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ABSTRAK 

 

Hidayati, Alfim Khodhaliya. 2019. Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Anak 

Usia Dini Melalui Kegiatan Mendongeng di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. Skripsi, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Edi Irawan, M.Pd. 

Kata Kunci: Kecerdasan kinestetik, Anak Usia Dini, Mendongeng 

Kecerdasan kinestetik merupakan bentuk kecerdasan yang berhubungan 

dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengolah objek, 

respon, dan refleks. Kecerdasan kinestetik pada anak harus ditingkatkan sejak usia 

dini khususnya di sekolah, karena anak banyak menghabiskan waktunya di 

sekolah. Salah satu upaya guru dalam meningkatkan kecerdasan kinestetik anak 

adalah melalui kegiatan mendongeng. Fakta ditemukan bahwa peserta didik di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo ada yang sudah bagus kecerdasan kinestetiknya. Ada 

pula sebagian anak yang masih kurang dalam kecerdasan kinestetiknya. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana profil dari 

kecerdasan kinestetik anak usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo; 2) untuk 

mengetahui langkah-langkah kegiatan mendongeng untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo; dan 3) 

untuk mengetahui problematika yang terjadi dalam meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini melalui kegiatan mendongeng di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Dari analisis data disimpulkan bahwa: (1) kecerdasan kinestetik anak-anak 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo sudah bagus setelah digunakannya kegiatan 

mendongeng dalam proses pembelajaran bisa dilihat bahwa anak sudah mampu 

berjalan dengan berbagai variasi, menaiki tangga, menendang dan melempar bola, 

serta menggunting kertas. (2) langkah-langkah kegiatan mendongeng untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, yaitu: (a) menentukan tujuan mendongeng yaitu kecerdasan dan 

pemahaman, (b) menentukan materi dongeng dari guru sendiri, (c) menentukan 

media dengan menggunakan apa yang ada di sekitar kelas, (d) pelaksanaan 

kegiatan mendongeng, pembukaan dengan senam, bernyanyi dan menari, inti 

dongeng menggunakan gerakan-gerakan sederhana dari tokoh, penutup 

mengulang gerakan, dan penyampaian pesan moral, (e) penilaian dari tugas 

setelah mendongeng dilakukan sesuai jadwal satu hari 3 anak. (3) problematika 

yang dihadapi dalam kegiatan mendongeng di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

terdapat dalam materi, penyajian cerita, dan guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan anakusia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.2 

 Pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki fungsi utama 

mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi 

perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial, dan 

emosional. PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 

terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 

selanjutnya.3 

Jenjang pendidikan dini ini merupakan tahap awal proses 

pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur sebagai upaya 

pembentukan bangsa yang diharapkan mampu mandiri dan bersaing 

dengan bangsa lain di era mendatang. Menurut Undang-undang RI nomor 

20 tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3, 

                                                             
2
Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD (dalam Perspektif Islami) (Jogjakarta: Laksana, 

2010), 35–36. 
3
Ibid, 47. 
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pendidikan TK/RA merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal yang bertujuan membantu peserta didik 

mengembangkan berbagai potensi fisik dan psikis yang meliputi nilai 

agama dan moral, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, 

motorik dan seni sebagai wahana untuk siap memasuki pendidikan dasar. 

Pendidikan di tingkat ini adalah pendidikan yang diterapkan dengan cara 

bermain. Hal ini dikarenakan bermain adalah sesuatu hal yang 

menyenangan dan anak dalam usia TK/RA lebih tepat diajak berlajar 

dalam suasana bermain.
4
 

Kegiatan-kegiatan sekolah sekarang ini menjadi bagian yang 

tidakterpisahkandari kurikulum sekolah modern. Kegiatan sekolah apa pun 

namanya dapat membantu dalam membentuk kebiasaan, kemampuan, dan 

metode berfikir anak yang lazim dibutuhkan untuk mengikuti proses 

belajar. Anak yang ikut serta dalam kegiatan sekolah cenderung 

mempunyai kemampuan akademis dan kecerdasan yang lebih. Kecerdasan 

sosial anak juga akan terasah, sehingga mereka mudah bergaul dan bekerja 

sama dengan kawan dan pendamping mereka.5 

Teori modern tentang kecerdasan mengakui adanya kecerdasan 

majemuk (multiple intelligence). Teori kecerdasan majemuk yang paling 

terkenal adalah yang diungkapkan oleh Howard Gardner. Menurutnya, 

                                                             
4
Evi Muafiah, “Strategi Pembelajaran Multiple Intelligence di TK/RA Ponorogo,” Stain 

Ponorogo, 4(Juli-Desember 2016), 68. 

http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/thufula/article/download/1977/pdf diakses pada 

tanggal 14 Juli 2019. 
5
Muhammad Subhi Abdussalam, Anakku Hebat Penuh Bakat (Solo: Tayiba Media, 2014), 

114. 

http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/thufula/article/download/1977/pdf
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kecerdasan manusia tidaklah tunggal, melainkan majemuk. Perbedaan 

antara manusia satu dengan lainnya bukanlah terletak pada tingkat 

kecerdasan yang dimilikinya, melainkan jenis kecerdasan yang paling 

menonjol yang dimilikinya. Namun sayangnya, kecerdasan majemuk 

tersebut tidak ditumbuh-kembangkan melalui sarana dan lingkungan yang 

sesuai, sehingga tidak berkembang. Demikian juga, sistem pendidikan di 

sekolah belum mengakomodir adanya kecerdasan majemuk yang dimiliki 

anak didiknya. Manusia harus mengatahui titik kecerdasannya, kemudian 

melatihnya untuk ditumbuh-kembangkan.6 

Ada delapan kecerdasan yang secara potensial ada dalam diri 

manusia, yaitu:kecerdasan musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan 

linguistik, kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan logika-matematika.7 

Ketika seorang anak menunjukkan cara yang unik dalam hal 

berpikir dan belajar maka mereka tidak boleh hanya diarahkan pada situasi 

tertentu saja seperti memasukkan mereka ke kelas-kelas yang lebih 

memfokuskan pada bahasa dan logika matematika saja.8 

Teori kecerdasan jamak mengusulkan transformasi utama dalam 

cara belajar di lembaga pendidikan bahwa guru harus dilatih untuk 

menghadirkan kegiatan belajar dan bermain dengan memvariasikan 

strategi dan metode yang menggunakan musik, belajar kooperatif, adanya 

                                                             
6
Ibid, 106. 

7
Heru Kurniawan, Kreatif Mendongeng untuk Kecerdasan Jamak Anak (Jakarta: Kencana, 

2016), 55. 
8
Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono, Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan 

Jamak (Jakarta: PT. Indeks, 2010), 54. 
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aktivitas seni, menerapkan aturan main individu dan kelompok, 

penggunaan multimedia, selalu melakukan innerreflection, dan banyak 

lagi yang lainnya. 

Implikasi dari adanya teori kecerdasan jamak dalam pendidikan 

adalah adanya berbagai materi, metode, media/sumber belajar, dan 

lingkungan belajar yang bervariasi termasuk juga variasi dalam sistem 

evaluasi yang dilakukan dengan melakukan proses asesmen 

perkembangan.9 

Dongeng adalah salah satu jenis cerita anak yang bercirikan 

imajinatif.Artinya, segala yang dihadirkan dalam dongeng adalah fiktif-

imajinatif semuanya. Fiktif imajinatif dongeng ini dapat diidentifikasi 

melalui tiga hal: peristiwa, latar dan waktu, dan tokoh yang nyata, tetapi 

sebenarnya itu fiktif, karena ketiga aspek itu hanyalah nama saja, 

sedangkan kenyataannya tidak pernah terjadi hal demikian. Pengambilan 

ketiga hal itu secara faktual sesungguhnya hanya sebatas ingin 

menekankan arti dongeng, karena dongeng diciptakan, selain untuk 

memberikan kesenangan, juga untuk memberikan pemahaman dan 

pendidikan pada pembaca.10 

Dongeng yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik 

anak adalah dongeng yang sarat dengan manuver gerakan-gerakan tokoh 

utama. Saat gerakan-gerakan dalam dongeng kemudian diikuti gerakan asli 

dari kita dan anak-anak, maka dongeng akan melatih kemampuan berpikir 

                                                             
9
Ibid, 54. 

10
Kurniawan, Kreatif Mendongeng untuk Kecerdasan Jamak Anak, 4. 
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anak-anak melalui gerak. Intensitas mendongeng dengan memperagakan 

gerakan, maka anak-anak akan terlatih gerakan-gerakan yang khusus 

(sesuai dengan dongeng), yang nantinya melatih dan mengembangkan 

kecerdasan kinestetik tubuh anak-anak.11 

Anak yang cenderung lebih aktif dan tidak bisa diam, memiliki 

kecerdasan kinestetik yang lebih dibandingkan dengan anak yang lain, 

tentunya memang hal itu akan sangat mengganggu berjalannya proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung, tetapi hal itu bisa menjadi 

kelebihan untuk anak tersebut jika seorang guru bisa mengarahkan 

kelebihan anak tersebut, yaitu kecerdasan kinestetik dengan suatu kegiatan 

yang bisa berhubungan dengan pembelajaran yang membuat si anak akan 

mengembangkan kecerdasannya tersebut.  

Mendongeng bisa menjadi salah satu alternatif dalam 

meningkatkan kecerdasan kinestetik.Mendongeng dengan alat peraga 

seperti boneka tangan atau gambar-gambar yang menarik cenderung 

sangat disukai anak-anak, apalagi kalau anak-anak diperintahkan untuk 

memperagakan gerakan dari tokoh yang ada dalam dongeng, pastinya akan 

banyak anak yang antusias ingin memperagakannya. Hal ini bisa dijadikan 

kegiatan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak, begitu pula 

dengan anak yang cenderung terlalu aktif dan sering mengganggu teman, 

maka kegiatan mendongeng seperti itu bisa mengkondisikannya, dan 

                                                             
11

Ibid, 105. 
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kelebihannya tersebut akan tersalurkan pada hal-hal yang baik untuk 

meningkatkan kecerdasannya. 

Kecerdasan kinestetik sangatlah penting ditingkatkan sejak usia 

dini, khususnya di sekolah yang mana anak sebagian waktunya dihabiskan 

di sekolah, seperti yang telah dijelaskan mendongeng bisa dijadikan 

alternatif dalam meningkatkan kecerdasan kinestetik anak, dimana anak 

tidak hanya mendengarkan dongeng yang dibawakan oleh guru, tetapi juga 

mengikuti gerakan-gerakan yang dari tokoh yang ada di dalam cerita, 

dengan instruksi dan contoh dari guru anak mulai bergerak bersama 

memperagakan tokoh-tokoh dalam dongeng. 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo menggunakan kegiatan 

mendongeng untuk bisa meningkatkan kecerdasan kinestetik anak, 

terutama untuk anak yang terkesan aktif, dengan begitu bergerak anak 

akan lebih terkondisikan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan 

kecerdasan kinestetiknya. Di beberapa sekolah setingkat TK biasanya 

untuk meningkatkan kecerdasan kinestetiknya menggunakan kegiatan 

senam, menggambar dan berenang, untuk berenang masih banyak sekolah 

yang belum menerapkannya, sedangkan TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

menggunakan kegiatan mendongeng yang masih jarang digunakan oleh 

sekolah-sekolah lain. Di TK Muslimat NU 001 Ponorogo untuk kegiatan 

mendongeng saat ini hanya diterapkan di kelas untuk anak yang berusia 4-

5 tahun.
12

 

                                                             
12

Berdasarkan Hasil Penelitian Pada Tanggal 02 Maret 2019. 
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Uraian diatas membuat peneliti tertarik untuk membahas dalam 

skripsi dengan judul “Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini 

Melalui Kegiatan Mendongeng Di TK Muslimat NU 001 Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

Kecerdasan kinestetik sangatlah penting ditingkatkan sejak usia 

dini, karena usia dini adalah masa-masa keemasan anak, dimana anak 

masih dengan mudah menerima dan menyerap apa saja yang diterimanya. 

Maka dari itu fokus pada penelitian ini adalah peningkatan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini (usia 4-5 Tahun) melalui kegiatan mendongeng. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil kecerdasan kinestetik anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo? 

2. Bagaimana langkah-langkah kegiatan mendongeng untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo? 

3. Apa saja problematika yang terjadi dalam kegiatan mendongeng untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 
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1. Mengetahui bagaimana profil dari kecerdasan kinestetik anak usia 

dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

2. Mengetahui langkah-langkah kegiatan mendongeng untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo. 

3. Mengetahui problematika yang terjadi dalam meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini melalui kegiatan mendongeng di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

mendongeng untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak serta 

dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi 

dalam membantu TK Muslimat NU 001 Ponorogo dalam 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak. 

b. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi guru dalam meningkatkan kecerdasan kinestetik anak dengan 

mendongengdalam kegiatan proses pembelajaran, serta 

mempermudah proses pembelajaran. 

c. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak menjadi lebih baik lagi. 

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat membentu penelitian selanjutnya dan 

juga ada kelanjutan dalam penelitian tentang peningkatan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini dengan menggunakan teknik 

yang lebih baik lagi dari peneliti yang sekarang. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematis pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

penulisan dan agar dapat dicerna secara runtut. Dalam laporan penelitian 

ini, akan dibagi menjadi 6 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-

bab yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut: 

BAB I Merupakan Pendahuluan.Bab ini berfungsi untuk memaparkan 

pola dasar dari keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu tentang 

peningkatan kecerdasan kinestetik melalui kegiatan 

mendongeng. 

BAB III Metode penelitian.Bab ini adalah metode penelitian yang berisi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

peneliti, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV Deskripsi data.Bab ini meliputi hal-hal yang di dapat dari 

observasi/penelitian. Deskripsi data secara umum tentang TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo dan deskripsi khusus pembahasan 

yaitu pembahasan tentang peningkatahn kecerdasan kinestetik 

anak usia dini melalui kegiatan mendongeng. 
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BAB V Analisis data.Menganalisis data yang telah diperoleh dalam 

penelitian. 

BAB VI  Penutupan.Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil dari 

rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti dari isi dan juga saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Terdahulu 

Penulis mengadakan telaah dengan mencari judul penelitian yang 

telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu untuk memperkuat penelitian 

yang telah penulis teliti. Judul-judul penelitian tersebut yaitu: 

1. Penelitian oleh Nuri Ermawati dari IAIN Surakarta, jurusan 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada tahun 2017 dengan judul 

“Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak Di 

TK Aisyiyah Ngampo Kismoyoso Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 

2016/2017”. Hasil penelitian tersebut bahwa, upaya yang dilakukan 

guru untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak di TK Aisyiyah 

Ngampo Kismoyoso Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017 

diantaranya yaitu: 

a. Kegiatan berenang, tujuannya supaya anak memiliki daya tahan 

tubuh yang kuat. 

b. Kegiatan senam, karena dapat meningkatkan kecerdasan gerak 

kinestetik anak dalam hal koordinasi gerak tubuh antara mata 

sampai tangan. 

c. Kegiatan menari juga dapat merangsang gerak kelenturan tubuh. 
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d. Kegiatan melukis karena melukis mampu mengembangkan 

kecerdasan kinestetik anak dalam hal koordinasi serta 

keterampilan tangan, mata dan pikiran anak.
12

 

2. Penelitian oleh Eis Filhatin Nisa dari UIN Raden Intan Lampung, 

jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada tahun 2017, dengan 

judul “Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik Anak Melalui Gerak 

Dan Lagu Di TK Widya Bhakti Tanjung Senang Bandar Lampung”. 

Hasil penelitiannya untuk gerak dan lagu bisa mengembangkan 

kecerdasan kinestetik anak. Memberikan kesimpulan pada hasil 

observasi melalui gerak dan lagu menggunakan 11 langkah yang 

diantaranya langkah pertama adalah memperhatikan kondisi 

fisikologis anak dan langkah terakhir dinomor 11 bahwa jika 

menginginkan sebuah pementasan maka pilihlah busana yang 

mendukung tema dan tarian atau gerak lagu dengan catatan busana 

tidak mengganggu gerak anak, dari 11 langkah tersebut ternyata gerak 

dan lagu bisa mengembangkan kecerdasan kinestetik anak melalui 

gerakan-gerakan tubuh seperti dengan cara membungkukkan badan 

sambil memutarkan badan, keseimbangan tubuh dengan mengangkat 1 

kaki, menggerakkan tangan kanan dan tangan kiri melalui senam 

penguin, karena senam penguin termasuk irama dan gerakannya yang 

                                                             
12

Nuri Ermawati, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak Di Tk 

Aisyiyah Ngampo Kismoyoso Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017,” (PhD Thesis, IAIN 

Surakarta, 2017). 



14 

 

 
 

lucu membuat anak sangat antusias dalam bergerak melalui senam 

penguin.
13

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

fokus penelitian pertama penelitian yang dilakukan oleh Nuri Ermawati 

dengan judul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik 

Anak Di TK Aisyiyah Ngampo Kismoyoso Ngemplak Boyolali Tahun 

Ajaran 2016/2017” berfokus pada upaya guru dalam meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak, penelitian kedua yang dilakukan oleh Eis 

Filhatin Nisa dengan judul “Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik Anak 

Melalui Gerak Dan Lagu Di TK Widya Bhakti Tanjung Senang Bandar 

Lampung” berfokus pada mengembangkan kecerdasan kinestetik anak 

melalui gerak dan lagu, sedangkan penelitian ini dengan judul 

“Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini Melalui Kegiatan 

Mendongeng di TK Muslimat NU 001 Ponorogo” berfokus pada 

peningkatan kecerdasan kinestetik anak usia dini melalui kegiatan 

mendongeng. 

Persamaannya dari penelitian Nuri Ermawati dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama membahas tentang peningkatan kecerdasan kinestetik 

anak usia dini, sedangkan persamaan penelitian Eis Filhatin Nisa dengan 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kecerdasan kinestetik 

anak usia dini. 
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B. Kajian Teori 

1. Kecerdasan Kinestetik 

a. Pengertian Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan seseorang 

dalam menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide-

ide dan perasaan-perasaan (misalnya, sebagai aktor, pemain 

pantomim, atlet, atau penari), dan kelincahan dalam 

menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu 

(misalnya, sebagai seorang pengrajin, pematung, mekanik, atau 

ahli bedah).Kecerdasan ini meliputi keterampilan fisik tertentu 

seperti koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, 

fleksibilitas, ketepatan, taktik, dan haptic.
14

 

Kecerdasan kinestetik adalah suatu kecerdasan untuk 

melakukan gerakan tubuh yang bagus seperti berlari, menari, dan 

terampil membuat berbagai karya seni. Materi program kurikulum 

yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kecerdasan ini 

antara lain adalah berbagai aktifitas fisik, pantomim, menari, 

gerak tubuh, dan berbagai olah gerak.
15

 

Kecerdasan kinestetik atau kecerdasan tubuh adalah suatu 

kecerdasan di mana saat menggunakannya anak akan mampu atau 

terampil menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan 
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gerakan. Pengembangan kecerdasan kinestetik ini dapat dilakukan 

melalui berbagai aktivitas tubuh, berbagai jenis olahraga, 

modeling, dan menari.Kecerdasan kinestetik dalam diri anak ini 

terkait dengan kemampuan anak untuk berfikir melalui gerakan 

dengan menggunakan tubuh secara ekspresif, kemampuan anak 

untuk tahu kapan harus bereaksi secara tubuh dan keterampilan 

tubuh anak yang baik.
16

 

Kecerdasan ini merupakan bentuk kecerdasan yang 

berhubungan dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan 

kemahiran mengolah objek, respon, dan refleks.Artinya kinestetik 

lebih ditekankan pada motorik kasar maupun halus, misalnya 

menari, berlari, dan bermain bola
. 

Dalam konteks anak-anak, gerak sempurna lebih mudah 

dibentuk atau dilatih semenjak ia masih usia dini karena pada usia 

ini fisik sedang mengalami pertumbuhan yang baik, di samping 

perkembangan otaknya yang sedang pesat-pesatnya. Kondisi ini 

sangat memungkinkan anak usia dini memadukan pikiran dan 

gerakan tubuhnya sehingga menghasilkan gerak-elastis yang 

sangat sempurna. Bahkan, mereka dapat melakukan gerakan-

gerakan akrobat dengan sangat baik, lebih cepat dari orang 

dewasa. 
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Sebenarnya, gerak fisik-motorik tersebut masih dalam 

kendali pusat saraf dalam pikiran anak. Artinya, kecerdasan 

kinestetik merupakan koordinasi yang baik antara urat saraf 

(pikiran) dengan organ tubuh yang lain. Perpaduan antara urat 

saraf (pikiran) dan organ tubuh yang baik akan menghasilkan 

kecerdasan kinestetik yang tinggi.
17

 

Keterampilan mengkoordinasikan pikiran dan organ tubuh 

dalam bentuk berbagai gerakan tersebut mampu memperkuat rasa 

kepercayaan diri pada anak-anak sehingga tertanam dalam hati 

mereka  bahwa dirinya sanggup melakukan pekerjaan apapun 

dengan hasil yang terbaik. Perasaan demikian akan mendorong 

anak melakukan berbagai aktivitas pembelajaran dengan penuh 

semangat dan rasa senang. Bahkan, tidak segan-segan ia bisa 

mempunyai optimisme keberhasilan terhadap segala bentuk usaha 

yang dilakukan.
18

 

Jika kepercayaan diri mereka telah dibuktikan sendiri 

melalui keberhasilan demi keberhasilan yang terbaik, daya 

optimisme dalam meraih keberhasilan semakin menguat.Daya 

optimisme inilah yang sekarang ini dikenal dengan sebutan 

kecerdasan emosional (EQ) dengan demikian, kecerdasan 

kinestetik merupakan embrio bagi berkembangnya kecerdasan 

emosional anak.Oleh karena itu, kecerdasan kinestetik juga bisa 
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disebut sebagai kemampuan untuk menggabungkan antara kinerja 

pikiran dan kinerja fisik untuk meraih tujuan yang diharapkan.
19

 

Kecerdasan kinestetik lebih mudah dipahami daripada 

kecerdasan musikal karena kita semua umumnya berpengalaman 

dengan tubuh dan gerak setidaknya dalam beberapa hal dan 

tingkat.Itulah perasaan akrab dan nyaman yang dimiliki seseorang 

ketika dia bersepeda setelah beberapa tahun tidak melakukannya, 

tubuh kita begitu saja “ingat” bagaimana mengendarai sepeda.
20

 

b. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan kinestetik 

Ciri-ciri anak usia dini yang mempunyai kecerdasan 

kinestetik tinggi sesuai umur, sebagai berikut: 
21

 

1) Lahir-1 Tahun 

Menggerak-gerakkan tangan, mengangkat kepala, bisa 

tengkurap dan membalik tanpa bantuan, mampu duduk 

sendiri, serta mampu merangkak dan berjalan pendek. 

2) 1-2 Tahun 

Mampu berdiri tegap dan berjalan pendek, berlari-lari 

kecil, naik-turun tangga dengan berpegangan, serta memanjat 

meja dan kursi. 

 

3) 2-3 Tahun 
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Mampu berjalan dengan stabil, lancar berlari-lari, 

mampu menendang bola ke arah depan, mampu melompat-

lompat kecil, serta senang bermain air. 

4) 3-4 Tahun 

Berjalan dan berlari dengan penuh keseimbangan 

badan, naik-turun tangga tanpa berpegangan, memanjat 

bidang miring, mampu berdiri dengan satu kaki beberapa 

detik, bergerak mengikuti irama musik, serta melipat kertas 

dengan rapi. 

5) 4-5 Tahun 

Berjalan dengan berbagai variasi (maju, mundur, dan 

menyamping), mampu memanjat pohon atau tangga pendek 

dan bergelantungan pada ayunan, mampu menendang bola, 

menangkap dan melempar bola dari jarak 3 meter, mampu 

melompati parit atau benda lain, mampu mengayuh sepeda 

roda tiga, serta mampu menggunting kertas. 

6) 5-6 Tahun 

Mampu menjaga keseimbangan badan ketika berjalan 

di atas titian (papan kecil menyerupai jembatan tanpa 

berpegangan), mampu senam dengan gerakan, mampu 

melompat dengan satu atau dua kaki secara bervariasi, 

mampu memakai baju (kaos) dan sepatu sederhana (tanpa 

tali) sendiri tanpa dibantu, mampu mengendarai sepeda roda 
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tiga, mampu melakukan gerak akroba, mampu menggunting 

kertas dan menempelkannya. 

Ciri-ciri umum seseorang yang memiliki kecerdasan 

kinestetik yang berkembang baik mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut:
22

 

a) Suka memegang, menyentuh, atau bermain dengan apa yang 

sedang dipelajari. 

b) Mempunyai koordinasi fisik dan ketepatan waktu yang baik. 

c) Sangat suka belajar dengan terlibat secara langsung. 

Ingatannya kuat terhadap apa yang dialami daripada apa yang 

dikatakan atau dilihat. 

d) Menyukai pengalaman belajar yang nyata seperti field-trip, 

membangun model, role play, permainan, atau olah fisik. 

e) Menujukkan kekuatan dalam bekerja yang membutuhkan 

gerakan otot maupun otot utama. 

f) Mempunyai kemampuan untuk menyempurnakan gerakan 

fisik dengan menggunakan penyatuan pikiran dan tubuh. 

g) Menciptakan pendekatan baru dengan menggunakan keahlian 

fisik seperti dalam menari, olahraga, atau aktifitas fisik 

lainnya. 

h) Menunjukkan keseimbangan, keindahan, ketahanan, dan 

ketepatan dalam melakukan tugas yang mengandalkan fisik. 
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i) Mengerti dan hidup sesuai standar kesehatan. 

j) Menunjukkan minat pada karier sebagai atlet, penari, dokter 

bedah, atau sebagai tukang. 

Kecerdasan kinestetik tidak hanya meliputi gerakan tubuh 

semata, melainkan juga meliputi kemampuan untuk 

menggabungkan fisik dan pikiran untuk menyempurnakan suatu 

gerakan.Kecerdasan kinestetik dilatih dengan mulai mempelajari 

dan mengendalikan gerakan tubuh mengikuti gerakan yang 

sederhana. Semakin lama gerakan tubuh ini akan semakin rumit 

dengan mengikuti tempo yang sesuai dengan ketepatan yang 

tinggi.
23

 

2. Anak usia dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Kamus besar bahasa Indonesia mengungkapkan bahwa 

anak adalah manusia yang masih kecil, yaitu yang baru berumur 

enam tahun. Jadi jika diartikan secara bahasa, anak usia dini 

adalah sebutan bagi anak yang berusia antara 0-6 tahun. Hal itu 

dikarenakan secara normatif, memang anak diartikan sebagai 

seseorang yang lahir sampai usia 6 tahun. 

Sementara itu, jika kita tinjau dari sisi usia kronologisnya, 

maka menurut agreement of UNESCO anak usia dini adalah 

kelompok anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. 
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Pengertian tersebut akan berbeda jika dibandingkan dengan 

pengertian anak usia dini Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat 14 

Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa anak usia dini 

diartikan sebagai anak yang berusia lahir (0 tahun) sampai dengan 

6 tahun.
24

 

Perbedaan rentang usia antara UNESCO dengan Undang-

Undang tersebut terletak pada prinsip pertumbuhan dan 

perkembangan anak, dimana usia 6-8 tahun merupakan usia 

transisi dari masa anak-anak yang masih memerlukan bantuan 

(dependen) ke masa anak-anak mampu mandiri (independen), 

baik dari segi fisik maupun psikis. Itulah sebabnya UNESCO 

menetapkan rentang usia 0-8 tahun masih berada pada jalur early 

childhood edicationatau PAUD. Sementara itu di Indonesia, anak 

yang berusia 6 tahun ke atas sudah berada pada jalur pendidikan 

dasar (elementary school).
25

 

Pada setiap masa yang dilalui oleh anak usia dini akan 

menunjukkan pertumbuhan dan perkembangannya masing-

masing yang berbeda antara masa bayi, masa balita, dan masa 

prasekolah. Berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan yang 

melingkupi anak usia dini antara lain aspek pertumbuhan fisik, 
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perkembangan kognitif, emosi, sosial, bahasa, serta moral dan 

agama.
26

 

b. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini 

Pengetahuan tentang prinsip anak usia dini ini sangat 

penting untuk memperoleh gambaran keumuman perilaku anak 

pada tahap tertentu.
27

 Prinsip-prinsip perkembangan anak: 

1) Perkembangan menyangkut perubahan. Tujuan 

perkembangan adalah aktualisasi diri atau pencapaian 

kemampuan bawaan. Berbagai perubahan ini dipengaruhi 

oleh:  

a) Kesadaran anak akan perubahan tersebut. 

b) Dampak perubahan terhadap perilaku anak. 

c) Sikap sosial terhadap perubahan. 

d) Sikap sosial sebagai akibat dari perubahan penampilan 

anak. 

e) Sikap budaya yang merupakan cerminan orang 

memperlakukan anak sebagai akibat perubahan dan 

penampilannya.
28

 

2) Perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan 

selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh 

proses belajar dan pengalaman. Apabila perkembangan 
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membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial anak, ia dapat 

diubah sebelum menjadi pola kebiasaan. Lingkungan tempat 

anak hidup selama bertahun-tahun, yang merupakan 

pembentukan awal kehidupannya, mempunyai pengaruh kuat 

pada kemampuan bawaan mereka. 

3) Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan 

belajar. Bukti menunjukkan bahwa perkembangan fisik dan 

mental sebagian besar dari proses kematangan intrinsik dan 

sebagian berasal dari latihan dan usaha individu. 

Perkembangan tergantung pada interaksi antara faktor-faktor 

bawaan dengan faktor sosial dan budaya lingkungan.
29

 

4) Pola perkembangan dapat diramalkan karena memiliki pola 

tertentu. Bidang spesifik perkembangan juga mengikuti pola 

yang dapat diramalkan. Ini mencakup berbagai aspek 

perkembangan motorik, perilaku, emosional, bicara, perilaku 

sosial, perkembangan konsep, cita-cita, minat, dan 

identifikasi terhadap orang lain. Pola perkembangan tersebut 

dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan di masa pralahir 

dan pascalahir.
30

 

5) Pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang 

dapat diramalkan, yang terpenting di antaranya adalah: 

a) Adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak. 
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b) Perkembangan berlangsung dari tanggapan umum ke 

tanggapan spesifik terhadap berbagai rangsangan yang 

diterima. 

c) Perkembangan terjadi secara berkesinambungan. 

d) Berbagai bidang perkembangan berlangsung dengan 

kecepatan yang berbeda. 

e) Terdapat berbagai keterkaitan dalam perkembangan.
31

 

6) Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan aspek-

aspek tertentu karena pengaruh bawaan dan sebagian karena 

kondisi lingkungan. Lingkungan lebih berpengaruh dalam 

menimbulkan perbedaan daripada faktor keturunan. Ini 

berlaku baik dalam psikis maupun psikologis. 

7) Terdapat periode dalam pola perkembangan yang disebut 

periode pra-lahir, masa neonatus, masa bayi, masa kanak-

kanak awal, masa kanak-kanak akhir, dan masa puber. Dalam 

semua periode ini, ada saat keseimbangan dan 

ketidakseimbangan.
32

 

8) Ada harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. 

Harapan sosial ini berbentuk tugas perkembangan yang 

memungkinkan para orang tua dan guru mengetahui pada 

usia berapa anak mampu menguasai berbagai pola perilaku 

tertentu yang diperlukan bagi penyesuaian yang baik. 
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9) Setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan 

risiko tertentu, baik fisik maupun psikologis, yang dapat 

mengubah pola perkembangan. Beberapa bahaya berasal dari 

lingkungan dan sebagian lagi berasal dari dalam diri anak. 

Bila ini terjadi, anak itu akan menghadapi masalah 

penyesuaian yang bermasalah atau tidak matang.
33

 

10) Kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode 

perkembangan. Tahun pertama kehidupan biasanya 

merupakan saat paling bahagia, sementara masa remaja 

biasanya merupakan saat yang potensial paling bermasalah. 

Kebahagiaan mempengaruhi penyesuaian masa kanak-kanak 

dan, dalam batas-batas tertentu, dapat dikendalikan.
34

 

3. Mendongeng 

a. Pengertian Mendongeng 

Kata dongeng berarti cerita rekaan/tidak nyata/fiksi, 

seperti fabel (binatang dan benda mati), sage (cerita petualangan), 

hikayat (cerita rakyat), legenda (asal-usul), mite (makhluk halus), 

epos (cerita besar; Mahabarata, Ramayana, Saur Sepuh, Tutur 

Tinular).Jadi bisa diartikan bahwa dongeng adalah cerita, tetapi 

cerita belum tentu dongeng.
35

 

Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang 

mengada-ada serta tidak masuk akal dan dapat ditarik 
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manfaatnya.Jadi, cerita yang terdapat di dalam dongeng adalah 

cerita khayalan yang terkadang di luar akal sehat.Walaupun cerita 

dongeng tidak masuk akal tetapi cerita dalam dongeng memiliki 

informasi yang dapat ditarik manfaatnya.
36

 

Melalui ciri utama fiktif-imajinatif ini, dongeng memiliki 

efek yang khas saat dikomunikasikan dengan pembaca atau 

pendengar, baik secara lisan maupun baca.Efek khas itu adalah 

imajinatif.Saat dongeng dibaca atau dibacakan, maka pendengar 

dan pembaca langsung dimanjakan imajinasinya. Melalui tokoh, 

latar, tempat, waktu, dan rangkaian peristiwa yang fiktif-

imajinatif, maka daya khayal dan imajinasi pembaca atau 

pendengar langsung terbang: membayangkan negeri-negeri entah 

berantah, binatang-binatang yang hidup seperti manusia, buah-

buahan yang seperti manusia, setan dan para bidadari yang 

menakutkan dan mengagumkan, dengan efek inilah, maka 

dongeng begitu hidup dalam pikiran dan imajinasi pembaca serta 

pendengarnya. Karena ciri khas ini, maka dongeng sampai saat ini 

masih bisa menghipnotis pembaca dan pendengarnya.
37

 

Ada dua unsur yang paling utama dalam mendongeng, 

yaitu cerita dan tuturan atau ucapan.Secara umum mendongeng 

bisa didefinisikan sebagai seni bercerita atau berkomunikasi yang 

menggunakan elemen-elemen bahasa, vokal, dan gerak tubuh 
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yang digunakan semaksimal mungkin untuk berkomunikasi 

secara langsung dan menghidupkan cerita kepada audience atau 

pendengar.
38

 

Dongeng menawarkan kesempatan menginterpretasi 

dengan mengenali kehidupan di luar pengalaman langsung 

mereka. Anak-anak dikenalkan pada berbagai cara, pola, dan 

pendekatan tingkah laku manusia sehingga mereka mendapat 

bekal menghadapi masa depan, untuk mewujudkan hal tersebut, 

kesungguhan, ketulusan, dan kasih sayang orang tua dalam 

bercerita mutlak diperlukan. Jelaslah bahwa kehadiran 

pendongeng memang sangat dibutuhkan sebagai media 

pendidikan yang mudah diterima oleh anak-anak.
39

 

Dongeng yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan 

kinestetik anak adalah dongeng yang sarat dengan manuver 

gerakan-gerakan tokoh utama. Saat gerakan-gerakan dalam 

dongeng kemudian diikuti gerakan asli dari kita dan anak-anak, 

maka dongeng akan melatih kemampuan berpikir anak-anak 

melalui gerak. Intensitas mendongeng dengan memperagakan 

gerakan, maka anak-anak akan terlatih gerakan-gerakan yang 

khusus (sesuai dengan dongeng), yang nantinya melatih dan 

mengembangkan kecerdasan kinestetik tubuh anak-anak.
40
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Dongeng dibagi menjadi dua yaitu, mendongeng tanpa alat 

peraga dan mendongeng dengan alat peraga, yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Mendongeng dengan alat peraga adalah dongeng yang 

dilakukan dengan menggunakan alat peraga atau properti 

sebagai penunjang cerita.
41

 Alat peraga yang digunakan 

dalam mendongeng yaitu, sebagai berikut: 

a) Mendongeng dengan alat peraga buku, dikategorikan 

sebagai reading aloud (membaca nyaring). Mendongeng 

dengan media buku dipilih apabila guru memiliki 

keterbatasan pengalaman (guru belum berpengalaman 

bercerita), guru memiliki kekhawatiran kehilangan detil 

cerita, dan memiliki keterbatasan sarana bahasa, serta 

takut salah berbahasa. Bercerita dengan alat peraga buku 

dimaksudkan sebagai arena latihan bagi guru. bercerita 

dengan alat peraga buku dapat dilakukan jika pendengar, 

dalam hal ini siswa, tidak terlalu banyak, dengan 

demikian, semua siswa dapat melihat kepada gambar 

yang ada dalam buku.
42

 

b) Mendongeng dengan alat peraga gambar, alat peraga 

yang dapat digunakan mendongeng kepada anak 

meliputi, gambar berseri dalam bentuk kertas lepas dan 
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buku, serta gambar di papan planel. Keduanya dapat 

diterapkan dengan memperhatikan jumlah anak, 

kebutuhan media, dan kesesuaian cerita. Bercerita 

dengan gambar lepas membutuhkan penguasaan cerita 

yang baik. Guru dituntut bukan saja hafal cerita tetapi 

juga memiliki kemampuan mensinkronkan gambar dan 

cerita, serta keterampilan mengkomunikasikan gambar 

kepada pendengar. Sementara itu, bercerita dengan 

media gambar papan planel memiliki beberapa 

kemudahan, perhatian anak dan guru terfokus pada 

gambar, sehingga memudahkan guru untuk 

mensinkronkan gambar dan cerita.
43

 

c) Mendongeng dengan alat peraga boneka, alat peraga ini 

masih menjadi pilihan para guru sampai saat ini. Boneka 

menjadi alat peraga yang dianggap mendekati naturalitas 

bercerita. Tokoh-tokoh yang diwujudkan melalui boneka 

berbicara dengan gerakan-gerakan yang mendukung 

cerita dan mudah diikuti anak. melalui boneka anak tahu 

tokoh mana yang sedang berbicara, apa isi 

pembicaraannya, dan bagaimana perilakunya. Boneka 

kadang menjadi sesuatu yang hidup dalam imajinasi 

anak. bercerita dengan boneka membutuhkan persiapan 
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yang lebih matang, terutama persiapan memainkan 

boneka. Keterampilan memainkan boneka menjadi faktor 

penentu keberhasilan bercerita disamping keterampilan 

berolah suara.
44

 

2) Mendongeng tanpa alat tidak menggunakan alat peraga dan 

pendongeng hanya mengandalkan ekspresi, mimik wajah, 

intonasi serta suara-suara yang ditirukan pendongeng 

mengikuti suara aslinya.
45

 

b. Manfaat Mendongeng 

Sekolah terutama pada kelas awal baik playgroup, TK 

ataupun SD kelas 1-2, merupakan pengalaman anak bersekolah 

pertama. Apabila pada kelas awal anak bersekolah ini sudah 

menyenangkan maka untuk selanjutnya, anak akan menyukai 

belajar menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan sekaligus 

dengan senang hati.
46

 

Satu satu metode mengajar yang disukai anak adalah 

metode bercerita. Anak akan antusias ketika seorang guru 

mengatakan akan membawakan sebuah cerita, bahkan ada guru 

yang menjadikan dongeng sebagai hadiah bagi anak atau kelas 
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yang taat dan patuh pada peraturan serta mengikuti pelajaran 

dengan baik.
47

 

Mendongeng kepada anak-anak memiliki beberapa 

manfaat yaitu: 

1) Membantu pembentukan pribadi dan moral anak 

Dongeng sangat efektif untuk mempengaruhi cara 

berfikir dan berperilaku anak, karena mereka senang 

mendengarkan cerita walaupun dibacakan secara berulang-

ulang. 

Dongeng mendorong perkembangan moral pada anak 

karena beberapa sebab.Pertama, menghadapkan anak kepada 

situasi yang sedapat mungkin mirip dengan yang dihadapi 

anak dalam kehidupan.Kedua, cerita dapat memancing anak 

menganalisis sesuatu yang tersirat di dalamnya.Ketiga, cerita 

mendorong anak untuk menelaah perasaannya sendiri 

sebelum ia mendengar respon orang lain untuk 

dibandingkan.
48

 

2) Membangun kontak batin 

Seorang guru harus memiliki kontak batin dengan 

para muridnya, membangun kontak batin ini sering kali 

efektif apabila dilakukan melalui bercerita. Cerita fiktif atau 

pengalaman-pengalaman hidup dari para guru itu sendiri, 
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baik yang manis, maupun yang pahit sering kali lebih 

berkesan bagi anak.
49

 

3) Komunikasi yang menarik perhatian anak 

Sampai saat ini, komunikasi merupakan kebutuhan 

manusia untuk mempertahankan eksistensinya.Segala 

informasi, ilmu, hikmah, penemuan, dan sebagainya, menjadi 

bermakna serta bermanfaat setelah dikomunikasikan. Dalam 

pendidikan anak komunikasi sangat berpengaruh, sebab, pola 

pikir, pengalaman, dan cara pandang anak sangat berbeda 

dengan orang dewasa. Banyak orang dewasa kesulitan untuk 

masuk ke dunia anak-anak. 

Dongeng menjadi salah satu komunikasi yang disukai 

anak.Sebab, dongeng mengandung usur imajinasi dan 

kreativitas yang tinggi.Hal ini sesuai dengan sifat anak-anak 

yang selalu ingin berekspresi.Imajinasi dan kreativitas 

mereka tersalurkan melalui dongeng.
50

 

4) Memacu kemampuan verbal 

Cerita mendorong anak bukan saja senang menyimak 

cerita, tetapi juga senang bercerita atau berbicara. Anak 

belajar tata cara berdialog dan bernarasi dan terangsang untuk 

menirukannya. Kemampuan pragmatik anak terstimulasi 
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karena dalam cerita ada negosiasi, pola tindak tutur yang baik 

seperti melarang, berjanji, mematuhi larangan, dan memuji. 

Kemampuan verbal anak lebih terstimulus secara 

efektif pada saat guru melakukan semacam tes pada anak 

untuk menceritakan kembali isi cerita, dari sini anak belajar 

berbicara, menuangkan kembali gagasan yang didengarnya 

dengan gayanya sendiri.
51

 

5) Pendidikan imajinasi/fantasi 

Pada masa anak-anak, berimajinasi dan berfantasi 

adalah sebuah proses kejiwaan yang sangat penting. Imajinasi 

dan fantasi akan mendorong rasa ingin tahu anak. rasa ingin 

tahu ini sangat penting bagi perkembangan intelektual anak. 

imajinasi dan fantasi anak yang kaya juga sangat berfaedah 

bagi pendidikan kreativitas mereka.
52

 

6) Melatih daya konsentrasi anak 

Selain mengajak anak-anak ke dunia lain ketika 

bercerita, dongeng sebagai media informasi dan komunikasi 

yang digemari anak-anak dapat melatih kemampuan mereka 

dalam memusatkan perhatian untuk beberapa waktu terhadap 

objek tertentu. Ini umumnya terjadi pada anak usia tiga atau 
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empat tahun. Sebab, pada saat usia tersebut, masih sulit bagi 

mereka untuk memperhatikan dan mengontrol emosi.
53

 

7) Merangsang minat baca anak 

Anak berbicara dan mendengarkan sebelum ia belajar 

membaca. Tulisan merupakan sistem sekunder bahasa, yang 

pada awal baca harus dihubungkan dengan bahasa lisan.Oleh 

karena itu, pengembangan sistem bahasa yang baik sangat 

penting untuk mempersiapkan anak belajar membaca. 

Bercerita dengan media buku, menjadi stimulasi yang efektif 

bagi anak taman kanak-kanak, karena pada waktu itu minat 

baca pada anak mulai tumbuh.
54

 

Membacakan cerita dapat menjadi contoh yang efektif 

bagi anak bagaimana aktivitas membaca harus dilakukan. 

Secara tidak langsung, anak memperoleh contoh tentang 

orang yang gemar dan pintar membaca dari apa yang 

dilihatnya. Secara tidak langsung, anak memperoleh contoh 

tentang orang yang gemar dan pintar membaca dari apa yang 

dilihatnya.
55 

8) Pendidikan emosi 

Melalui cerita, emosi anak yang selain perlu 

disalurkan juga perlu dilatih, dapat diajak mengarungi 

berbagai perasaan manusia.Ia dapat dididik untuk menghayati 
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kesedihan, kemalangan, derita, dan nestapa. Ia dapat pula 

diajak untuk berbagi kegembiraan, kebahagiaan, 

keberuntungan, dan keceriaan. Melalui cerita, perasaan atau 

emosi anak dapat dilatih untuk merasakan dan menghayati 

berbagai lakon kehidupan manusia.
56

 

c. Langkah-langkah kegiatan mendongeng 

Adapun langkah-langkah mendongeng adalah sebagai 

berikut: 

1) Mendeskripsikan kegiatan mendongeng 

Menjelaskan konteks kegiatan mendongeng yang 

akan dilakukan, apakah kegiatan mendongeng dalam 

pembelajaran, kegiatan bermain, atau kegiatan-kegiatan 

lainnya, sehingga kita mendapatkan gambaran konteks 

kegiatan-kegiatan mendongeng yang akan dilakukan, 

sehingga arah tujuan mendongeng bisa diidentifikasi dengan 

tepat.
57

 

Kegiatan mendongeng yang dilakukan untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak, yaitu melatih 

anak-anak untuk bisa berfikir melalui gerakan dengan 

menggunakan anggota tubuh.
58
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2) Menentukan tujuan mendongeng 

Tentukan dahulu tujuan dilakukannya aktivitas 

mendongeng untuk apa, sehingga aktivitas ini tepat pada 

sasaran. Tujuan digunakan agar dongeng yang akan 

disampaikan mampu mengenai sasaran audien yaitu siswa.
59

 

Tujuan ini terkait dengan hal-hal yang akan dicapai 

dalam kegiatan mendongeng. Sesuai dengan karakteristik 

dongeng, maka tujuan mendongeng dapat diidentifikasikan 

menjadi tiga aspek:
60

 

a) Tujuan kecerdasan 

Tujuan kecerdasan ini berkaitan dengan 

kecerdasan anak apa yang ingin dicapai dalam kegiatan 

mendongeng. Adapun tujuan kecerdasan ini dikaitkan 

dengan kecerdasan majemuk anak yang meliputi: 

kecerdasan logika-matematika, linguistik, spasial, musik, 

kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. 

Tujuan kecerdasan ini bisa mencakup banyak sesuai 

dengan tujuan kecerdasan yang ingin kita tingkatkan.
61

 

Tujuan kegiatan jika untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak, yaitu terkait dengan 

meningkatkan kemampuan anak untuk bisa berfikir 
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melalui gerakan dengan menggunakan anggota tubuh 

anak.
62

 

b) Tujuan pemahaman 

Tujuan pemahaman ini terkait dengan informasi 

dalam dongeng yang ingin disampaikan pada anak-anak, 

baik informasi yang berupa pengetahuan maupun nilai-

nilai moral.Tujuan pengetahuan terkait dengan peran 

dongengdalam meluaskan dan menambah ilmu 

pengetahuan anak-anak, sedangkan nilai moral terkait 

dengan nilai-nilai pendidikan moral dalam dongeng 

untuk anak-anak.
63

 

Tujuan pemahaman untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik untuk memberikan pemahaman 

bahwa setiap binatang (makhluk hidup) itu memiliki 

keistimewaannya sendiri.Untuk itu, dalam konteks 

pemahaman moral, kita tidak boleh sombong dan 

menghina kelemahan binatang (makhluk) lainnya.
64

 

c) Tujuan kesenangan 

Tujuan ini berkaitan dengan aspek rekreatif atau 

hiburan yang ingin disuguhkan pada anak-anak.Tujuan 

ini menyangkut hal suasana yang ingin diciptakan dalam 

mendongeng, misalnya, mendongeng untuk kesenangan 
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tertawa bersama (lucu), sedih, bahagia, takut, dan 

sebagainya, yang semuanya dilakukan untuk tujuan 

kesenangan anak-anak.
65

 

Tujuan kesenangan dalam kegiatan mendongeng 

untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik untuk 

memberikan hiburan mengenai kelucuan kupu-kupu dan 

binatang lain dalam menari. Saat tarian-tarian binatang 

itu diperagakan bersama anak-anak, maka kita dan anak-

anak akan mendapatkan hiburan dan kesenangan.
66

 

3) Menentukan materi dongeng 

Materi dongeng ini terkait dengan dongeng yang akan 

digunakan sebagai bahan untuk mendongeng. Materi 

dongeng ini bisa diambil dari dongeng karya orang lain, 

dongeng karya sendiri, atau mendongeng spontanitas yang 

sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Jenis 

dongengnya juga bebas, bisa fabel, legenda, realis, dan 

sebagainya yang terpenting adalah:
67

 

a) Materi dongeng sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

b) Dongeng sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

pengetahuan anak-anak. 

c) Dongeng menarik bagi anak-anak. 
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d) Dongeng bisa didongengkan dengan baik.
68

 

e) Tentukan dongeng yang banyak menampilkan karakter 

positif. 

f) Carilah dongeng yang menggunakan bahasa-bahasa 

akrab dengan anak sehingga anak tidak kesulitan untuk 

memahami dongeng. 

g) Dongeng yang akan digunakan usahakan dongeng yang 

beralur maju dan konfliknya sederhana.
69

 

Jika sudah memenuhi empat kriteria tersebut, maka 

dongeng sudah layak untuk dijadikan sebagai materi untuk 

mendongeng. 

Materi dongeng untuk meningkatkan kecerdasan 

kinestetik adalah dongeng karya sendiri yang sudah di desain 

dengan isi yang didominasi oleh gerakan tokoh-tokoh 

dongeng yang bisa diperagakan secara bersama-sama.
70

 

4) Menentukan sumber dan media informasi 

Menentukan alat-alat yang akan digunakan untuk 

mendongeng, yaitu alat-alat yang tidak hanya sebagai media 

mendongeng, tetapi juga memberikan informasi pada anak-

anak tentang materi dongeng. Alat-alat sebagai sumber dan 
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media informasi ini adalah alat-alat apa saja yang sesuai 

dengan tujuan dan konteks materi dongeng.
71

 

Tentukan media pendukung dalam mendongeng yang 

efektif dan efisien serta menarik perhatian siswa sehingga 

mereka merasa tertarik dan muncul rasa 

keingintahuan.gunakan media yang mudah dalam aplikasinya 

dan disesuaikan dengan perkembangan anak.
72

 

Sumber dan media informasi yang digunakan dalam 

kegiatan mendongeng untuk kecerdasan kinestetik adalah 

gambar tokoh dalam dongeng dan gambar gerakannya. 

Gambar-gambar ini akan memudahkan anak-anak untuk 

meniru dan berfikir untuk menciptakan gerakan baru yang 

menstimulasi dan mengembangkan kecerdasan kinestetik 

anak.
73

 

5) Pelaksanaan kegiatan mendongeng 

Jika semuanya sudah siap, maka kita tinggal 

melaksanakan kegiatan mendongeng, yang tahapannya 

meliputi: tahap pembuka, mendongeng, dan penutup. 
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Adapun pelaksanaan kegiatan mendongeng untuk 

kecerdasan kinestetik dilakukan dalam rangkaian kegiatan 

berikut:
74

 

a) Tahap pembuka, biasanya dilakukan dengan senam atau 

menari yang memacu gerakan pada anak, untuk konteks 

dongeng yang berorientasikan tarian dan gerakan 

binatang, maka anak-anak bisa kita minta untuk 

melakukan gerakan-gerakan menyerupai binatang secara 

sederhana. Dengan pembukaan ini, maka anak-anak 

diajak untuk latihan awal dalam menstimulasi 

kecerdasan kinestetik anak. 

b) Tahap inti, anak-anak diajak serta berdiri untuk 

menirukan gerakan-gerakan kita yang kita lakukan 

berdasarkan gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh 

tokoh-tokoh dalam dongeng. Kita harus pandai 

melakukan gerakan dongeng dalam komunikasi 

mendongeng yang menarik. Sehingga anak-anak antusias 

dalam menirukan gerakan kita, serta menikmati isi cerita 

dongeng. 

c) Tahap penutup, untuk lebih menekankan kecerdasan 

kinestetik anak, maka kegiatan penutup bisa dilakukan 

dengan cara melakukan senam gerakan atau tarian secara 
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bersama-sama, yang mana bahan senam gerakan dan 

tariannya diambil dari gerakan atau tarian dalam 

dongeng yang disukai anak-anak atau dari gerakan 

maupun tarian hasil kreativitas anak yang dinilai paling 

baik. Dengan melakukan gerakan atau tarian secara 

bersama-sama, maka anak-anak akan semakin mengingat 

gerakannya.
75

Melakukan tanya jawab berkaitan dengan 

dongeng serta menyampaikan pesan dan amanat secara 

langsung kepada siswa agar pesan yang terdapat dalam 

dongeng tersampaikan secara maksimal.
76

 

6) Penilaian terhadap anak 

Setelah selesai mendongeng, maka kegiatan bukan 

berarti sudah selesai.Kita perlu melakukan penilaian, yaitu 

menilai hasil pemahaman anak-anak atas dongeng yang 

sudah didengarkan.
77

 

Penilaian kegiatan mendongeng untuk kecerdasan 

kinestetik dilakukan melalui penilaian sikap (proses 

kreativitas) dan performa. Penilaian sikap proses kreatif ini 

berkaitan dengan proses kreatif anak-anak dalam melakukan 

kegiatan mendongeng dan mengerjakan lembar kerja kreatif. 

Penilaian proses kreatif ini berdasarkan pada: 
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a) Keseriusan anak dalam bergerak dan menari. 

b) Kesungguhan setiap langkah gerakan anak. 

c) Kerja sama anak saat menari dan menciptakan gerakan.
78

 

d. Problematika kegiatan mendongeng 

Sudah lazim dalam praktik mendidik pada umumnya 

maupun bercerita pada khususnya sering kali terjadi kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan, antara tujuan dengan hasil 

pencapaiannya.Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Apabila 

disederhanakan, maka faktor-faktor masalah dalam bercerita akan 

terangkum dalam tiga aspek, yaitu: penguasaan dan kualitas 

materi, keterampilan penyajian cerita, dan kemampuan 

pengendalian audiensi.
79

 

Banyak orang beranggapan bahwa bercerita tidak 

sulit.Asal memiliki suara dan pengalaman kehidupan, siapa pun 

bisa bercerita.Meskipun demikian, sebenarnya bercerita yang baik 

tidaklah mudah.Para guru yang setiap hari berhadapan dengan 

anak menyadari bahwa bercerita secara baik, menarik, dan mudah 

dipahami memerlukan keterampilan dan latihan.Terlebih lagi 

ketika kriteria bercerita yang baik digunakan sebagai 

patokan.Berbagai permasalahan tentang cerita dan bercerita pun 

dapat diidentifikasi.
80

 

1) Masalah yang berkaitan dengan materi 
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a) Cerita yang disajikan tuna makna. Penyajian yang 

diberikan kurang atau tidak mengajarkan nilai-nilai luhur 

sehingga kehilangan fungsinya sebagai media untuk 

mendidik anak-anak.
81

 Secara praktis memang tidak ada 

satu pun cerita yang tidak bermakna. Meskipun 

demikian, karena dalam kaitan ini mengacu pada fungsi 

cerita dalam pendidikan anak usia dini, para pendidik 

perlu yakin bahwa pembelajaran baik-buruk pada anak 

memiliki batas-batas yag harus jelas dalam perspektif 

mereka. Tanpa kejelasan, nilai-nilai moral hanya akan 

menjadi bahan perdebatan yang tidak berkesudahan.
82

 

b) Interpolasi dan korupsi berlebihan. Pencerita, termasuk 

guru, mungkin lupa fakta-fakta cerita sehingga secara 

tidak sengaja melakukan pengubahan berlebihan pada 

suatu cerita.
83

 Guru berusaha mengkonstruksi kembali 

cerita tanpa merujuk lagi pada sumber aslinya. Ucapan-

ucapan tokoh, jalan cerita, bahkan sifat-sifat tokoh tidak 

lagi mirip dengan cerita aslinya. Hal ini menjadi masalah 

ketika cerita tersebut merupakan cerita sejarah, hal itu 

akan membuat cerita sejarah kehilangan 

kesejarahannya.
84
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c) Improvisasi lepas konteks. Pada saat kegiatan bercerita 

sedang berlangsung, guru dapat saja melakukan 

kreativitas spontan dengan berbagai cara. Guru mungkin 

mengajukan pertanyaan sela kepada siswa, membuat 

lelucon, atau segala sesuatu yang membuat cerita terlihat 

mudah di mata anak.
85

 Tetapi terkadang improvisasi bisa 

lepas konteks pada saat bercerita sering kali pendongeng 

mengaburkan cerita, membuang waktu dan nilai-nilai 

luhur yang terkandung dalam cerita tertimbun oleh 

improvisasi berlebih tersebut, akibatnya anak-anak 

cenderung memerhatikan pendongeng dan improvisasi 

daripada memerhatikan muatan ceritanya itu sendiri.
86

 

d) Efek imitasi pada tokoh dan perilaku dari cerita yang 

buruk. Anak-anak meniru perilaku yang licik, kejam, 

manja, usil kerap kali terjadi akibat dari peniruan kepada 

tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Maka, para pencerita 

atau pendongeng harus berhati-hati dalam menyajikan 

ilustrasi tentang tokoh tertentu dan konflik dalam cerita. 

Alih-alih ingin menceritakan hal terpuji, hasilnya malah 

sebaliknya. 

e) Imajinasi tidak terkendali. Anak penuh dengan imajinasi, 

masa anak-anak adalah masa perkembangan imajinasi. 
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Namun adakalanya, anak mengalami kesulitan 

membedakan dunia nyata dan dunia khayal. Karena latar 

belakang pengetahuan anak belum maksimal, mereka 

belum dapat membedakan bahwa apa yang  ada dalam 

cerita belum tentu ada dalam realita.
87

 Contohnya cerita-

cerita tentang makhluk halus, nenek sihir, dan pahlawan 

super sering kali menjadi masalah lantaran anak-anak 

malah menjadi penakut, bahkan kadang sampai terbawa 

dalam mimpi.
88

 

2) Masalah yang berkaitan dengan penyajian cerita 

Sebuah cerita dikatakan gagal atau tidak berhasil 

apabila memiliki beberapa indikator berikut.Indikator itu 

ditunjukkan oleh reaksi spontan siswa, ditunjukkan oleh guru 

sendiri, dan ditunjukkan oleh efek cerita. 

a) Anak-anak gaduh, kurang memperhatikan, memiliki 

kesibukan sendiri, sibuk berbicara dengan teman, atau 

tidak menghiraukan guru. 

b) Anak-anak tampak terlalu tegang, menangis ketakutan, 

bereaksi terlalu berlebihan.
89

 

c) Anak-anak memberikan reaksi verbal yang berisi 

penolakan. 
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d) Anak-anak terlihat berfikir terlalu keras, terlihat tidak 

santai, dan akhirnya jenuh. 

e) Anak-anak melihat kepada pencerita dan diam ketika 

pencerita bercerita, tetapi tidak dapat menjawab 

pertanyaan cerita serta tidak mampu memberikan 

tanggapan apa-apa. 

f) Anak-anak keluar ruangan, melepaskan diri dari arena 

cerita, berjalan-jalan, mengganggu teman. Sesekali 

melihat kepada pencerita kemudian ke aktivitas semula. 

g) Pencerita cenderung diremehkan oleh anak.
90

 

3) Masalah dari guru 

a) Guru merasa belum siap bercerita, namun anak-anak 

memaksanya bercerita. Akibatnya, guru merasa tidak 

memiliki persiapan yang matang sebelumnya. 

b) Guru merasa bosan bercerita dengan materi yang itu-itu 

juga dari waktu ke waktu. Adakalanya guru merasa hafal 

dengan dongeng yang setiap minggu mereka ceritakan 

kepada anak. Guru sendiri merasa tidak perlu menambah 

pembendaharaan dongengnya. Akibatnya ia bercerita 

dengan materi yang sama dari waktu ke waktu, tanpa 

inovasi tertentu.
91
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c) Guru merasa kehilangan fakta cerita. Dalam hal ini guru 

berusaha keras untuk menghafal semua unsur yang ada 

dalam teks sumber. Namun sayangnya, banyak yang 

luruh di tengah jalan. Perhatian guru terbagi antara 

mengingat materi dan improvisasi. 

d) Guru merasa tidak diperhatikan siswa. Banyaknya siswa 

yang gaduh dan berbicara sendiri membuat guru jengah 

dan kurang senang. Kondisi ini membuat guru berfikir 

bahwa cerita yang disampaikannya mungkin tidak 

menarik. 

e) Guru merasa tegang dan kaku dalam bercerita. 

Adakalanya baru berlatih, guru merasakan ketegangan 

saat bercerita.
92

 

f) Guru merasa terganggu dengan masuknya suara dari 

luar. Guru kehilangan konsentrasi pada saat bercerita. 

Banyak sekolah yang juga berlokasi di tempat ramai. 

Suara keras sering masuk mengganggu proses 

penyimakan cerita. Bukan saja anak yang tergoda 

melihat ke arah suara, guru pun merasa kalah bersaing 

suara. 

g) Guru merasa tidak dapat berbahasa dengan baik, terlalu 

banyak salah ucap, keseleo lidah, atau ragu-ragu. 
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Mungkin karena lelah guru memiliki tampilan bercerita 

yang kurang baik. Struktur kalimatnya kurang padat, 

tidak sesuai topik, dan telalu panjang.
93

 

4) Masalah yang ditunjukkan oleh efek cerita 

a) Kegiatan bercerita dianggap gagal apabila nilai-nilai baik 

yang ada dalam cerita tidak sedikit pun sampai kepada 

siswa, dalam hal ini cerita guru juga dapat dikatakan 

salah bidik. Tingkah laku dan ucapan siswa sama sekali 

tidak berubah oleh cerita guru. memang banyak hal yang 

mempengaruhi tingkah laku anak, namun cerita yang 

tepat sasaran akan memiliki kekuatan untuk mewarnai 

pola pikir anak. 

b) Cerita dikatakan gagal apabila siswa meniru tingkah laku 

tokoh yang kurang baik. Ini juga berarti, guru telah 

salah-bidik (walaupun hal itu dilakukan guru secara tidak 

sengaja).
94
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif.Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
95

 

Peneliti disini akan meneliti peningkatan kecerdasan kinestetik 

anak usia dini melalui kegiatan mendongeng di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. Karena penelitian ini penelitian kualitatif maka penelitian 

dilakukan dengan melihat secara langsung kegiatan tersebut agar peneliti 

dapat menggali dan memahami fenomena yang timbul selama proses 

penelitian. 

B. Kehadiran Penelitian 

Penelitian ini peneliti sebagai aktor sekaligus pengumpul data. 

Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

pengamat partisipatif, peneliti ikut masuk dalam objek penelitian tetapi 

hanya sekedar mengamati tidak ikut campur dalam proses pembelajaran. 

Serta kehadiran peneliti dilokasi penelitian, diketahui statusnya oleh 

informan atau subyek.
96
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Peneliti disini akan menggunakan pendekatan antar personal dalam 

penelitian, artinya selama proses penelitian, peneliti akan lebih banyak 

mengadakan kontak atau berhubungan langsung dengan orang-orang yang 

bersangkutan di sekitar lokasi. Oleh karena itu, peneliti diharapkan dapat 

mencari dengan leluasa informasi dan mendapatkan data lebih terperinci 

yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, yang menerapkan kegiatan mendongeng untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak.Atas dasar inilah dilakukan penelitan untuk 

mengetahui peningkatan anak pada kecerdasan kinestetik melalui kegiatan 

mendongeng tersebut.
97

 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Berikut dengan hal itu jenis data dapat dibagi 

menjadi: kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. 

1. Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama 
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dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman vidio/audio 

tapes, pengambilan foto, atau film.
98

 

2. Sumber tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal 

dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 

3. Foto 

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya 

sering dianalisis secara induktif.Ada dua kategori foto yang dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan 

orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.
99

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.
100

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dari 
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ingatan.Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
101

 

Pada observasi ini peneliti melihat langsung kegiatan 

mendongeng yang dilakukan oleh guru kelas A1 dan A2, dengan 

menggunakan metode ini peneliti mengamati secara langsung 

terhadap obyek yang diselidiki.Observasi ini juga digunakan untuk 

memperoleh data-data tentang keadaan lokasi penelitian, kegiatan-

kegiatan yang dilakukan, kondisi sekolah dan lain sebagainya. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam.
102

 

Penelitian ini mewawancarai orang-orang yang berkaitan 

langsung dengan kegiatan yang diteliti, yaitu Kepala sekolah, Guru 

dan Orang Tua Siswa untuk peningkatan kecerdasan kinestetik anak 

usia dini melalui kegiatan mendongeng di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. 
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3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa bertindak tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan 

kebijakan.Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa 

dan lain-lain.
103

 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa 

dokumen dan arsip yang ada di TK Muslimat NU 001 Ponorogo.Data 

tersebut meliputi, profil sekolah, struktur organisasi, sarana prasarana 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo, dan lain sebagainya. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif, 

artinya bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model Miles and Huberman analisis data dengan tiga 

aktivitas yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. Adapun langkah-langkah analisis sebagai berikut: 
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1. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu.Dengan demikian data yang 

telah di reduksi memberikan gambaran jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.
104

 

2. Display (penyajian data) 

Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sebagainya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
105

 

3. Conclusion/drawing/verivication  

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
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sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
106

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (Validitas) dan keandalan 

(reabilitas).
107

Derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas 

data), dapat dilakukan pengecekan dengan teknik.Teknik keabsahan data 

atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan 

pengecekan anggota. 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah isntrumen itu 

sendiri.Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data.Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

2. Pengamatan yang tekun  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 
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sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.Jika 

kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. 

3. Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan yaitu: sumber, metode, penyidik, dan 

teori. 
108

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada empat tahap 

antara lain: 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Menurut Bodgan dan Taylor bahwa disain penelitian 

kualitatif dilakukan  sebelum ke lapangan, yakni dimana peneliti 

mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan. Desain penelitiannya 

bersifat fleksibel, termasuk ketika terjun ke lapangan. Sekalipun 

peneliti memakai metodologi tertentu, tetapi pokok-pokok pendekatan 

tetap dapat berubah pada waktu penelitian sudah dilakukan.
109

 

Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 
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menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan ketika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi 

Memahami latar penelitian dan persiapan diri, persiapan diri 

memasuki lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, tahap ini meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data, pada bagian tahap analisis data ini terdiri dari: 

a. Konsep dasar analisis data 

Hal ini akan mempersoalkan pengertian, waktu 

pelaksanaan, maksud, tujuan dan kedudukan analisis data. 

b. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

Sejak menganalisis data di lapangan, peneliti sudah mulai 

menemukan tema dan hipotesis. Namun, analisis yang dilakukan 

lebih intensif, tema dan hipotesis lebih diperkaya, diperdalam, 

dan lebih ditelaah lagi dengan menggabungkannya dengan data 

dari sumber-sumber lainnya. 

c. Menganalisis berdasarkan hipotesis 

Sesudah memformulasikan hipotesis, peneliti mengalihkan 

pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan apakah 

hipotesis itu didukung atau ditunjang oleh data yang benar. Dalam 

hal demikian, peneliti akan mengubah atau membuang beberapa 

hipotesis. 
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4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian 

Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari 

keseluruhan tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. 

Kemampuan melaporkan hasil penulisan merupakan suatu tuntunan 

mutlak bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti hendaknya tetap 

berpegang teguh pada etika penelitian, sehingga ia membuat laporan 

apa adanya, obyektif, walaupun dalam banyak hal ia akan mengalami 

kesulitan.
110
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Taman Kanak-kanak Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Daerah Ponorogo sekitar tahun 1950-an masih jarang adanya 

sekolah Taman Kanak-kanak. Lalu, melihat daerahnya tertinggal 

dengan daerah lain, timbul inisiatif atau gagasan dari Ibu-ibu 

Muslimat di Kabupaten Ponorogo yang diketuai oleh Hj. Fatimah 

Mawardi (Alm) yakni mendirikan sebuah sekolah Taman Kanak-

kanak, yang kemudian idenya tersebut diwujudkan dengan mendirikan 

sekolah Taman Kanak-kanak Muslimat 1. Pada tahun 1943 sekolah 

Taman Kanak-kanak Muslimat 1 resmi berdiri dibawah naungan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tepatnya tanggal 1 Agustus 

1943 dan terdaftar di Departemen Agama pada tanggal 1 Juli 1981 

juga terdaftar  sebagai lembaga anggota Ma’arif Jawa Timur tanggal 1 

Januari 1987 dengan nomor B.10.13.1020 dengan mendapatkan bukti 

ijin operasional dan pada waktu itu kepengurusan di ketuai oleh H. 

Mawardi Rowi dan Hj. Fatimah Mawardiserta Ibu Sumilah sebagai 

sekretaris sedangkan Ibu Gondo Wardoyo sebagai pengasuh. 

Pada awalnya Sekolah Taman Kanak-kanak Muslimat 1 

berlokasi nomaden, karena masih menyewa rumah penduduk, dengan 
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semangat dan perjuangan Ibu-ibu pengasuh akhirnya mereka bisa 

mewujudkan cita-citanya membangun gedung Taman Kanak-kanak 

Muslimat 1 Cabang Ponorogo diatas tanah wakaf dari Ibu Hj. Fatimah 

Mawardi (Alm), bertempat di Jl. Tangkuban Perahu No. 04 Ponorogo 

dengan dua kelas yang masih diasuh oleh Ibu Kasih, Ibu Sumirah, Ibu 

Suprapti dan Ibu Sunarti. Sedangkan Ibu Hasanun Fadil menjadi ketua 

yayasan sampai dengan tahun 1990 dan mulai tahun 1990 

kepengurusan diserahkan kepada Ibu Hj. Tufy Laily Tahrir sampai 

dengan sekarang. 

Berdasarkan surat pimpinan wilayah lembaga Pendidikan 

Ma’arif NU Jawa Timur No.PW/335/A-6/III/2006 dan pembinaan 

PGTKM dilingkungan Muslimat NU maka TK Muslimat 1 Ponorogo 

terdaftar sebagai anggota pada yayasan Penidikan Muslimat NU Bina 

Wanita perwakilan cabang Ponorogo dengan nomor : 0081943001. 

Demi memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tentang 

pendidikan pada tahun 2006, pengurus mendirikan pula Kelompok 

Bermain/Play Group Muslimat 1 di Jl. Wilis No. 20 Ponorogo diatas 

tanah wakaf ibu Hj. Sumartin Ainuddin (Alm). 

Saat ini Taman Kanak-kanak Muslimat 1 memasuki usia 71 

tahun dengan segala daya, upaya, kerja keras disertai pengorbanan 

baik moril dan materil, para pendiri beserta segenap warga sekolah 

berupaya mengembangkan TK Muslimat 1 dari tahun ketahun. 

Walaupun belum optimal, namun upaya kerja keras telah 
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membuahkan hasil dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan 

anak usia dini prasekolah, yang jumlah siswanya terus mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun. Semua itu berkat kepercayaan dari 

masyarakat yang diberikan kepada TK Muslimat 1 Ponorogo.
111

 

2. Lokasi Taman Kanak-kanak Muslimat NU 001 Ponorogo 

Taman Kanak-kanak Muslimat NU 001 Ponorogo memiliki 

dua gedung.Gedung yang pertama berlokasi di Jalan.Tangkuban 

Perahu No.4 Kecamatan Nologaten Kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur.Sedangkan gedung yang kedua berlokasi di Jalan. Wilis 

Kecamatan Nologaten Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
112

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi   : 

Terwujudnya generasi islami, sehat,cerdas, terampil, 

berakhlak mulia, berwawasan aswaja, berguna bagi agama,bangsa 

dan Negara. 

b. Misi   

1) Menciptakan generasi yang islami dan berkualitas 

2) Menyiapkan anak didik memiliki kepedulian terhadap 

fisiknya sehingga tumbuh menjadi anak yang sehat dan 

energik. 
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3) Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang aktif, 

inovatif dan ramah anak sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. 

4) Membina potensi ketrampilan anak sejak dini secara terpadu 

dan berkesinambungan. 

5) Membekali anak didik dengan pembiasaan-pembiasaan dan 

kecakapan hidup dalam kehidupan keluarga,masyarakat, 

agama dan Negara. 

c. Tujuan : 

1) Meletakkan dasar dan menanamkan nilai-nilai agama islam 

Ahlus sunnah Wal jama’ah dalam jiwa anak sejak dini, agar 

dikemudian hari menjadi manusia yang bertaqwa, berbudi luhur 

dan cerdas. 

2) Mengembangkan aktivitas dan kreativitas anak melalui berbagai 

kegiatan edukatif, agar anak memiliki keterampilan, 

kemampuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi 

pertumbuhan pribadi dan pengembangan kehidupan di masa 

mendatang. 

3) Menyiapkan anak untuk mengikuti pendidikan selanjutnya 

dengan kualitas yang baik secara intelektual dan agamis.
113
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4. Keadaan Guru di Taman Kanak-kanak Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Data pegawai yang berada di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

adalah 12 Guru dan 1  Tata Usaha.  Para guru tersebut sebagian besar 

sudah sesuai dengan standar kependidikan yaitu lulusan S-1 yang 

mayoritas juga S-1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini, sedangkan 

untuk Tata Usaha lulusan D-3 Akutansi.
114

 

5. Keadaan Siswa di Taman Kanak-kanak Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Data anak didik saat peneliti melakukan penelitian di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 83 

anak, terdiri dari 43 anak laki-laki dan 40 anak perempuan.
115

 

6. Sarana dan Prasarana di Taman Kanak-kanak Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Sarana dan Prasarana yang tersedia di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo adalah Ruang Kelas yang berjumlah 12 , Ruang Kantor 

yang berjumlah 1, Toilet siswa yang berjumlah 2, Toilet guru yang 

berjumlah 1, Aula atau Ruang Serbaguna yang berjumlah 1, serta 

Mushola yang juga berjumlah 1.
116

 

B. Deskripsi Data Khusus 

Para guru di TK Muslimat NU 001 Ponorogo menyadari bahwa 

kecerdasan-kecerdasan yang ada pada diri anak harus ditingkatkan sejak 
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dini, apalagi kecerdasan kinestetik itu termasuk kecerdasan yang pada 

umumnya di usia dini sangatlah berpengaruh bagi masa-masa Taman 

Kanak-Kanak, masa dimana anak lebih melakukan banyak gerakan-

gerakan dan keaktifan. 

Maka dari itu TK Muslimat NU 001 Ponorogo menggunakan 

sebuah kegiatan pembelajaran yang akan disenangi oleh anak serta dapat 

meningkatkan kecerdasan-kecerdasan anak termasuk kecerdasan 

kinestetik. Ada banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat 

dilakukan guru untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak seperti 

halnya senam, tari, berenang, mendongeng dan lain sebagainya.Oleh 

karena itu TK Muslimat NU 001 Ponorogo menggunakan salah satu 

kegiatan pembelajaran tersebut yaitu mendongeng. Mendongeng yang 

dimaksud disini mendongeng yang menggunakan gerakan-gerakan di 

dalam proses berceritanya, seperti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh 

tokoh-tokohnya. 

1. Profil Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo 

Kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan yang berhubungan 

dengan gerak seluruh tubuh, yang mana seseorang yang memiliki 

kecerdasan itu sangatlah pandai atau terampil menggunakan anggota 

tubuhnya untuk melakukan gerak.Kecerdasan kinestetik anak-anak di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo sudah sangatlah bagus walaupun 

pada masa dini ini anak cenderung banyak yang sangat aktif atau tidak 
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bisa diam, tetapi di TK Muslimat NU 001 Ponorogo ini sudah banyak 

anak yang bisa dengan tertib mengikuti kegiatan.Mengenai hal ini 

dijelaskan oleh Ibu Hanik Mas’adah selaku kepala sekolah TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo. 

“Kecerdasan kinestetik anak-anak disini sangat beragam ada 

anak yang memiliki kecerdasan kinestetik yang sudah bagus 

dan ada juga yang masih perlu stimulus.Tetapi mayoritas lebih 

banyak anak-anak yang sangat aktif dari pada yang pasif, anak-

anak yang memiliki kecerdasan kinestetik yang bagus lebih 

memiliki kepercayaan diri dibandingkan dengan yang masih 

kurang.Tetap saja anak-anak disini sudah bisa tertib untuk 

melaksanakan pembelajaran, mungkin hanya sekitar satu atau 

dua anak saja yang masih belum bisa tertib, berlari-larian 

kesana-kemari, mengganggu temannya yang lain, kadang juga 

ada yang keluar kelas malah bermain di halaman”.
117

 

 

Salah satu guru yang bernama Agus Efendi selaku guru di 

kelas A2 juga memberi tambahan penjelasan mengenai kecerdasan 

kinestetik anak-anak di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

“Anak-anak di sini untuk kecerdasan kinestetiknya menurut 

saya sudah bagus, kalau untuk berjalan maju, mundur, 

menyamping itu sudah sangat mampu.Menaiki tangga pendek, 

menggunting kertas, serta menendang dan melempar bola itu 

sudah bisa. Tetapi untuk melompati parit atau benda lain itu 

masih perlu bantuan. Kalau untuk mengendarai sepeda roda 

tiga itu rata-rata anak masih belum mampu, baru sedikit anak 

yang mampu”.
118

 

 

Pernyataan dariIbu Hanik dan Bapak Agus menjelaskan 

tentang kecerdasan kinestetik anak di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

sudah sesuai dengan indikator kecerdasan kinestetik anak usia dini, 

tetapi tetap saja masih ada anak yang perlu diberi stimulus lebih, baik 
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kepada anak yang masih kurang dalam kinestetiknya ataupun yang 

memiliki kinestetik lebih. Tetapi di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

anak-anak sudah dapat tertib dalam kegiatan pembelajaran hanya 

tersisa beberapa anak saja yang masih belum bisa tertib.Anak-anak 

yang memiliki kecerdasan kinestetik juga cenderung lebih memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi dibandingkan dengan yang masih 

kurang. 

Seperti yang telah diketahui bahwa anak-anak di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo, banyak yang cenderung aktif maka guru 

membutuhkan sebuah usaha dimana bisa mengkondisikan anak dalam 

kegiatan pembelajaran serta pula dapat meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak.Tentang upaya guru peneliti mendapat informasi dari 

Ibu Hanik Mas’adah selaku kepala sekolah TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. 

“Upaya yang dilakukan guru ya lewat pembelajaran-

pembelajaran yang dilakukan di dalam maupun di luar 

sekolah, pemberian stimulus atau rangsangan dengan 

menggunakan APE (Alat Permainan Edukatif) yang memang 

bisa merangsang kinestetik anak, jadi guru mengkreasikan 

sendiri pembelajaran yang bisa meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak, lewat senam, lewat mendongeng, menggambar 

itu juga”.
119

 

 

Begitu juga BapakAgus Efendi guru dari kelas A2 yang 

memberikan penjelasan. 

“Biasanya saya  memberikan kesempatan kepada anak untuk 

bereksplorasi sendiri apa yang dilakukannya seperti jika anak 

yang benar-benar sangat aktif cenderung bermain sendiri tidak 
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ingin bergabung dengan teman-teman, saya mencoba 

mengarahkan anak tersebut dengan kegiatan yang ia suka, 

dengan begitu anak akan bereksplorasi sendiri, setelah itu baru 

saya akan mengarahkan atau menjelaskan apa yang telah 

dilakukannya. Saya juga menggunakan mendongeng itu, 

karena ya mendongeng itu bisa menambah ketertarikan anak 

dalam pembelajaran, terus juga biasanya kalau pagi hari 

sebelum pembelajaran itu ada kegiatan senam dahulu”.
120

 

 

Pernyataan Ibu Hanik dan Bapak Agus tentang upaya guru 

dalam meningkatan kecerdasan kinestetik anak adalah dengan 

pemberian stimulus atau rangsangan menggunakan media-media yang 

memang bisa meningkatkan kecerdasan kinestetik anak.Lalu juga 

dengan mengkreasikan sendiri pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak, serta memberikan kesempatan kepada 

anak untuk bereksplorasi sendiri dengan mengarahkan anak yang 

cenderung akif kepada kegiatan yang mereka sukai.Melakukan 

kegiatan mendongeng dan juga senam pagi pada saat sebelu 

dimulainya kegiatan pembelajaran. 

Maka dengan begitu kreativitas guru dalam mengkreasikan dan 

mengendalikan anak-anak yang cenderung lebih aktif dari yang lain 

sangatlah dibutuhkan, dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi 

dari Ibu Hanik Mas’adah selaku kepala sekolah TK Muslimat NU 001 

Ponorogo tentang peran guru dalam meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak. 

“Menurut saya guru-guru disini sangat berperan, untuk 

merangsang kecerdasan anak guru tidak hanya berfokus 

kepada kecerdasan kinestetik saja, tetapi kecerdasan yang lain 

                                                             
120

Lihat Transkip Wawancara No. 05/W/15-3-2019. 



70 

 

 
 

juga, seperti kecerdasan linguistik dan lain-lain, karena juga 

setiap kegiatan biasanya saling berkaitan dalam peningkatan 

kecerdasan-kecerdasan yang ada,  jadi peran guru dengan cara 

memotivasi anak, membuat kreasi dalam metode 

pembelajaran, dan bagaimana cara membuat anak agar mampu 

mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan kecerdasan anak sesuai yang diharapkan”.
121

 

 

Pernyataan Ibu Hanik tentang peran guru untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik di TK Muslimat NU 001 Ponorogo sudah sangat 

berperan, guru juga berfokus kepada kecerdasan yang lain juga selain 

kecerdasan kinestetik. Guru berperan dalam memberikan motivasi 

kepada anak, serta membuat kreasi pembelajaran agar anak lebih 

mudah faham dan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2. Langkah-langkah kegiatan mendongeng untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini 

Kegiatan mendongeng untuk meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak semestinya memerlukan beberapa langkah yang 

terencana agar kegiatan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. 

Tahap awal, yang harus dilakukan guru sebelum kegiatan 

mendongeng untuk kecerdasan kinestetik dilakukan adalah 

mengdeskripsikan kegiatan mendongeng, dimana guru akan 

menjelaskan konteks kegiatan mendongeng yang akan dilakukan.Hal 

ini dijelaskan oleh Bapak Agus. 

“Kalau saya biasanya tidak pernah mengdeskripsikan untuk 

apa dongeng ini, untuk pembelajaran atau untuk hiburan gitu, 

yang tau konteks dongeng ini apa ya hanya saya sendiri, 
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karena juga kan saya mendongeng terkadang secara spontan 

jadi ya kondisional aja untuk konteksnya”.
122

 

 

Tentang pengdeskripsikan kegiatan mendongeng Bapak Agus 

menjelaskan bahwa tidak pernah melakukannya. Konteks kegiatan 

mendongeng hanya ia yang mengetahuinya dikarenakan ia melakukan 

kegiatan mendongeng terkadang secara spontan tanpa memikirkan 

konteksnya terlebih dahulu. 

Tahap kedua, yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum 

mendongeng untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak adalah 

menentukan tujuan dalam kegiatan mendongeng tersebut, apakah 

tujuan kegiatan mendongeng tersebut untuk kegiatan pembelajaran, 

kegiatan bermain, atau kegiatan yang lain. Hal ini dijelaskan oleh Ibu 

Farida Rahmawati guru dari kelas A1. 

“Memang kegiatan mendongeng lebih sering saya lakukan 

untuk kegiatan pembelajaran ya intinya saya masukkan 

kebagian pembelajaran tapi juga kadang-kadang saya 

mendongeng disaat waktu istirahat karena anak-anak yang 

minta, atau ketika anak-anak gaduh saat pembelajaran saya 

akan selingi dengan mendongeng, jadi ya fleksibel aja sih 

dongengnya, cuma ya tetep lebih sering di dalam 

pembelajaran”.
123

 

 

Begitu pula pernyataan dari Bapak Agus Efendi guru dari kelas 

A2 yang mengatakan bahwa: 

“Saya sering mendongeng karena di minta anak-anak, ataupun 

saat anak-anak gaduh begitu, saya berikan dongeng pasti 

mereka langsung tertib lagi dan melanjutkan kegiatan, tetapi 

lebih sering saya jadikan acuan agar anak-anak mau mengikuti 

proses pembelajaran karena mereka pasti semangat sekali 
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kalau saya bilang saya mau mendongeng, antusias mereka 

bertambah tinggi untuk mengikuti pembelajaran karena 

dongeng”.
124

 

 

Tujuan kegiatan mendongeng yang biasa dilakukan oleh Ibu 

Farida dan Bapak Agus adalah tujuan kecerdasan dan pemahaman 

yang mana dilakukan di dalam proses pembelajaran agar anak lebih 

mudah memahami kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Terkadang 

juga untuk tujuan kesenangan jika anak-anak yang meminta untuk 

didongengkan. 

Tahap ketiga sebelum melakukan mendongeng adalah 

menyiapkan materi dongeng yang akan disampaikan, hal ini peneliti 

mendapatkan penjelasan dari Bapak Agus Efendi pula. 

“Kalau saya biasanya, materi saya samakan dengan tema 

pembelajaran pada saat itu, misalnya temanya binatang ya saya 

berikan dongeng tentang binatang, kalau temanya buah-buah 

juga begitu saya kasih dongeng tentang buah-buahan, jadi 

sebelumnya kan saya sudah tau temanya apa, dengan begitu 

saya membuat materi dongengnya juga secara spontan yang 

penting sesuai dengan tema pembelajaran saat itu”.
125

 

 

Ibu Farida Rahmawati juga menjelaskan bagaimana ia 

menyiapkan materi untuk mendongeng di kelas A1. 

“Kalau saya biasanya kasih materi sesuai sama tema 

pembelajaran juga sih, tapi biasanya saya memberikan materi 

dongengnya sesuai dengan pengalaman pribadi saya, misalnya 

tema pembelajaran tentang keamanan. Nah saya akan 

menceritakan pengalaman saya entah itu yang sudah lama atau 

yang baru saja saya alami, seperti saya menyaksikan kejadian 

kecelakaan sewaktu berangkat ke sekolah, maka hal itu yang 

akan saya ceritakan kepada anak-anak, yang penting sesuai 

dengan tema pembelajaran. Jadi materinya dibuat secara 
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spontan juga dengan mengingat kejadian yang sesuai dengan 

pengalaman saya”.
126

 

 

Ibu Farida dan Bapak Agus memberikan pernyataan bahwa 

cara mereka menyiapkan materi adalah dengan cara mereka sendiri 

yaitu memberikan materi dongeng sesuai dengan pengalaman pribadi 

yang dikaitkan dengan tema pembelajaran pada saat itu. Jadi materi 

dongeng dibuat secara spontan. 

Selanjutnya guru hendaknya menyiapkan alat peraga yang 

akan digunakan untuk mendongeng. Karena mendongeng ditujukan 

kepada anak usia dini jadi lebih baik menggunakan alat peraga agar 

anak lebih mudah memahami. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Farida 

Rahmawati pula. 

“Kalau saya biasanya malah memakai alat-alat yang ada 

disekitar gitu aja tapi tetap sesuai dengan tema pembelajaran, 

seperti misalnya buah-buahan ya pakai mainannya anak-anak 

gitu. Jadi sebelumnya mendongeng saya siapkan dulu kira-kira 

hari ini mau bahas buah-buahan apa, tapi terkadang saya tidak 

pakai peraga jadi kalau tentang keamanan itu misalnya ya saya 

langsung menggunakan anak-anak, anak-anak saya pandu 

untuk melakukan simulasi dari dongeng yang saya 

ceritakan”.
127

 

 

Ibu Farida dalam kegiatan mendongeng menyatakan bahwa ia 

tidak menggunakan alat peraga yang secara spesifik, tetapi hanya 

menggunakan alat-alat yang ada di dalam kelas, seperti mainan anak, 

atau bahkan tidak menggunakan alat peraga tetapi mengajak anak 

langsung melakukan simulasi dari dongeng. 
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Sebelum kegiatan mendongeng dimulai yang dilakukan 

terlebih dahulu adalah kegiatan pembukaan, Bapak Agus Efendi 

menjelaskan. 

“Kalau disini biasanya pembukaannya itu ya lewat senam itu, 

pagi senam dulu, setelah senam nanti di kelas ditambah 

bernyanyi sambil menari sesuai dengan tema, tepuk-tepuk 

dengan gerakan sederhana, menyanyikan lagu-lagu yang rutin 

dinyanyikan setiap hari”.
128

 

 

Tahap pembukaan yang dilakukan oleh Bapak Agus sebelum 

kegiatan mendongeng dilakukan adalah senam pagi, bernyanyi sambil 

menari sesuai tema pembelajaran dan juga lagu-lagu dengan gerakan 

sederhana yang disukai anak. 

Setelah pembukaan masuk ke inti kegiatan yaitu kegiatan 

mendongeng.Setelah inti kegiatan mendongeng dilakukan masuk ke 

penutup, penutup yang dilakukan oleh Ibu Farida Rahmawati 

dijelaskan bahwa. 

“Kegiatan penutup biasanya dilakukan tanya jawab dari 

dongeng yang diceritkan, nanti dengan antusias anak akan 

menjawab, dengan begitu anak akan selalu mengingat apa 

yang telah diceritakan kepada mereka, setelah tanya jawab 

juga di tambah dengan bernyanyi sesuai tema”.
129

 

 

Bapak Agus Efendi juga menjelaskan tentang penutupan 

kegiatan mendongeng yang ia lakukan bahwa. 

“Penutupan biasanya saya akan menyimpulkan kepada anak 

dari cerita yang tadi saya bawakan, menyampaikan pesan 

moral yang ada di cerita, agar mudah tersampaikan kepada 

anak, dan anak cenderung juga akan mengingat pesan tersebut 

dan harapan anak bisa menerapkannya”.
130
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Tahap penutup kegiatan mendongeng yang dilakukan Bapak 

Agus dan Ibu Farida adalah dengan melakukan tanya jawab seputar 

dongeng yang telah dilakukan agar anak selalu mengingat pesan yang 

disampaikan dalam dongeng. Lalu menyimpulkan isi dari cerita yang 

dibawakan berupa pesan moral, setelah itu bernyanyi lagi sesuai tema 

pembelajaran. 

Langkah selanjutnya adalah penilaian, guru bernama Agus 

Efendi menjelaskan tentang penilaian yang ia lakukan di kelas A2. 

“Setelah mendongeng biasanya saya berikan tugas-tugas 

sederhana yang sesuai dongeng, misalnya tema binatang ya 

saya berikan tugas seperti mewarnai gambar sapi, kolase 

gambar sapi, dan lain-lain. Lalu karena disini penilaiannya 

dalam sehari itu fokus ke 3 anak, maka penilaian dilakukan 

kepada 3 anak yang terjadwal pada hari itu, tetapi dengan 

begitu bukan berarti selain 3 anak itu tidak dinilai, mereka 

tetap akan dinilai, hanya saja guru akan terfokus ke 3 anak 

yang terjadwal penilaian”.
131

 

 

Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Farida Rahmawati, 

tentang penilaian yang ia lakukan. 

“Penilaian yang saya lakukan tidak berbeda jauh, yaitu sehari 

hanya fokus kepada 3 anak saja, tetapi setiap hari bergiliran 

anak akan mendapatkan nilai. Jikalau ada anak pada hari ia 

tidak dalam jadwal penilaian tetapi ia melakukan suatu 

peningkatan atau melakukan pekerjaan dengan baik, maka 

tetap akan saya masukan kedalam catatan tersendiri untuk 

dirinya. Setelah penilaian selesai akan saya bagianhasilnya 

kepada orang tua mereka, agar orang tua juga tau bagaimana 

perkembangan anaknya. Kalau untuk nilai unjuk kerja berupa 

foto-foto dari masing-masing anak yang dikirim ke grup sosial 

media yang berisi wali murid, sedangkan untuk hasil karya, 
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karya dari masing-masing anak akan dibagikan dan dibawa 

pulang”.
132

 

 

Penilaian yang dilakukan oleh Bapak Agus dan Ibu Farida 

sama-sama menilai anak sesuai jadwal penilaian mereka yaitu sehari 

hanya menilai 3 anak saja. Jadi hanya berfokus kepada 3 anak yang 

memiliki jadwal penilaian, hanya saja ketika ada anak yang 

melakukan pekerjaan dengan baik atau melakukan suatu peningkatan 

dalam pembelajaran tetapi ia tidak ada dalam jadwal penilaian pada 

hari itu tetap dimasukkan ke catatan tersendiri. Penilaian yang 

dilakukan juga bukan dari kegiatan mendongeng, tetapi kegiatan 

setelah mendongeng yang dinilai. 

Setelah kegiatan mendongeng anak akan diberikan tugas sesuai 

tema dan sesuai dongeng yang dibawakan sebelumnya.Penilaian yang 

dilakukan berupa hasil karya dan unjuk kerja, dimana guru akan 

menilai hasil karya tersebut lalu menyerahkannya kepada anak, agar 

disampaikan kepada orang tua mereka. Sedangkan untuk penilai unjuk 

kerja guru mengirim foto-foto kegiatan anak mengerjakan tugas 

kepada orang tua mereka, dengan begitu orang tua tetap bisa 

mengetahui perkembangan anaknya. 

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Ibu Wselaku orang tua dari 

Akmal, termasuk siswa yang sangat aktif di kelas A2. 

“Iya saya selalu menerima hasil karya Akmal setiap minggu, 

untuk unjuk kerja saya juga dikirimi foto-foto Akmal sama 

gurunya di grup kelas, jadi saya bisa melihat perkembangan 
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Akmal dari situ.Dari penilaian itu dan perilaku Akmal di 

rumah sudah terlihat kalau Akmal ada kemajuan dalam 

keaktifannya, sekarang aktifnya lebih terkondisikan, kaya 

main-main puzzle, menggambar, pokoknya sudah lebih baik 

daripada sebelumnya”.
133

 

 

Begitu pun yang dikatakan oleh Ibu I selaku orang tua dari 

Aqira, yang juga termasuk siswa yang akif di kelas A2. 

“Iya sama dengan ibu dari Aqira, saya juga mendapatkan hasil 

karya dan juga unjuk kerja dari Aqira lewat gurunya yang 

dikirim ke grup kelas. Ya lumayan sudah membaik keaktifan 

Aqira sekarang, juga sudah terkondisikan lebih tertata, dia 

melakukan kegiatan-kegiatan yang bagus untuk 

perkembangannya, seperti menggambar, atau kadang-kadang 

juga senam gitu di rumah, senam yang dilakukan di sekolah 

diulang dilakukan di rumah”.
134

 

 

Pernyataan kedua orang tua dari Akmal dan Akira adalah 

membenarkan adanya pemberian hasil karya dan juga foto-foto hasil 

unjuk kerja anak-anak mereka, sehingga mereka tetap bisa memantau 

perkembangan anak mereka dan merasakan perubahan atau 

peningkatan dari anak mereka dengan mudah. 

3. Problematika dalam kegiatan mendongeng untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Kegiatan mendongeng baik itu yang dilakukan dengan tujuan 

pembelajaran, untuk meningkatkan kecerdasan, maupun hanya untuk 

hiburan, pasti ada saja problematika yang dihadapi oleh pendongeng. 

Di TK Muslimat NU 001 Ponorogo pastinya juga mengalami 
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problematika-problematika yang ada, penjelasan tersebut diutarakan 

olehBapak Agus Efendi sebagai guru kelas A2: 

“Kalau saya biasanya ada masalah itu di materi dan anak, saat 

saya mendongeng anak ada yang tiba-tiba bertanya seputar 

dongeng, dan yang bertanya tidak hanya satu atau dua anak, 

terkadang hampir semua anak bertanya jadinya saya terkadang 

lupa dengan dongeng yang disampaikan, sudah sampai mana, 

jadi kurang fokus. Kalau masalah dari anak itu kebanyakan 

anak kurang fokus dan rame sendiri. Karena fokusnya anak itu 

juga hanya sepuluh menit, jadi sudah biasa dipertengahan 

dongeng anak mulai rame, kalau seperti itu biasanya saya 

selingi dengan ice breaking, seperti bernyanyi, tepuk-tepuk 

dengan gerakan, dan lain-lain yang penting bisa 

mengembalikan fokus anak ke dongeng yang saya 

bawakan”.
135

 

 

Problematika dari guru bernama Agus Efendi selaku guru kelas 

A2 tidak berbeda jauh dengan problematika dari Ibu Farida 

Rahmawati selaku guru kelas A1: 

“Masalah saya biasanya ya kurang fokus atau lupa tadi sudah 

sampai mana ceritanya, karena anak rame sendiri, atau maju-

maju kedepan saya ingin menyentuh media-media yang saya 

gunakan untuk mendongeng, karena kan anak-anak itu rasa 

ingin tahunya tinggi jadi ya begitu, kalau sudah begitu 

biasanya saya biarkan dulu mereka mencari tahu yang mereka 

ingin tahu, tapi kalau sudah tidak terkondisikan akan saya beri 

peringatan ringan, dengan memerintah mereka duduk di 

tempatnya semula”.
136

 

 

Problematika yang dihadapi oleh Bapak Agus dan Ibu Farida 

dalam kegiatan mendongeng adalah lupa materi dongeng yang akan 

disampaikan karena anak-anak yang selalu mengajukan pertanyaan 

secara mendadak, sehingga membuyarkan konsentrasi guru dalam 

mengingat materi yang disampaikan. Masalah yang dialami juga 
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berhubungan dengan anak, dimana anak ingin menyentuh media yang 

digunakan mendongeng, ribut, dan berjalan kesana-kemari.
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Tentang Profil Kecerdasan Anak Usia Dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo 

Kecerdasan kinestetik merupakan bentuk kecerdasan yang 

berhubungan dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan 

kemahiran mengolah objek, respon, dan refleks.Artinya kinestetik 

lebih ditekankan pada motorik kasar maupun halus, misalnya menari, 

berlari, dan bermain bola. 

Kecerdasan kinestetik anak-anak di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo sudah sesuai dengan indikator kecerdasan kinestetik anak 

usia 4-5 tahun dimana anak sudah mampu berjalan dengan berbagai 

variasi contohnya berjalan maju, mundur, dan menyamping. Anak 

juga sudah mampu menaiki tangga pendek dan juga menggunting 

kertas. Sedangkan untuk melompati parit anak masih perlu bantuan 

dari orang lain begitu pula dengan mengayuh sepeda roda tiga, masih 

banyak anak yang belum mampu melakukannya. 

Sekolah terutama pada kelas awal baik playgroup ataupun , TK 

adalah pengalaman pertama anak saat bersekolah. Apabila pada awal 

anak bersekolah sudah menyenangkan maka selanjutnya, anak akan 

menyukai belajar menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan 

sekaligus dengan senang hati. Guru sebaiknya melakukan berbagai 



81 

 

 
 

macam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, karena guru 

bertugas untuk memberi stimulus, bimbingan, perhatian, serta kesan 

yang bagus kepada anak di awal sekolahnya. 

Di TK Muslimat NU 001 Ponorogo lebih banyak anak yang 

kurang terkondisikan karena cenderung sibuk sendiri dan kurang 

memperhatikan saat proses pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu 

masih ada anak yang perlu diberi stimulus, bimbingan, dan perhatian 

lebih dari guru, guru harus melakukan upaya-upaya, membimbing dan 

berperan dalam meningkatkan kecerdasan kinestetik anak yang masih 

kurang terkondisikan tersebut. 

Karena peran guru sangat diperlukan untuk pengondisian 

keaktifan anak-anak.Maka guru di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

memberikan pengenalan yang menyenangkan bagi anak-anak yaitu 

lewat pembelajaran dengan menggunakan berbagai APE(Alat 

Permainan Edukatif) yang bisa merangsang kecerdasan kinestetik. 

Guru juga mengarahkan anak kepada kegiatan yang ia suka dan 

membiarkan anak bereksplorasi sendiri lalu baru diarahkan dan 

dijelaskan oleh guru , dan lain sebagainya. 

 Keterampilan mengkoordinasikan pikiran dan organ tubuh 

dalam bentuk berbagai gerakan tersebut mampu memperkuat rasa 

kepercayaan diri pada anak-anak sehingga tertanam dalam hati mereka  

bahwa dirinya sanggup melakukan pekerjaan apapun dengan hasil 

yang terbaik. Perasaan demikian akan mendorong anak melakukan 
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berbagai aktivitas pembelajaran dengan penuh semangat dan rasa 

senang. Bahkan, tidak segan-segan ia bisa mempunyai optimisme 

keberhasilan terhadap segala bentuk usaha yang dilakukan. 

Kecerdasan kinestetik anak-anak di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo memang masih ada yang masih perlu diberikan stimulus, 

anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik yang bagus akan 

memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

masih kurang.Upaya guru TK Muslimat NU 001 Ponorogo dalam 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak melalui kegiatan 

mendongeng, dimana dengan kegiatan mendongeng proses 

pembelajaran akan menjadi menarik dan menyenangkan, sehingga 

anak tidak mudah bosan. 

Selain itu dongeng yang digunakan dalam meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

tersebut adalah dongeng yang menggunakan gerakan-gerakan 

sederhana dari para tokoh dalam dongeng yang diperagakan oleh guru 

sendiri.Lalu guru juga mengajak anak-anak untuk ikut menirukan 

gerakan-gerakan tersebut, anak-anak melakukannya dengan sangat 

antusias, hampir tidak ada yang tidak bergerak mengikuti guru. 
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B. Pembahasan Tentang Langkah-Langkah Kegiatan Mendongeng 

untuk Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini 

Adapun langkah-langkah mendongeng adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 5.2 

          Langkah-langkah kegiatan mendongeng 

 

1. Mendeskripsikan kegiatan mendongeng 

Di TK Muslimat NU 001 Ponorogo guru tidak pernah 

menjelaskan konteks kegiatan mendongeng yang akan dilakukan, 

jadi konteks tersebut hanya guru yang tahu, karena guru sendiri 

pula yang mendongeng dan menciptakan cerita untuk 

didongengkan. 
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2. Menentukan tujuan mendongeng 

a. Tujuan kecerdasan 

Kegiatan mendongeng yang dilakukan di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo tidak hanya untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik saja, melainkan untuk meningkatkan 

kecerdasan anak dalam berbahasa pula. 

b. Tujuan pemahaman 

Kegiatan mendongeng di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo juga ditujukan untuk pemahaman anak, dalam 

cerita yang didongengkan akan terselip pesan moral yang 

dapat tersampaikan kepada anak. 

c. Tujuan Kesenangan 

Terkadang juga tujuan kegiatan mendongeng di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo adalah hanya untuk kesenangan 

anak-anak saja atau sebagai hadiah jikalau anak-anak tertib 

dan selesai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru. 

Kegiatan mendongeng di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo dilakukan dengan tujuan kecerdasan dan juga 

pemahaman anak, hanya saja beberapa waktu seperti saat jam 

istirahat, saat anak gaduh, saat anak tertib dan berhasil 

mengerjakan tugas, biasanya guru akan mendongeng sebagai 

hiburan untuk mereka. 



85 

 

 
 

3. Menentukan materi dongeng 

Guru di TK Muslimat NU 001 Ponorogo membuat materi 

dongeng sendiri sesuai dengan pengalamannya sendiri pula. 

Materi dongeng juga disesuaikan dengan tema yang akan 

dilakukan pada hari itu, sebelumnya guru sudah tau tema apa 

yang akan disampaikan pada hari itu jadi guru sudah menyiapkan 

materi dongeng yang akan di sampaikan. Terkadang guru juga 

melakukan dongeng dengan materi spontan tanpa 

merencanakannya terlebih dahulu yang terpenting sesuai dengan 

tema pembelajaran. 

4. Menentukan sumber dan media informasi 

Sumber dan media informasi yang digunakan dalam 

kegiatan mendongeng untuk kecerdasan kinestetik adalah gambar 

tokoh dalam dongeng dan gambar gerakannya. Gambar-gambar 

ini akan memudahkan anak-anak untuk meniru dan berfikir 

untukmenciptakan gerakan baru yang menstimulasi dan 

mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. 

Guru di TK Muslimat NU 001 Ponorogo lebih terbiasa 

tidak menggunakan alat peraga yang khusus, seperti boneka 

tangan, buku, ataupun gambar. Tetapi lebih terbiasa 

menggunakan alat peraga seperti tas, kursi, meja, atau apapun itu 

yang tersedia di dalam kelas, pada intinya guru hanya 

menggunakan alat-alat yang tersedia di ruang kelas, bahkan tidak 
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jarang guru juga menjadikan anak sebagai peraga jadi secara 

langsung anak dihadapkan dengan dongeng. Namun sesekali guru 

juga menggunakan boneka tangan atau gambar bila ada yang 

sesuai dengan tema pembelajaran. 

5. Pelaksanaan kegiatan mendongeng 

Adapun pelaksanaan kegiatan mendongeng untuk 

kecerdasan kinestetik dilakukan dalam rangkaian kegiatan 

berikut: 

a. Tahap Pembuka 

Tahap pembukaan kegiatan mendongeng di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo adalah melakukan senam pagi, 

setelah itu di dalam kelas juga masih diberikan gerakanan-

gerakan tarian dengan diiringi nyanyian secara bersama-

sama, tidak lupa pula nyanyian dan tarian tersebut 

disesuaikan dengan tema pembelajaran. 

b. Tahap Inti 

Pada tahap inti dalam mendongeng di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo guru melakukannya dengan gerakan-

gerakan yang menyerupai tokoh dalam cerita, jika tokoh 

dalam cerita tersebut binatang, maka guru akan melakukan 

gerakan binatang tersebut lalu mengajak anak untuk ikut 

menirukan bersama. Memang terkadang masih ada anak yang 

tidak mau bergerak mengikuti gerakan dari guru, tetapi guru 
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berusaha memberi pendekatan dan mengajak anak tersebut 

untuk ikut menirukan gerakan. 

Namun jika ada tema pembelajaran ataupun dongeng 

yang tidak ada yang bisa diperagakan guru terkadang hanya 

mendongeng secara biasa saja tanpa adanya gerakan, tetapi 

setelah kegiatan mendongeng, guru memberikan tugas yang 

sesuai dengan tema pembelajaran dan dongeng yang telah 

disampaikan, biasanya berupa hasil kerja, ataupun unjuk 

kerja yang mana tetap bisa meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak. 

c. Tahap Penutup 

Pada tahap penutup mendongeng di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo biasanya melakukan gerakan ulang dari tokoh-

tokoh yang telah diperagakan sebelumnya, menyanyikan 

lagu-lagu sesui tema pembelajaran atau yang telah 

dinyanyikan pada pembukaan dengan gerakan-gerakan, dan 

juga menyanyikan dan menarikan sesuatu yang sangat 

disukai anak-anak. 

Guru juga menyampaikan pesan-pesan moral yang 

ada dalam dongeng yang telah disampaikan pada bagian 

penutup dongeng, dengan begitu pesan tersebut akan lebih 

tersampaikan dan selalu diingat oleh anak. 
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6. Penilaian terhadap anak 

Penilaian yang dilakukan guru TK Muslimat NU 001 

Ponorogo adalah penilaian dari hasil karya dan unjuk kerja anak 

yang dilakukan setelah kegiatan mendongeng, bukan pada saat 

mendongeng. Setelah mendongeng anak akan diberikan tugas 

berupa hasil karya ataupun unjuk kerja, setelah selesai anak akan 

dinilai, tetapi anak yang akan dinilai hanya anak yang ada jadwal 

penilaian pada hari itu. 

Di TK Muslimat NU 001 Ponorogo menggunakan 

peraturan penilaian dengan satu hari menilai tiga anak, tetapi 

bukan berarti anak yang tidak dalam penilaian tidak diamati dan 

dinilai, tetap dinilai tetapi hanya saja guru terfokus ke tiga anak 

yang ada jadwal penilaian. Jikalau ada anak yang menunjukkan 

suatu perkembangan yang tidak biasa tetapi tidak ada jadwal 

penilaian pada hari itu, guru akan memasukkannya dalam catatan 

tersendiri. 

Jadi di TK Muslimat NU 001 Ponorogo tidak ada 

penilaian khusus yang berhubungan dengan kegiatan 

mendongeng, penilaian hanya terfokus pada tugas-tugas setelah 

kegiatan mendongeng saja. Tetapi untuk penilaian unjuk kerja 

yang biasanya berhubungan dengan kegiatan mendongeng, berupa 

gerakan-gerakan sederhana tentang tema pembelajaran dan 

dongeng yang dibawakan, terkadang hanya difotokan saja 



89 

 

 
 

peranak, lalu dikirimkan kepada orang tua murid lewat grup sosial 

media perkelas, dengan begitu orang tua tetap dapat memantau 

dan melihat perkembangan anaknya di sekolah. 

C. Pembahasan Tentang Problematika yang Terjadi dalam Kegiatan 

Mendongeng untuk Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak 

Usia Dini 

Para guru yang setiap hari berhadapan dengan anak menyadari 

bahwa bercerita secara baik, menarik, dan mudah dipahami 

memerlukan keterampilan dan latihan.Terlebih lagi ketika kriteria 

bercerita yang baik digunakan sebagai patokan. Berbagai 

permasalahan tentang bercerita pun dapat diidentifikasi, sebagai 

berikut: 

1. Masalah yang berkaitan dengan materi 

Masalah yang berkaitan dengan materi adalah sebagai 

berikut: 

Di TK Muslimat NU 001 Ponorogo guru sering mengalami 

masalah improvisasi lepas konteks, dimana guru terlalu berfokus 

pada improvisasi, sehingga mengaburkan cerita, nilai-nilai moral 

yang terkandung dalam cerita tertimbun oleh improvisasi yang 

berlebih tersebut. 

2. Masalah yang berkaitan dengan penyajian cerita 

Masalah yang berkaitan dengan penyajian cerita di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo lebih sering kepada anak-anak yang 



90 

 

 
 

gaduh, kurang memperhatikan, atau tidak menghiraukan guru.Lalu 

juga sering terjadi masalah dimana anak-anak mendengarkan 

cerita, tetapi tidak dapat menanggapi pada saat ditanya oleh guru 

tentang cerita yang didongengkan. 

3. Masalah dari guru 

Masalah yang ada di guru adalah sebagai berikut: 

Masalah yang ada pada guru di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo adalah guru sering kehilangan fakta cerita, karena 

perhatian guru yang terbagi antara mengingat materi dan 

improvisasi. Sehingga guru terkadang sedikit merubah cerita yang 

awalnya sudah tersusun cerita yang akan didongengkan, tetapi 

karena adanya improvisasi maka guru lupa dan merubahnya 

dengan apa yang guru ingat. 

4. Masalah yang ditujukan oleh efek cerita 

Di TK Muslimat NU 001 Ponorogo guru tidak pernah 

mengalami masalah yang ditujukan oleh efek cerita, anak-anak 

akan faham dengan apa yang dijelaskan dalam cerita karena setelah 

mendongeng guru menjelaskan kembali apa yang terkandung 

dalam cerita, sehingga anak akan dengan mudah faham dan 

mengingatnya. Anak-anak juga cenderung meniru hal baik yang 

ada dicerita, seperti dongeng yang berisi tentang larangan bermain 

api, maka anak-anak akan menjauhi api karena tahu bahwa itu 

berbahaya. Kalau untuk anak yang meniru  tingkah laku tokoh 
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yang kurang baik tidak pernah terjadi di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari pembahasan di bab pertama hingga bab kelima, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Kecerdasan kinestetik anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo sudah sesuai dengan indikator kecerdasan kinestetik anak 

usia 4-5 tahun dimana anak sudah mampu berjalan dengan berbagai 

variasi contohnya berjalan maju, mundur, dan menyamping. Anak 

juga sudah mampu menaiki tangga pendek dan juga menggunting 

kertas. Sedangkan untuk melompati parit anak masih perlu bantuan 

dari orang lain begitu pula dengan mengayuh sepeda roda tiga, masih 

banyak anak yang belum mampu melakukannya. 

2. Langkah-langkah kegiatan mendongeng di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, adalah sebagai berikut: 

a. Pendeskripsian kegiatan mendongeng, Guru tidak pernah 

menjelaskan konteks kegiatan mendongeng yang akan dilakukan, 

jadi konteks tersebut hanya guru yang tahu, karena guru sendiri 

pula yang mendongeng dan menciptakan cerita untuk 

didongengkan. 

b. Menentukan tujuan mendongeng, kegiatan mendongeng di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo dilakukan dengan tujuan kecerdasan 
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dan juga pemahaman anak, hanya saja beberapa waktu seperti 

saat jam istirahat, saat anak gaduh, saat anak tertib dan berhasil 

mengerjakan tugas, biasanya guru akan mendongeng sebagai 

hiburan untuk mereka. 

c. Menentukan materi dongeng, materi dongeng dibuat sendiri 

sesuai dengan pengalamannya sendiri pula, disesuaikan dengan 

tema pembelajaran pada hari itu, tetapi terkadang guru juga 

melakukan dongeng dengan materi spontan tanpa 

merencanakannya terlebih dahulu yang terpenting sesuai dengan 

tema pembelajaran. 

d. Menentukan sumber dan media informasi, alat peraga yang 

digunakan biasanya seperti tas, kursi, meja, atau apapun itu yang 

tersedia di dalam kelas. Pada intinya guru hanya menggunakan 

alat-alat yang tersedia di ruang kelas, bahkan tidak jarang guru 

juga menjadikan anak sebagai peraga jadi secara langsung anak 

dihadapkan dengan dongeng. Namun sesekali guru juga 

menggunakan boneka tangan atau gambar bila ada yang sesuai 

dengan tema pembelajaran. 

e. Pelaksanaan kegiatan mendongeng, pada tahap pembuka, yang 

dilakukan anak-anak adalah senam pagi, setelah itu di dalam kelas 

juga masih diberikan gerakanan-gerakan tarian dengan diiringi 

nyanyian secara bersama-sama yang sesuai dengan tema 

pembelajaran pula. Pada tahap inti, guru melakukannya dengan 
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gerakan-gerakan yang menyerupai tokoh dalam cerita, jika di 

dalam cerita ada tokoh yang bisa diperagakan. Jika tidak ada 

maka setelah kegiatan mendongeng guru akan memberikan tugas 

berupa unjuk kerja dan hasil karya yang berkaitan dengan 

dongeng yang disampaikan. Pada tahap penutup, melakukan 

ulang gerakan yang diperagakan sebelumnya, lalu guru 

menyampaikan pesan moral yang tekandung dalam dongeng. 

f. Penilaian terhadap anak, tidak ada penilaian khusus untuk 

kegiatan mendongeng, hanya saja penilaian dari tugas-tugas yang 

diberikan setelah kegiatan mendongeng, itupun hanya berfokus 

kepada tiga anak saja dalam seharinya. 

3. Terdapat tiga problematika yang terjadi dalam kegiatan mendongeng 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo, yaitu: 

a. Masalah yang berkaitan dengan materi, guru terlalu berfokus pada 

improvisasi, sehingga mengubahmateri cerita, nilai-nilai moral 

yang terkandung dalam cerita juga tertimbun oleh improvisasi 

yang berlebih tersebut. 

b. Masalah yang berkaitan dengan penyajian cerita, anak-anak yang 

gaduh, kurang memperhatikan, atau tidak menghiraukan guru, 

atau anak mendengarkan tetapi ketika ditanya tidak bisa 

menanggapi. 
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c. Masalah dari guru, guru sering kehilangan fakta cerita, karena 

perhatian guru yang terbagi antara mengingat materi dan 

improvisasi. 

B. Saran 

Mengetahui hasil gambaran mengenai Peningkatan Kecerdasan 

Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, peneliti menyarankan: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam 

membantu TK Muslimat NU 001 Ponorogo dalam meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi guru dalam meningkatkan kecerdasan kinestetik anak 

dengan mendongeng dalam kegiatan proses pembelajaran, serta 

mempermudah proses pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak menjadi lebih baik lagi. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian 

selanjutnya dan juga ada kelanjutan dalam penelitian tentang 

peningkatan kecerdasan kinestetik anak usia dini dengan 

menggunakan teknik yang lebih baik lagi dari peneliti yang sekarang. 
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