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ABSTRAK 

 

SRI HASTUTI. NIM 1143313028. Pengaruh Permainan Tradisional Ular Naga 

Terhadap Peningkatan Kecerdasan Interpersonal Anak usia 5-6 Tahun di PAUD 

Ananda Medan Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Medan. Dibimbing oleh Dr. Aman Simaremare, M.S. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah kecerdasan interpersonal anak 

yang belum berkembang secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh permainan tradisional ular naga terhadap peningkatan 

kecerdasan interpersonal anak usia 5-6 tahun di PAUD Ananda Medan Tahun 

Ajaran 2017/2018. 

 Jenis penelitian yang diguakan adalah quasi experiment dengan desain 

penelitian the equivalen time samples design. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh anak kelompok B yang terdiri dari  kelas B1 dan B2 di PAUD Anada 

Medan yang berjumlah 27 anak. Teknik pengambilan yang dilakukan dengan 

teknik purposive random sampling dan menjaring sampel  kelas B1 sebanyak 15 

anak. Pengumpulan data menggunakan instrumen lembar observasi terhadap 

kecerdasan interpersonal anak. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

statistik nonparametrik yaitu uji tes Friedman. 

 Hasil analisis data menunjukkan pada observasi I diberikan perlakuan 

(  ) permainan tradisional ular naga diperoleh nilai rata-rata 10,53 artinya 

berkembang sesuai harapan (BSH), Pada observasi II tidak diberikan  perlakuan 

(  ) diperoleh nilai rata-rata 7,4 artinya belum berkembang (BB). Pada observasi 

III diberikan perlakuan (  ) permainan tradisional ular naga diperoleh nilai rata-

rata 13,86 artinya berkembang sangat baik (BSB). Pada observasi IV tidak 

diberikan  perlakuan (  ) diperoleh nilai rata-rata 8,06 artinya mulai berkembang 

(MB). Dari hasil data tersebut terlihat bahwa pada pemberian perlakuan 

permainan radisional ular naga memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan 

tidak diberikan perlakuan. Dari hasil uji hipotesis menggunakan uji tes Friemann 

diperoleh   
  = 3798,6            = 7,82  pada taraf db = 0,05.  Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa permainan tradisional ular naga dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan interpersonal anak usia 5-6 tahun 

di PAUD Ananda Medan Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 

 

 


