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Permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana penggunaan metode 

sosiodrama dalam neningkatkan kecerdasan interpersonal anak pada kelompok B. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal melalui metode 

sosiodrama anak pada kelompok B di TK Mutiara Handayani Medan. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yaumi yang menyatakan bahwa 

kecerdasan interpersonal adalah kemempuan untuk memahami pikiran,sikap,dan perilaku 

orang lain, mempersepsikan membedakan suasana hati, serta mampu memberikan 

respons secara tepat sesuai dengan kondisi dalam bersosial. Sedangkan 

metodesosiodrama diambil dari teori sanjaya yang menyatakan bahwa sosiodrama adalah 

metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

fenomena social pemecahan masalah yang menyangkut masalah hubungan antar manusia 

dalam bersosial. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam 2 

siklus, dimana setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan. Dalam setiap siklus dilakukan 

empat tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Alat 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Sebelum dilakukan tindakan pada 

siklus I, peneliti terlebih dahulu mengamati proses pembelajaran awal anak atau prasiklus 

yang bertujuan selain untuk mengetahui kecerdasan interpersonal anak juga untuk 

mengetahui kekurangan-kekurangnnya. Subjek penelitian adalah anak kelas B di TK 

Mutiara Handayani Medan yang berjumlah 18 anak terdiri dari 10 anak perempuan dan 8 

anak laki-laki. Instrument dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi 

kecerdasan interpersonal anak. 

Berdasarkan analisis data dan observasi tingkat kecerdasan interpersonal anak 

pada observasi awal terdapat data tidak ada abak yang tergolong sangat baik,3 anak atau 

16,6% katagori baik, katagori cukup terdapat 4 anak, atau 22,2% , dan katagori kurang 

terdapat 11 anak atau 61,1%. Selanjuttnya pada siklus I terdapat 2 anak atau 11,11% 

tergolong sangat baik, 5 anak atau 27,78% tergolong baik, 5 anak atau 27,78% tergolong 

cukup dan 6 anak atau 33,33% tergolong kurang. Pada siklus ke II terjadi peningkatan 

yaitu terdapat 5 anak atau 27,78%  katagori sangat baik, 10 anak atau 55,55% tergolong 

baik, 2 anak atau 11,11% tergolong cukup dan 1 anak atau 5,55 % tergolong kurang. 

Berdasarkna hasil penelitian, dapat disimpulkan penggunakaan metode sosiodrama dapat 

meningkatkan kecerdasan interpersonal anak. Oleh karena itu metode sosiodrama dapat 

diterapkan sebagai salah satu alternatifuntuk meningkatkan kecerdasan interpersonal di 

TK Mutiara Handayani Medan 


