdasan interpersonal 

perlu dirangsang dalam perkembangannya sejak masa kanak-kanak, dan 

kecerdasan interpersonal harus dikembangkan dalam pendidikan formal, informal 

maupun nonformal. Rangsangan yang diberikan pada tahap-tahap pertama 

kehidupannya akan memberikan hasil yang paling besar dalam peningkatan 

potensinya. Hal ini sejalan apa yang diungkapkan Mutiara, 2009 bahwa anak usia 

dini tidak hanya membutuhkan anak-anak yang pintar secara akademik, namun 

juga yang dapat berkomunikasi dan memiliki interpersonal skills yang baik agar 

pendidikan dan perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal.  

Dalam pengembangan kecerdasan interpersonal anak, materi yang 

disampaikan harus jelas dan sesuai dengan kurikulumnya. Materi yang dapat 

mengembangkan program dalam kurikulum kecerdasan interpersonal anak antara 

lain, belajar kelompok, mengerjakan suatu proyek, berteman dan sebagainya. 

(Gunawan, 2004).  

Lingkungan yang kondusif bagi pengembangan anak sangat penting, karena 

itu diperlukan strategi untuk menciptakan lingkungan tersebut dengan pengaturan 

lingkungan yang membuat anak dapat bergerak bebas dan aman, sehingga anak 

dapat meningkatkan kerjasama dan sosialisasi yang tinggi.  
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Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yaitu, memiliki interaksi yang 

baik dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, serta mampu mengetahui 

dan menggunakan berbagai cara saat berinteraksi (Gunawan, 2004). Kecerdasan 

interpersonal juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan anak dimana anak tersebut 

dapat membedakan suasana hati, maksud dan tujuan serta menghargai perasaan 

orang lain ( Nendariah, Edi sukur, 2003). Dengan kata lain kelancaran individu 

dalam berkomunikasi dan bergaul dengan lingkungan dipengaruhi oleh 

kecerdasan interpersoanal.  

Hartati (2008) menyebutkan bahwa ciri-ciri seseorang yang memiliki 

kecerdasan interpersonal yang tinggi adalah: (a) suka bersosialisasi dengan teman 

sebaya, (b) mudah bergaul, (c) memiliki banyak teman, (d) memiliki empati yang 

baik atau perhatian kepada orang lain, (e) banyak disukai teman, (f) memberi 

saran kepada teman yang mempunyai masalah, (g) berbakat menjadi pemimpin. 

Berbeda dengan anak yang memiliki kecerdasan interpersonal rendah 

disebutkan dalam Hartati (2008) memiliki ciri-ciri seperti tidak suka berbaur 

dengan teman yang lain atau orang yang tidak dikenal, dan lebih suka menyendiri. 

Beberapa prilaku agresif seperti memukul orang lain, tidak suka berbagi dan 

sangat posesif (menonjolkan kepemilikan), sulit menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitar, dan merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang baru.  

Menurut Nurlaily (2006) ”Proses pendidikan yang berorientasi pada 

perkembangan adalah sebanyak mungkin melibatkan anak dalam kegiatan 

meneliti, menguji, memanipulasi dan bereksperimen dengan berbagai benda yang 

menarik bagi anak seusia mereka”. Melakukan berbagai percobaan dengan cara 
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bekerjasama dan bersosialisasi dalam kegiatan yang disukai anak dan kegiatan 

tersebut menarik, hal ini mampu mengembangkan  anak. 

Pentingnya masa anak usia dini dan karakteristiknya, menuntut pendekatan 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang memusatkan perhatiannya 

pada anak. Peran pendidik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah 

dengan memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan 

dengan mengeksplorasi lingkungannya dan melakukan interaksi yang aktif dengan 

orang dewasa dan lingkungannya”  (Nurlaily, 2006). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka guru TK harus menciptakan situasi 

yang mengandung makna penting, yang memungkinkan berkembangnya 

kekuatan-kekuatan yang dimiliki anak dan perluasan minat anak serta 

pengembangan kecerdasan interpersonal dan bersosialisasi, baik secara 

perseorangan maupun secara kelompok. 

Metode pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal 

anak yang dipilih adalah metode yang dapat menggerakkan anak untuk 

meningkatkan rasa bersosialisasi, bekerjasama dan bertanggung jawab. Di 

samping itu metode pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan anak, adalah 

mampu mendorong anak mencari dan menemukan jawabannya, membuat 

pertanyaan yang membantu memecahkan masalah, memikirkan kembali, 

membangun kembali dan menemukan hubungan-hubungan dengan teman yang 

lainnya. 

Terdapat beberapa macam metode yang dapat dilakukan untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran pada anak TK diantaranya: metode bermain, metode 
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karyawisata, metode bercakap-cakap, metode demonstrasi, metode bercerita, 

metode pemberian tugas, metode proyek (Moeslichatoen, 2004). Demikian pula 

Menurut Moeslichatoen (2004) Metode proyek adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk melatih kemampuan anak memecahkan masalah yang dialami 

anak dalam kehidupan sehari-hari, cara ini dapat menggerakkan anak untuk 

melakukan kerjasama dengan yang lain secara baik. Kerjasama dilaksanakan 

secara terpadu adalah untuk mencapai tujuan bersama. 

Metode proyek merupakan salah satu dari metode yang cocok bagi 

pengembangan terutama dimensi kognitif, sosial, motorik, kreatif dan emosional 

anak (Nurlaily, 2006). Karena dilihat banyak memiliki arti penting bagi anak TK 

dalam kegiatan belajar bersama serta mengatur diri untuk bekerjasama dengan 

teman-teman dalam memecahkan suatu masalah.  

Sejalan apa yang diungkapkan Moeslihatoen (2004) bahwa metode proyek 

merupakan starategi pengajaran yang melibatkan anak dalam belajar memecahkan 

masalah dengan melakukan kerja sama dengan anak lain, baik secara individual 

ataupun dalam kelompok kecil guna mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu 

ada kemampuan-kemampuan yang dapat dikembangkan melalui penggunaan 

metode proyek diantaranya: (a) Kemampuan bersosialisasi, (b) Kemampuan 

Bekejasama, (c) Kemampuan berkomunikasi, (d) Kemampuan Tolong Menolong, 

(e) Mengembangkan disiplin anak 

Metode proyek merupakan suatu metode pembelajaran yang dapat melatih 

anak menerima tanggung jawab dan prakarsa untuk mengembangkan kecerdasan 

dalam menjelaskan pekerjaan yang menjadi bagian proyek secara tuntas. 
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Sayangnya, melihat kenyataan di lapangan metode proyek belum pernah 

diterapkan di TK mutiara Bunda dan guru yang jarang menggunakan metode 

proyek karena metode proyek dalam pelaksanaannya cukup sukar untuk memilih 

proyek-proyek yang sangat tepat, dan kurangnya guru yang menguasai metode 

proyek tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Djamarah 

(2000) bahwa ”Metode proyek cukup sukar dalam pelaksanaannya sehingga 

memerlukan keahlian khusus dari guru dan kurikulum yang berlaku di negara 

Indonesia saat ini, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjang 

pelaksanaan metode ini ”. Berkenaan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Djamarah di atas, di TK yang mejadi tempat penelitian pengembangan kurikulum, 

efektivitas, dan khas dengan memadukan antara kurikulum Diknas dan Sekolah, 

maka tema dan materi yang diberikan kepada anak disesuaikan dengan kurikulum 

yang ada di TK tersebut.   

Beranjak dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti merasa 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penerapan metode 

proyek dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal. Olek karena itu dalam 

penelitian ini, penulis mengangkat judul: “Meningkatkan Kecerdasan 

Interpersonal Anak Taman Kanak-kanak Melalui Penerapan Metode 

Proyek” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kecerdasan interpersonal anak sebelum diterapkan metode 

proyek pada kelompok A di TK Mutiara Bunda tahun ajaran 2010-2011? 

2. Bagaimana kecerdasan interpersonal anak setelah diterapkan metode proyek 

pada kelompok A di TK Mutiara Bunda tahun ajaran 2010-2011? 

3. Bagaimana peningkatan kecerdasan interpersonal anak di TK  Mutiara 

Bunda setelah diterapkannya metode proyek pada kelompok A di TK 

Mutiara Bunda tahun ajaran 2010-2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kecerdasan interpersonal anak sebelum diterapkan 

metode proyek pada kelompok A di TK Mutiara Bunda tahun ajaran 2010-

2011. 

2. Untuk mengetahui kecerdasan interpersonal anak setelah diterapkan metode 

proyek pada kelompok A di TK Mutiara Bunda tahun ajaran 2010-2011. 

3. Untuk mengetahui peningkatan kecerdasan interpersonal anak kelompok A 

di TK Mutiara Bunda tahun ajaran 2010-2011 setelah diterapkan metode 

proyek. 
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D. Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat 

yang bersifat praktis dan teoritis 

1. Manfaat Praktis 

Membantu anak supaya langsung dapat meningkatkan kecerdasan 

interpersonal berupa perubahan anak berinteraksi, berkomunikasi dengan 

teman, guru dan orang lain disekitarnya dengan memanfaatkan metode 

proyek. 

2. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kecerdasan 

interpersonal dan metode proyek secara konseptual. 

 

E. Asumsi 

a) Kecerdasan yang paling dalam kehidupan manusia adalah kecerdasan 

interpersonal, dan keberhasilan hidup seseorang seringkali tergantung pada 

kecerdasan interpersonal ( Muslihuddin & Agustin) 

b) Metode proyek merupakan suatu penyelidikan mendalam mengenai sebuah 

topik pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran proyek di kelas 

biasanya dilakukan dalam kelompok kecil, atau kelompok besar. Kunci dari 

pembelajaran proyek adalah menemukan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan mengenai topik yang sedang dipelajari bersama. 
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F. Definisi Operasional  

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dari memberikan arti persepsi 

terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan istilah yang 

akan digunakan: 

a) Kecerdasan Interpersonal, kecerdasan antarpribadi yang melibatkan banyak 

hal, mulai dari kemampuan berempati pada teman, kemampuan berteman 

dengan yang lain, kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain serta 

dapat melibatkan interaksi orang lain baik di lingkungan keluarga ataupun 

lingkungan masyarakat. Gardner (2003) mengemukakan kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan memahami orang lain, memotivasi orang 

lain, dan bagaimana bekerja sama dengan orang lain.  

Memahami kesadaran diri dan Pemahaman social. Adapun tiga dimensi 

kecerdasan interpersonal menurut Anderson, 1999) diantaranya: Sosial 

Sensivity, mampu merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau perubahan 

orang lain yang ditunjukan baik verbal atau nonverbal. Sosial Insight, 

kemampuan anak memahami dan mencari pemecahan yang efektif dalam 

interaksi social, sehingga masalah-masalah tidak menghambat yang telah 

dibangun anak. Sosial Communication, kemampuan individu untuk 

menggunakan proses komunikasi dan menjalin serta membangun hubungan 

interpersonal yang sehat. Jadi kecerdasan interpersonal merupakan 

keterampilan seseorang menciptakan, membangun dan mempertahankan 

relasi social yakni dengan indikator Memahami kesadaran diri, Pemahaman 
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social, Pemecahan masalah, Sikap Empati, Sikap Prososial, komunikasi 

efektif dan Mendengarkan efektif. 

b) Metode Proyek, merupakan salah satu bentuk pengalaman belajar dengan 

menghadapkan anak ke dalam persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan 

secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. John Dewey 

menjelaskan tentang konsep ‘learning by doing’ yakni proses pemerolehan 

hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan 

tujuan, terutama dalam penguasaan anak bagaimana melakukan sesuatu 

pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan. 

(Moeslihatoen, 2004). 

Langkah-langkah dalam melaksanakan metode proyek yaitu:  

a. Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

b. Membagi kedalam kelompok kecil, 1 kelompok terdiri dari 4-5 orang 
anak. 

c. Menjelaskan  simulasi secara umum, yaitu memulai dan melaksanakan 
kegiatan. 

d. Pelaksanaan 

Anak melakukan kegiatan serta guru sebagai fasilitator. Memberikan 

kesempatan pada anak untuk terlibat aktif sesuai dengan kegiatan 

yang dilaksanakan 
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F. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

penelitian tindak kelas (PTK), yang akan dilakukan secara partisipatif dan 

kolaboratif  baik anak dan pendidik. Di TK Mutiara Bunda kelompok A. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan guru serta mengatasi permasalahan yang 

terjadi di lapangan (TK). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas (PTK). 

Joni, dkk (Atmadinata 2005) mengungkapkan bahwa tujuan PTK adalah 

untuk memperbaiki praktek pembelajan dengan sasaran akhir memperbaiki cara 

belajar siswa. Dengan PTK diharapkan keterampilan guru dalam mengatasi 

permasalahan yang dihadapi di kelas akan semakin miningkat 

Selaras dengan pendapat di atas, Arikunto (2006) menyebutkan bahwa 

penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas bekerjasama dengan peneliti yang menekan 

pada penyempurnaan atau peningkatan proses pembelajaran.  

Penggunaan PTK langsung ditujukan pada kepentingan partisipatif dan 

kolaboratif, artinya PTK diharapkan dapat mendorong dan membangkitkan para 

guru agar memiliki kesadaran diri, melakukan refleksi, kritik diri terhadap 

aktivitas maupun kinerja bagi peningkatan iklim pembelajaran yang lebih 

kondusif di lingkungan kerjanya. 
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Kemmis & Taggart (Wiriatmadja, 2005) menjelaskan bahwa prosedur 

penelitian tindakan kelas adalah dipandang sebagai suatu siklus spiral yang terdiri 

atas komponen perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang selanjutnya 

akan di ikuti dengan siklus spiral berikutnya. 

Siklus di atas akan dilaksanakan secara kontinyu sampai peneliti 

menemukan solusi yang bisa merubah proses pembelajaran kearah yang lebih 

baik, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan diselesaikan 

dengan optimal. Selain itu, dengan siklus seperti ini peneliti juga akan 

memperoleh alternatif jalan keluar untuk menentukan rencana tindakan yang akan 

dilaksanakan pada tindakan berikutnya 

Gambar 1:1 

Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Siklus I Pelaksanaan 
(acting) 

Refleksi 
(reflecting) 

Pengamatan 
(observing) 

Perencanaan 
(planing) 

Siklus II Pelaksanaan 
(acting) 

Refleksi 
(reflecting) 

Pengamatan 
(observing) 

Siklus III dst… 
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Sumber: Arikunto (1997). 

2. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara peneliti mengamati dan mencatat dengan 

cermat semua proses penerapan metode, upaya-upaya yang akan dilakukan 

oleh guru serta bentuk kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

pada anak TK khususnya dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Observasi 

dilakukan untuk memantau proses dan dampak pembelajaran serta untuk 

menata langkah-langkah perbaikan sehingga menjadi efektif. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui program pengembangan 

kecerdasan interpersonal anak  di TK, serta hambatan yang dialami dan 

upaya yang telah dilakukan oleh pendidik. Wawancara terstuktur dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan pertanyaan.  

c. Catatan Lapangan 

Catatan harian tentang tindakan-tindakan yang dilakuakan oleh anak didik 

yang bersumbur dari observasi 

d. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperolah data atau 

informasi dan melengkapi data yang diperlukan. Dokumentasi yang akan 

dilakukan berupa foto. 
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3. Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di TK Mutiara Bunda Kecamatan Cianjur 

Kabupaten Cianjur 43216. Yang menjadi subjek dalam penelitian adalah anak TK 

Mutiara Bunda yang berada di kelompok A berjumlah 20 orang anak dan 2 orang 

guru 
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