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ABSTRAK 
 

      Berangkat dari adanya permasalahan kecerdasan interpersonal di SMP Negeri 
1 Mlati karena rendahnya pemahaman dan kesadaran siswa akan pentingnya 
kecerdasan interpersonal dalam interaksi sosial serta keterbatasan kemampuan 
guru dari segi waktu dan rasio yang tidak sebanding antara jumlah guru dan siswa 
dalam memberikan layanan bimbingan pribadi sosial, sehingga dibutuhkan sebuah 
media yang didukung audio visual yang dapat memperinci penyampaian bentuk 
keterampilan interpersonal yang diperlukan oleh siswa dan dapat digunakan siswa 
kapan saja. 
      Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan multimedia interaktif dalam 
layanan bimbingan pribadi sosial tentang kecerdasan interpersonal. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research and Development 
(R&D) yang meliputi 11 tahap pengembangan, yakni tahap penelitian awal dan 
pengumpulan data, tahap perencanaan, tahap pengembangan produk awal, tahap 
validasi materi, tahap validasi media, tiga tahap uji coba, dan empat tahap revisi. 
Uji coba lapangan awal (6 orang siswa), uji coba lapangan (30 orang siswa), dan 
uji pelaksanaan lapangan (40 orang siswa). Subyek penelitian adalah siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Mlati. Penentuan subyek dilakukan dengan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, 
wawancara dan angket.  
      Hasil penilaian menunjukkan bahwa multimedia interaktif yang 
dikembangkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait pentingnya 
kecerdasan interpersonal dalam layanan bimbingan pribadi sosial dan berdasarkan 
hasil validasi ahli yang dilanjutkan pada tiga tahap uji coba dengan beberapa 
tahap revisi yang telah dilakukan, multimedia interaktif tentang kecerdasan 
interpersonal hasil pengembangan ini memenuhi kriteria layak sebagai media 
layanan bimbingan pribadi sosial di SMP Negeri 1 Mlati sesuai standar penilaian 
yang meliputi aspek validitas, praktis serta efektivitas berdasarkan dari hasil 
penilaian ahli media, ahli materi, siswa dan guru BK di SMP Negeri 1 Mlati.  
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