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ABSTRAK 

 

Putri, Oktavia Nurcahyani 2019. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Tari Dalam Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik 

Siswa Dalam Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik 

Siswa Di MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo . Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah dan 

Ilmu Keguruaan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Ali Ba’ul Chusna, M.S.I 

 

Kata Kunci:  Kegiatan Ekstrakurikuler Tari dan 

Kecerdasan Kinestetik Siswa 

 

MI PAS Baitul Qur’an merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal yang ada di kabupaten Ponorogo. Selain 

mempelajari pengetahuan umum, di madrasah ini juga 

mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang beragam mulai 

dari bela diri, tari, pramuka dan bahasa sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan oleh siswa dan bakat yang mereka miliki. 

Selain mampu mengasah bakatnya sejak dini siswa 

diharapkan tidak segan lagi mengembangkan bakat tari yang 

dimilikinya. Salah satunya adalah pengembangan kecerdasan 

kinestetik yaitu melalui ekstrakurikuler tari. Kegiatan ini 

dilaksanakan di luar jam pelajaran. Tujuan kegiatan ini untuk 

melatih dan membimbing peserta didik dalam 

mengembangkan kecerdasan kinestetik yang dimiliki, supaya 

dapat berkembang secara maksimal sehingga anak mampu 

mengikuti kompetisi di dalam sekolah maupun luar sekolah. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan tujuan: (1) untuk mengetahui 

penerapan kegiatan ekstrakurikuler tari di MI Pesantren Anak 

Soleh Baitul Qur’an Ponorogo, (2) untuk mengetahui dampak 

kegiatan ekstrakurikuler tari dalam pengembangan 

 

ii 
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kecerdasan kinestetik di MI Pesantren Anak Soleh Baitul 

Qur’an Ponorogo. (3) untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat dalam kegiatan ekstrakurikuler tari di MI 

Pesantren Anak Soleh Baitul Qur’an Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam pengumpulan 

data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi sebagai teknik pengumpuan datanya. Dan 

teknik yang dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, 

display data dan pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tari di  MI PAS Baitul 

Qur’an Ponorogo diadakan seminggu dua kali yakni pada hari 

Kamis pukul 14.30 WIB hingga 15.30 WIB dan Sabtu pukul 

08.00 WIB hingga 10.30 WIB. Kegiatan ini diawali dengan 

salam, do’a dan dilanjutkan dengan pembelajaran tari 

kemudian diakhiri dengan evaluasi, pembelajaran dan do’a 

(2) kegiatan ekstrakurikuler tari di MI PAS Baitul Qur’an 

Ponorogo memberikan dampak terhadap peningkatan saraf 

mortorik kasar  siswa , pola fikir yang inisiatf  dan juga untuk 

peningkatkan daya ingat siswa. (3) faktor pendukung berasal 

dari dukungan dan motivasi dari stakeholder, wali murid serta 

semangat para siswa sedangkan faktor penghambat berasal 

dari guru tari yang belum konsisten datang tepat waktu, 

beberapa siswa yang kurang disiplin serta sarana dan 

prasarana madrasah yang kurang memadai. 

 

 

iii 

 



4 

 
 

 

 

iv 

 



5 

 
 

  

v 

 

 

Rabu 
24 Juli 2019 

05 Agustus 2019 
Senin 



6 

 
 

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama  : Oktavia Nurcahyani Putri 

NIM  : 210615060 

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Judul Skripsi : Kegiatan Ekstrakurikuler Tari dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik 

Siswa di MI PAS Baitul Quran Ponorogo. 

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis yang telah diperiksa 

dan disahkan oleh doesn pembimbing. Selanjutnya saya 

bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan 

IAIN Ponorogo yang dapat diakses di 

ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan 

tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis. 

Ponorogo, 6 agustus 2019 

 

 

Oktavia Nurcahyani Putri 

vi 



7 

 
 

 

 

vii 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran pendidikan sangat penting dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, 

karena kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, 

inovasi-inovasi pendidikan dan pembelajaran yang 

adaptif terhadap tuntutan zaman perlu secara terus 

menerus dilakukan mulai dari tingkat sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi. Data Direktorat SLTP, 

menyebutkan bahwa hasil pembelajaran di pendidikan 

dasar dan menengah Indonesia kurang berdampak 

terhadap kecakapan hidup peserta didik. Mereka kurang 

memiliki kemampuan dalam menghubungkan antara apa 
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yang dipelajari di sekolah dengan pemanfaatannya untuk 

memecahkan persoalan sehari-hari.1 

Kurikulum 2013 sebagai salah satu upaya 

pemerintah untuk menjadikan manusia yang kreatif 

terdapat aspek kompetensi lulusan diantaranya adanya 

keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi 

aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Dan standar penilaian menggunakan penilaian otentik, 

yaitu mengukursemua kompetensi   sikap,   

keterampilan,   dan pengetahuan   berdasarkan  proses   

dan   hasil.   Untuk aspek kompetensi keterampilan (KI-

4) yaitu mencapai insan yang cakap dan kreatif.2 

Berdasarkan hasil penelitian Qomariah tentang 

“Kesiapan guru dalam menghadapi  implementasi  

                                                           
1Popi Sopi, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa. 

(Jakarta: Alfabeta 2010), 90 
2Zainal Aqib dan Sujak. Panduan dan Aplikasi Pendidikan 

Karakter. (Bandung: Yarama Widya, 2011).2 
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kurikulum 2013”, bahwa kesiapan  guru  dalam 

menghadapi implementasi kurikulum 2013 di MI Al 

Fitroh Bonang Demak masih relatif rendah, hal ini 

diperkuat dengan sebagian besar guru yang mengajar 

masih menggunakan sistem kurikulum KTSP 2006, 

dalam artian guru yang belum mengenal dan faham 

Kurikulum 2013. Kebanyakan dari guru masih  

beranggapan bahwa penilaian  kognitif   lebih utama 

dari pada yang lain.3Kecerdasan merupakan salah satu 

anugrah besar dari tuhan kepada manusia dan 

menjadikan sebagai salah satu kelebihan manusia 

dibandingkan dengan  makhluk  lainnya. Dengan 

kecerdasan-nya  manusia dapat terusmempertahankan   

dan  meningkatkan   kualitas   hidupnya   yang   semakin 

kompleks, melalui proses berpikir  dan   belajar   terus   

                                                           
3 Qomariyah, Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Implementasi 

Kurikukulum, Jurnal. No. 1 th IV November 2014 
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menerus. Sudah sepantasnya  manusia bersyukur, 

karena  sudah  diberi  oleh  Allah  SWTkesempurnaan 

melalui akal pikiran.  

Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya. Setiap manusia   memiliki   kecerdasan   

yang   berbeda-beda.   Kecerdasan   atau intellegensia 

dapat diartikan sebagai keseluruhan kemampuan 

individu untuk memperoleh  pengetahuan,  

menguasainya,  serta  mempraktekkannya  dalam suatu 

masalah, pada dasarnya tidak adaanak yang bodoh, 

hanya saja setiap anak   memiliki   kecerdasan   yang   

berbeda-beda.   Kecerdasan   itu   sendiri tergantung pada 

konteks, tugas serta tuntutan yang diajukan oleh 

kehidupan dan bukan tergantung pada nilai IQ yang 

dimiliki seseorang.4 

                                                           
4Munif Chatib, Gurunya Manusia (Bandung: Kaifa, 2011), 132. 
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Menurut  Gardner,  kecerdasan  seseorang  tidak  

diukur  dari  hasil  tes psikologi standar, namun dapat 

dilihat dari kebiasaan seseorang terhadap dua hal. 

Pertama, kebiasaan seseorang menyelesaikan 

masalahnya sendiri (problem solving). Kedua, kebiasaan 

seseorang menciptakan produk-produk baru yang 

mempunyai nilai (creativity). Betapa seringnya kita 

sebagai orang tua dan guru tanpa sadar membunuh 

kecerdasan tersebut, yaitu creativity dan problem 

solving.5 Dalam teori kecerdasan majemuk mengatakan 

bahwa kecerdasan meliputi sembilan kemampuan 

intelektual. Teori tersebut didasrkan pada pemikiran 

bahwa kemampuan imtelektual yang diukur melalui tes 

IQ sangatlah terbatas karena tes IQ hanya menekankan 

pada kemampuan logika(matematika) dan bahasa, pada 

                                                           
5 Ibid. hlm. 132 
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hal setiap orang mempunyai cara yang unik untuk 

menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kecerdasan 

bukam hanya dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang.6 

Teori kecerdasan majemuk seperti yang diusulkan oleh 

Gardner, mengklaim bahwa setidaknya ada sembilan 

jenis kecerdasan manusia yang berbeda dan hanya satu 

jenis kecerdasan yang dominan, beberapa kecerdasan 

tersebut adalah a) linguistik-verbal; b) matematis-logis; 

c) visual-spasial; d) kinestetik; e) irama-musik; f) 

interpersonal; g) intrapersonal; h) naturalis; i) 

eksistensional.7 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di 

luar jam pelajaran dengan tujuan membantu 

perkembangan anak didik sesuai kebutuhan, profesi bakat 

dan minat mereka. Dengan adanya kegiatan 

                                                           
6Khabib Sholeh dkk, Kecerdasan Majemuk (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2016), 22. 
7Ibid., 25-31. 
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ekstrakurikuler diharapkan mampu menampung semua 

bakat yang dimiliki siswa sesuai dengan Permendikbud 

Nomor 62 Tahun 2014 berisi tentang “Kegiatan 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan 

oleh peserta didik diluar jam belajar kegiatan 

ekstrakurikuler dan kurikuler, dibawah bimbingan dan 

pengawasan satuam pendidikan. Sedangkan tujuan dari 

kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi, 

bakat, minat, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian 

peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan nasional”.8 

MI PAS Baitul Qur’an merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal yang ada di kabupaten 

Ponorogo. Selain mempelajari pengetahuan umum, di 

madrasah ini juga mempunyai kegiatan ekstrakurikuler 

                                                           
8Kemendikbud No 62 tahun 2014, 

(http;//sdm.data.kemdikbud.go.id.pdf). 
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yang beragam mulai dari bela diri, tari, pramuka dan 

bahasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa dan 

bakat yang mereka miliki.9  

Dengan adanya ekstrakurikuler tari, siswa yang 

mempunyai kecerdasan kinestetik diharapkan mampu 

memaksimalkan kecerdasan yang dimilikinya. Selain 

mampu mengasah bakatnya sejak dini siswa diharapkan 

tidak segan lagi mengembangkan bakat tari yang 

dimilikinya. Salah satu bentuk pengembangan 

kecerdasan kinestetik yaitu melalui ekstrakurikuler tari. 

Kegiatan ini dilaksanakan di luar jam pelajaran. Tujuan 

kegiatan ini untuk melatih dan membimbing peserta didik 

dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik yang 

dimiliki. Agar bisa berkembang secara maksimal 

                                                           
9Lihat transkip wawancara 01/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini. 
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sehingga anak mampu mengikuti kompetensi di dalam 

sekolah maupun luar sekolah.10 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian yang mengkaji lebih mendalam tentang 

kegiatan ekstrakurikuler tari dalam mengembangkan 

kecerdasan kinestetik siswa di MI PAS Baitul Qur’an 

Ponorogo. Kajian tentang pengembangan kecerdsan 

kinestetik telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya.11Akan tetapi, penelitian ini difokuskan pada 

kecerdasan kinestetik siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tari di MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo.  

B. Fokus Penelitian 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak 

melebar maka peneliti memfokuskan pada “Kegiatan 

                                                           
10Lihat transkip wawancara 01/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini. 
11Siti Samsiyah “Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Melalui 

Games Ball” (2014). 
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Ekstrakurikuler Tari Dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Kinestetik Siswa di MI Pesantren Anak Soleh 

Baitul Qur’an Ponorogo”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler tari di MI 

Pesantren Anak Soleh  Baitul Qur’an Ponorogo? 

2. Bagaimana dampak kegiatan ekstrakurikuler tari 

dalam pengembangan kecerdasan kinestetik di MI 

Pesantren Anak Soleh Baitul Qur’an Ponorogo? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam 

kegiatan ekstrakurikuler tari di MI Pesantren Anak 

Soleh Baitul Qur’an Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

aalah: 
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1. Untuk mengetahui penerapan kegiatan 

ekstrakurikuler tari di MI Pesantren Anak Soleh 

Baitul Qur’an Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dampak kegiatan ekstrakurikuler 

tari dalam pengembangan kecerdasan kinestetik di MI 

Pesantren Anak Soleh Baitul Qur’an Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

dalam kegiatan ekstrakurikuler tari di MI Pesantren 

Anak Soleh Baitul Qur’an Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia 

pendidikan dalam merumuskan pendidikan yang 

lebih baik, serta menambah wawasan mengenai 

pentingnya pengembangan multiple intellegences 

melalui kegiatan ekstrakurikuler tari 
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2. Secara Praktis  

a. Bagi Guru 

Sebagai masukan kepada guru dalam 

mendidik dan mengembangkan potensi anak 

dengan menerapkan multiple intelligences sejak 

dini. 

b. Bagi Sekolah 

Adapun manfaat penelitian bagi sekolah 

adalah dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

terhadap sekolah untuk mewujudkan lingkungan 

sekolah yang harmonis. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk menambah 

dan mengembangkan wawasan pengetahuan 

tentang implementasi kegiatan ekstrakurikuler 

dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik 

pada siswa. 
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F. Sistematika Pembahasan  

Sebagai gambaran pada penulis yang tertuang 

dalam karya tulis ilmiah ini, maka penulis susun 

sistematika pembahasannya menjadi enam bab, masing-

masing terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan 

merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori yang membahas kegiatan 

ekstrakurikuler tari dalam meningkatkan kecerdasan 

kinestetik siswa di MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo. 

Dalam bab ini diungkap mengenai kegiatan 

ekstrakurikuler, pembelajaran tari dan kecerdasan 

kinestetik 
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Bab III bab ini menjelaskan metode penelitian yang 

berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV bab ini menjelaskan tentang temuan 

penelitian yang berisi deskripsi data secara umum dan 

deskripsi data secara khusus. 

Bab V merupakan pembahasan yang memuat 

analisis data. 

Bab VI merupakan titik akhir dari pembahasan 

yang berisi tentang kesimpulan dan saran penutup yang 

terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Penelitian yangdilakukan oleh Siti Samsiyah 

yang berjudul “Meningkatan Kecerdasan Kinestetik 

Melalui  Games Ball (Permainan Bola) Pada Anak 

Kelompok Bermain Masjid Syuhada”. Penelitian tersebut 

menggunakan penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam dua siklus,yaitu siklus pertama pada 

kemampuan kecerdasan kinestetik melalui kegiatan 

melempar, menangkap dan menendang mengalami 

peningktan. Dan pada siklus kedua kriteria berkembang 

sangat baik sejumlah 60%, berkembang sesuai harapan 

20%, mulai berkembang 10% dan belum berkembang 

15 
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10%12. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang kecerdasan 

kinestetik pada anak. Akan tetapi perbedaan antara 

penelitian terdahulu dan sekarang yaitu peneliti terdahulu 

menggunakan strategi bermain games ball untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik pada siswa, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang ini 

adalah mengimplementasikan kegiatan ekstrakurikuler 

tari dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik pada 

siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ummu 

Mufidatun Aini yang berjudul “Pengembangan 

Kecerdasan Kinestetik Melalui Kegiata Ekstrakurikuler 

Bela Diri Tapak Suci di MI Muhammadiyah Kabupaten 

Banyumas”. Hasil penelitian ini yaitu mengembangkan 

                                                           
12Siti Samsiyah, Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Melalui 

Games Ball (2014). http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/14358 

http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/14358
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kecerdasan kinestetik melalui kegiatan fisik bela diri 

tapak suci secara berulang-ulang dan membagi siswa 

dalam kategori tapak suci seni dan petarungan13. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama membahas tentang kecerdasan 

kinesteik pada siswa. Akan tetapi perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaiu peneletian terdahulu 

mengembangkan kecerasan kinestetik siswa dengan cara 

ekstrakurikuler bela diri sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan sekarang oleh peneliti adalah 

mengimplementasikan kegiatan ekstrakurikuler tari 

dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik pada 

siswa. 

 

 

                                                           
13Ummu Mufidatun Aini, Pengembangan Kecerdasan Kinestetik 

Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Bela Diri Tapak Suci (2016). 

PDFrepository.iainpurwokerto.ac.id 
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B. Kajian Teori 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Kegiatan Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler adalah wahana 

pengembangan pribadi peserta didik melalui 

berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung 

maupun tidak langsung dengan materi kurikulum, 

sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan 

kelembagaan. Di samping itu, kegiatan 

ekstrakulikuler merupakan kegiatan yang bernilai 

tambah yang diberikan sebagai pendamping 

pelajaran yang diberikan secara intrakulilkuler, 

dan tidak hanya sebagai pelengkap suatu proses 

kegiatan belajar mengajar, tetapi juga sebagai 

sarana agar siswa memiliki nilai plus,selain 

pelajaran akademis yang bermanfaat bagi 

kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, 
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pelajaran ekstrakulikuler seringkali menjadi cirri 

khas suatu sekolah, terutama sekali dengan sarana 

dan prasarana yang tersedia, dengan demikian 

setiap sekolah akan mempunyai jenis kegiatan 

ekstrakulikuler yang berbeda.   

b. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

1) Pengembangan, yaitu   fungsi   kegiatan   

ekstrakulikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas peserta didik 

sesuai dengan potensi, bakat dan minat 

mereka. 

2) Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakulikuler 

untuk mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggung jawab sosial peserta didik. 



20 

 
 

3) Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan

 ekstarkulikuleruntukmengembangkan 

suasana rileks, menggembirakan dan 

menyenangkan bagi peserta didik yang 

menunjang proses perkembangan. 

4) Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan 

ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kesiapan karir peserta didik.14 

c. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Tujuan kegiatan ekstrakulikuler adalah 

menumbuhkembangkan pribadi siswa yang sehat 

jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan 

YME, memiliki kepedulian dan tanggung jawab 

terhadap lingkungan sosial, budaya dan alam 

sekitarnya serta menanamkan sikap sebagai warga 

                                                           
14Zainal Aqib dan Sujak, Panduan dan Aplikasi Pendidikan 

Karakter (Bandung: Yarama Widya. 2011)68. 
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negara yang baik dan bertanggung jawab melalui 

berbagai kegiatan positif di bawah tanggung 

jawab sekolah. Pembimbigan yang bersifat 

ekstrakulikuler, antara lain diarahkan pada 

pembimbingan kecakapan hidup, yang meliputi 

kecakapan individual, kecakapan sosial, 

kecakapan vokasional, kecakapan intelektual, dan 

pembimbingan kepemudaan. 

Sutisna menyatakan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler bagi siswa diharapkan untuk dapat 

menghasilkan hasil individual, sosial, dan etis. 

Hasil individual adalah hasil yang berhubungan 

dengan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan, serta pengembangan potensi yang 

dimiliki siswa. Hasil sosial adalah hasil yang 

berhubungan dengan hubungan sosial dan 

kemasyarakatan untuk dapat hidup bersama 
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dengan orang lain, sedangkan hasil etis 

merupakan hasil yang berhubungan dengan 

adanya persamaan hak dan kewajiban, tanpa 

adanya diskriminasi. Selain itu, kegiatan 

ekstrakurikuler memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk dapat mengembangkan minat dan 

belajar lebih banyak mengenai diri mereka sendiri 

dan orang lain. Program kegiatan ekstrakurikuler 

sekolah dipengaruhi oleh misi dan filosofi dan 

membutuhkan lingkungan belajar, dimana siswa 

dapat berkembang, belajar dan mengekspresikan 

dirinya.15 

d. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu 

kegiatan yang memfasilitasi pengembangan diri 

                                                           
15Popi Sopatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan 

Siswa.(Jakarta: Alfabeta 2010), hlm 90-100. 
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siswa dan dapat dilaksanakan di luar jam sekolah 

maupun pada jam kegiatan belajar mengajar. 

Dalam melaksanakannya merajuk kepada hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Spektrum kegiatan ekstrakurikuler dapat 

meliputi, antara lain kegiatan keagamaan, 

olah raga, seni dan budaya, berorganisasi, 

wirausaha, dan kegiatan sosial lainnya. 

2) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dibina 

oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada sekolah. 

3) Setiap peserta didik memiliki hak yang sama 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya 

masing-masing. 

4) Keterlaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan tanggung jawab bersama antara 
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sekolah dan masyarakat (keluarga dan orang 

tua). 

5) Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan melalui pembentukan, antara lain 

cabang olah raga, sosial, dan kesenian di 

sekolah.  

6) Tiap peserta didik wajib mengikuti satu 

kegiatan ekstrakurikuler olah raga, dan satu 

kegiatan sosial/budaya yang diminatinya.16 

Dalam pelaksanaannya kegiatan tidak 

dapat terlepas dari fasilitas yang harus tersedia. 

Dengan demikian, diperlukan pengelolaan 

fasilitas kegiatan ekstrakurikuler sehingga siswa 

akan dengan mudah untuk mendapatkannya. 

Pengelolaan fasilitas tersebut bertujuan: 1. 

                                                           
16 Ibid 101. 
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Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana 

melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang 

hati-hati dan seksama, 2. Mengupayakan 

pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan 

efisien, dan 3. Mengupayakan pemeliharaan 

sarana dan prasarana secara berkal dan sehari-

hari, sehingga keberadaannya selalu dalam 

kondisi siap pakai dalam setiap keperluan. 

Dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler 

di sekolah, maka waktu senggang siswa dapat 

terisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan 

aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek 

psikomotorik dapat terwujud sehingga mereka 

menjadi aktif dan mandiri.17 

 

                                                           
17 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009), 287-288. 
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e. Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari 

Menurut Sutisna sebagaimana dikutip 

oleh Sopiatin, bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

bagi siswa diharapkan untuk dapat memberikan 

hasil bagi individual, sosial dan masyarakat. 

Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk dapat 

mengembangkan minat dan belajar lebih banyak 

mengenai diri sendiri dan orang lain. Program 

kegiatan ekstrakurikuler sekolah dipengaruhi oleh 

misi dan filosofi serta membutuhkan lingkungan 

belajar agar siswa dapat berkembang, belajar dan 

mengekspresikan dirinya.18 

Seni tari adalah suatu gerak badan yang 

secara berirama dilakukan di tempat serta pada 

                                                           
18 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 100. 
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waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, 

mengungkap perasaan, maksud, serta pikiran. 

Gerakan tari ini tidak sama dari sebuah gerakan 

sehari-hari seperti lari, jalan atau senam. Gerak di 

dalam tari tidaklah gerak yang realistis, tetapi 

gerak yang sudah diberi suatu bentuk ekspresif 

serta estetik. Sebuah tarian sesungguhnya ialah 

sebuah kombinasi dari sebagian unsur, yakni 

wiraga (raga), wirasa (rasa), wirama (irama).19 

2. Pembelajaran Tari 

a. Pengertian Tari 

Tari adalah gerakan-gerakan yang diberi 

bentuk dan ritme dari badan dalam ruang. 

Definisi tari tersebut telah dikemukakan oleh 

Corrie Hartong dari Belanda dalam bukunya 

                                                           
19http://www.gurupendidikan.com. Seni TariDiakses tanggal 23 

April 2019, pukul 09.15 WIB 

http://www.gurupendidikan.com/
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berjudul Dunskunst. Jika kita mencermati  

pengertian  tari  yang  dikemukakan  oleh  Corrie  

Hartong tersebut, menjelaskan bahwa   tari 

sebagai bentuk seni selalu menggunakan media 

badan atau tubuh manusia untuk mengungkapkan 

ekspresinya dalam bentuk gerak yang ritmis yang 

dapat dilakukan dalam ruang.20 

Seni  Tari  merupakan  gerak-gerak  ritmis  

dari  anggota  tubuh sebagai ekspresi dan 

pengungkapan perasaan dari si penari yang 

diikuti alunan   musik   yang   fungsinya   

memperkuat   maksud   yang   ingin disampaikan. 

Jadi, seni tari tidak hanya asal menggerakkan 

anggota tubuh, akan tetapi memiliki maksud 

                                                           
20 Bagong Kusudiardjo, Tentang Tari (Yogyakarta: C.V. Nur 

Vahaya, 1981), hlm 18. 
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dan makna tertentu yang ingin disampaikan si 

penari bagi yang melihat.21 

Kita tahu bahwa Indonesia merupakan 

Negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku. 

Keberagaman suku di Indonesia menghasilkan 

keberagaman gerak tari yang berbeda antara 

suku lain di Indonesia. Walaupun setiap tarian 

memiliki gerakan yang berbeda namun tetap 

memiliki persamaan. Persamaan tersebut yaitu 

tenaga, ruang dan waktu.22 

b. Pembelajaran Tari 

Pembelajaran seni tari di sekolah dasar 

bersifat edukatif dalam membantu perkembangan 

jiwa siswa di sekolah dasar. Dengan demikian, 

konsep pembelajaran seni tari adalah sebagai 

                                                           
21Ibid. 18 
22Purwatiningsih Nanik Harini, Pendidikan Seni Tari-Drama Di 

TK-SD. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004) 25. 
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sarana atau media pendidikan. Hal ini merupakan 

konsep pendidikan yang paling sesuai dengan 

siswa sekolah dasar dan selaras dengan pendapat 

bahwa kebudayan itu bersifat non material dan 

bersifat abstrak ada dalam jiwa dan kepribadian 

manusia. Terdapat dua hal sebagai pertimbangan 

pelaksanaan pembelajaran seni tari di sekolah 

dasar yaitu pertama, tari diajarkan untuk 

memberikan pengalaman kepada seseorang agar 

mampu mempresentasikan diri di hadapan orang 

lain (sebagai pengembangan aspek kepribadian). 

Kedua, tari diajarkan untuk memberikan 

pengalaman kepada seseorang untuk 

mengungkapkan idea tau gagsannya (pengalaman 

berkarya).23 

                                                           
23Karyati, Dewi dkk. Pengantar Bahan Ajar Pendidikan Seni 

Tari dan Drama. (Bandug, Universitas Indonesia, 2005), 68. 
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c. Tujuan Pembelajaran Tari 

Kegiatan pembelajaran  yang dibangun 

oleh guru dan siswa adalah kegiatan yang 

bertujuan. Sebagai kegiatan yang bertujuan,  

maka segala sesuatu yang dilakukan guru dan 

siswa hendaknya diarahkan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Dengan dalam 

setting pembelajaran, tujuan merupakan 

pengikat segala aktivitas guru dan siswa. Oleh 

sebab itu, merumuskan tujuan merupakan 

langkah pertama yang harus dilakukan dalam 

merancang sebuah program pembelajaran.24 

Tujuan pembelajaran tari di SD dan MI 

ini ialah menumbuhkan kepekaan rasa estetik 

dan artistik sehingga terbentuk sikap 

                                                           
24Abdul Majib,  Pembelajatan Tematik Terpadu (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014). 143. 
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kritis,apresiatif dan kreatif pada diri siswa. Sikap 

ini hanya akan tumbuh bila dilakukan 

serangkaian kegiatan melalui keterlibatan siswa 

dalamsegala aktivitas seni, baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas.Pendidikan seni bertujuan: 

(1)memperoleh pengalaman seniberupa 

pengalaman apresiasi seni dan pengalaman 

ekspresi seni, (2)memperoleh pengetahuan 

seni, misalnya teori seni, sejarah seni,kritik seni 

dan lain-lain.25Sementara itu, Kraus 

mengatakanbahwaada enam pokok tujuan tari 

dalam pendidikan yang bisa dikenali,yaitu:1) 

sebagai  pendidikan  gerak,2) meningkatkan 

kreativitasindividu,3)   sebagai   pengalaman   

estetis,4)   sebagai   mediapenggabungan antar 

                                                           
25Karyati, Dewi dkk. Pengantar Bahan Ajar Pendidikan Seni 

Tari dan Drama. Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia,  2005.  

hlm. 64. 
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seni dan budaya serta pengalaman, 5) sebagai 

media sosialisasi, dan 6) media penanaman nilai-

nilai budaya.26 

Adapun tujuan dari mata pelajaran seni 

budaya dan keterampilan khususnya seni tari 

adalah : 

Secara Umum: 

1) Menumbuhkan sikap toleransi, demokrasi, 

beradab serta mampu hidup rukun dalam 

masyarakat majemuk 

2) Mengembangkan  kemampuan  imajinatif,  

intelektual,  ekspresi melalui seni. 

3) Mengembangkan kepekaan rasa,  

keterampilan, serta mampu menerapkan 

teknologi dalam berkreasi. 

                                                           
26Ibid 65 
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4) Memamerkan dan mempergelarkan karya 

seni  

Secara Khusus: 

1. Memberi tempat penyaluran ekspresi gerak. 

2. Membina apresiasi seni 

3. Memberi kecakapan dasar-dasar gerak tari 

Tujuan   yang   paling   utama   dari 

pendidikan tari adalah membantu siswa melalui 

tari untuk menemukan hubungan antara 

tubuhnya dengan seluruh eksistensinya sebagai 

manusia. Dengan demikian pendidikan seni   

tari berfungsi sebagai alternatif  

pengembangan jiwa siswa menuju   

kedewasaannya. Melalui penekanan kreativitas, 

siswa diberi kesempatan yang seluas-luasnya di 

dalam proses pengungkapan gerak tarinya, 

sehingga hasil akhir  
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bukanlah merupakan tujuan utama. Yang penting 

melalui kegiatan kreatif dan ekspresif, mereka 

mendapat latihan atau pengalaman untuk   

mengembangkan   cara   merasa,   cara   berfikir   

dan   cara memahami serta keterampilan dalam 

melihat dan menyelesaikan persoalan tentang 

diri atau lingkungannya.27 

Pengalaman  apresiasi  dengan 

pengalaman  ekspresi  saling berhubungan dan 

tidak dapat dipisahkan. Begitu pula pengalaman 

seni dengan pengetahuan seni. Pengalaman seni 

merupakan dasar untuk memahami pengetahuan 

seni, sebaliknya, pengetahuan seni dapat 

menjelaskan pengalaman seni seseorang.  Karena 

itu baik pengalaman seni,  yaitu mengapresiasi 

                                                           
27Ibid, 66 
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seni dan berekspresi seni, maupun pengetahuan 

seni, merupakan tujuan pendidikan seni, yang 

tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, 

pendidikan seni memiliki fungsi ganda, yaitu 

dalam pengertian pendidikan estetik (apresiasi),  

pendidikan seni berfungsi sebagai media 

pelestarian dan pewarisan nilai-nilai tradisi 

budaya dan dalam pengertian pendidikan kreatif, 

pendidikan seni berfungsi sebagai media 

mengembangkan kreativitas budaya (inovatif).28 

d. Unsur Tari 

Kita telah membahas arti dari seni tari. 

Seni tari yaitu gerakan anggota tubuh secara  

ritmik yang diikuti oleh iringan music.  

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik 

                                                           
28Ibid, 67 
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sebuah kesimpulan bahwa seni tari terdiri atas 

beberapa unsur. Unsur-unsur dari seni tari 

tersebut berkaitan erat dan tidak dapat 

dihilangkan. Unsur-unsur dari seni tari  

yaitu: 

1) Ragam Gerak 

Gerak merupakan unsur utama dan 

juga unsur estetika dari tari. Gerakan dari tari 

berasal dari anggota tubuh. Anggota tubuh 

yang dapat digunakan untuk menari yaitu 

anggota tubuh bagian atas, bagian tengah 

dan bagian bawah. Anggota tubuh bagian 

atas terdiri  atas kepala, mata dan raut  

wajah. Ragam  gerak dari anggota tubuh 

bagian tengah yaitu terdiri dari lengan atas, 

lengan bawah, telapak tangan, jari-jari dan 

ruas jari. Sedangkan anggota tubuh bagian 
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bawah terdiri dari kaki. Anggota-anggota 

badan manusia yang telah berbentuk, 

kemudian digerakkan, gerak ini dapat sendiri-

sendiri atau bersambungan dan bersama sama. 

2) Bentuk Iringan 

Bentuk jari-jari tangan, pergelangan 

tangan, kese;uruhan tangan, badan, leher, 

bahu, panggul, kaki, lutut, dan pergelangan 

kaki. Bentuk  ini  dapat  berdiri  sendiri  atau  

dipadukan,  sehingga merupakan kesatuan. 

Bentuk iringan tarian dapat berupa 

jenismusic iringan tari internal dan jenis 

music iringan tari eksternal. Jenis music 

iringan tari internal yaitu iringan yang 

berasal dari tubuh penari itu sendiri. 

Contohnya yaitu Tepukan dada dan telapak 

tangan pada Tarian Saman dari Aceh dan 
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suara “Cak” pada tari kecak dari Bali. 

Sedangkan jenis music iringan tari 

eksternal berasal dari tabuhan alat musik. 

Contohnya di Jawa tengah, Jawa Timur dan 

Jawa Barat dikenal alat music gamelan, 

pelog dan salendro. 

3) Kostum Tari 

Kostum   tari   merupakan   suatu   

estetika   yang   tidak   dapat dipisahkan dari 

dari wujud tarian. Kostum tarian untuk 

upacara bentuknya lebih sederhana dan tidak 

mementingkan estetika. 

4) Pola Lantai 

Pola lantai merupakan posisi yang 

dilakukan penari tunggal maupun kelompok. 

Pola lantai pada suatu tarian dapat berupa 
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simetris, asimetris, lengkungan, garis, lurus 

dan ligkaran.29 

e. Manfaat  Pembelajaran Seni Tari 

Adapun manfaat pembelajaran seni tari yakni 

sebagai berikut: 

1. Fisik dan Koordinasi  

Belajar menari secara rutin memiliki 

pengaruh bagus pada perkembangan fisik dan 

kesehatan anak. Dengan menari tubuh anak 

menjadi lebih lentur, koordinasi fikiran dan 

gerakannya lebih terkontrol, postur tubuhnya 

lebih bagus dan mengurangi resiko obesitas 

dini. Bahkan jika, keahlian menari ini terus 

diasah hingga dewasa, bisa mengurangi 

resiko beberapa penyakit seperti encok, 

                                                           
29Bagong Kussudiardjo. Tentang Tari.(Yogyakarta: C.V. Nur 

Vahaya, 1981) Hlm: 16 
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tulang rapuh, kepikunan, stroke dan penyakit 

jantung.  

2. Melatih Disiplin 

Ketika berjuang menguasai manuver-

manuver dan koreografi tarian, seorang anak 

tidak bisa menyontek untuk melakukannya 

dengan baik. Agar bisa menguasai semua 

gerakan yang dibutuhkan untuk satu set 

tarian, anak benar-benar harus disiplin dalam 

berlatih dan memiliki komitmen tinggi. Jika 

anda perhatikan, sekolah-sekolah tari yang 

bereputasi baik biasanya memiliki tingkat 

kedisiplinan yang ditanamkan tiap murid, 

bahkan kadang melebihi sekolah umum.  
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3. Meningkatkan Kreativitas dan 

Kepercayaandiri 

Seni tari menuntut seorang anak untuk 

belajar berekspresi lewat tariannya. Hal ini 

dapat berdampak pada kreativitas serta 

kepercayaandiri di dunia luar sanggar atau 

sekolah tari. Selain itu, kemampuan fisik dan 

berolah gerak yang diperoleh dari belajar 

menari dapat membuat anak merasa percaya 

diri, yang kemudian dapat berdampak baik 

pada motivasinya dalam melakukan suatu 

tugas serta mengejar target di berbagai bidang 

kehidupan berapapun usianya. 

4. Belajar Bekerjasama, Tidak Melulu 

Berkompetisi 

Dalam dunia sekolah umum, anak 

sering diajar untuk berkompetisi dengan 
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teman-temannya demi mendapat peringkat 

tinggi di kelas. Dalam seni tari, terutama jika 

menarikan banyak tarian berkolompok, anak 

harus belajar untuk bekerjasama dan 

terkoordinasi dengan anak-anak lain untuk 

menghasilkan suatu penampilan yang bagus. 

Hal ini bagus untuk menyeimbangkan jiwa 

berkompetisi dengan semangat bekerjasama 

dan menghilangkan sifat sombong serta mau 

menang sendiri.  

5. Membentuk Saluran untuk Mekanisme 

Pertahanan Ego 

Yang dimaksud mekanisme 

pertahanan ego disini adalah setiap tindakan 

yang dilakukan setiap kali oleh seseorang 

telah mengalami sesuatu yang mengguncang 

sistem nilai, pemahaman serta harga dirinya. 
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Jika seseorang tidak memiliki sistem 

mekanisme pertahanan ego yang baik, ia akan 

melampiaskannya ke hal-hal yang buru 

seperti menutup diri, jatuh ke dalam depresi, 

melakukan tindakan agresif dan sebagainya. 

Kegiatan olah fisik seperti seni tari dapat 

menjadi mekanisme pertahanan ego yang 

sifatnya positif seperti yang disebut 

sublimasi, dimana emosi negatif 

dilampiaskan ke dalam tindakan positif. 

Dengan demikian secara tidak langsung seni 

tari dapat membantu anak untuk belajar 

menjadi pribadi yang memiliki mental 

sehat.30 

 

                                                           
30http://www.jasapenulisanartikel.com diakses tanggal 20 April 

2019. 

http://www.jasapenulisanartikel.com/
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3. Kecerdasan Kinestetik 

a. Pengertian Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan gerak-kinestetik berkaitan 

dengan kempuan menggunakan gerak tubuh 

untuk mengekspresikan ide dan perasaannya serta 

keterampilan menggunakan tangan untuk 

mencipta dan mengubah sesuatu. Anak-anak 

dengan kecerdasan kinestetik di atas rata-rata, 

senang bergerak dan menyentuh. Mereka 

memiliki kontrol pada gerakan, keseimbangan, 

ketangkasan, dan keanggunan dalam bergerak. 

Mereka mengeksplorasi dunia dengan otot-

ototnya. 

Menurut Gardner kecerdasan gerak 

kinestetik berada di otak cerebellum, otak 

keseimbangan dan motor korteks. Kecerdasan ini 

memiliki wujud relatif berfariasi tergantung pada 
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komponen kekuatan dan fleksibilitas serta 

dominasi, seperti tari dan olahraga. Pendidik 

dapat memfasilitasi peserta didik yang memiliki 

dominasi kecerdasan ini dengan member 

kesempatan pada mereka untuk bergerak. 

Pembelajaran dirancang sedemikian rupa 

sehingga peserta didik leluasa bergerak dan 

mempunyai peluang untuk mengaktualisasikan 

dirinya secara bebas. Pembelajaran dapat 

dilakukan di luar kelas seperti meniti titian, 

berjalan satu kaki, merayap.31 

Kecerdasan kinestetik dapat diungkapkan 

dalam bentuk ekspresi gerak. Bentuk-bentuk 

seperti kegiatan praktikum, berdiskusi dengan 

bahan yang dipelajari sangat membantu 

                                                           
31Khabib Sholeh dkk, Kecerdasan Majemuk (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 2016),hlm 28. 
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mengungkapkan kecerdasan kinestetik. Misalnya 

sebelum menulis, peserta didik bermain dengan 

peran dan naskah yang akan menjadi bahan 

tulisan karya ilmiah. Dengan demikian, mereka 

benar-benar menjiwai dan mendalami peran 

masing-masing tokoh dalam naskah tersebut. 

Melalui pemahamn yang seperti itu diharapkan 

peserta didik dapat menulis essay dengan kualitas 

yang lebih baik.32 

b. Karakteristik Kecerdasan Kinestetik 

Karakter kinestetik merupakan belajar 

lewat tindakan dan pengalaman melalui praktik 

langsung yaitu: 

 

                                                           
32Ibid, 34. 
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1) Menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui 

sentuhan dan gerakan 

2) Mengerti dan hidup dalam standar kesehatan 

fisik 

3) Memiliki kegemaran dalam bidang olahraga 

atau olah tubuh  

Strategi mengajar yang bisa digunakan 

antara lain: menari, pantonim, teater kelas, acting, 

gerak tubuh, outbond, dan lain-lain. Dari strategi 

mengajar tersebut nantinya data diperoleh kondisi 

akhir terbaik sebagai: atlet, penari, guru tari, 

mekanik,instruktur tari, dan lain-lain.33 

c. Indikator Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan ini ditandai dengan 

kemampuan mengontrol gerak tubuh 

                                                           
33Munif Chatib dan Alam Syah Said, Sekolah Anak-anak Juara: 

Berbasis Kecerdasan Jamak dan Pendidikan Berkeadilan (Bandung: 

Kaifa, 2014), 90. 
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dankemahiran mengelola objek. Seseorang yang 

optimal dalam kecerdasan inicenderung 

menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan 

dalam mimikatau gaya, atletik, menari dan 

menata tari; kuat dan terampil dalam 

motorikhalus, koordinasi tangan dan mata, 

motorik kasar dan daya tahan. Merekajuga mudah 

belajar dengan melakukan, mudah 

memanipulasikan benda-benda (dengan 

tangannya), membuat gerak-gerik yang anggun, 

dan pandai menggunakan bahasa tubuh.Informasi 

mengenai kecerdasan kinestetik pada anak-anak 

sangat mudah diperoleh. Tanda-tanda yang 

dimunculkan sangat terlihat seperti kecerdasan 

verbal-linguistik. Indikator kecerdasan ini dapat 

diperoleh melalui observasi terhadap: 
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1) Frekuensi gerak anak yang tinggi serta 

kekuatan dan kelincahan tubuh 

2) Kemampuan koordinasi mata-tangan dan 

mata-kaki, seperti menggambar, menulis, 

memanipulasi objek, menaksir secara visual, 

melempar, menendang, menangkap. 

3) Kemampuan, keluwesan, dan kelenturan 

gerak lokomotor, seperti berjalan, berlari, 

melompat, berbaris, meloncat, mencongklak, 

merayap, berguling, dan merangkak, serta 

keterampilan nonlokomotor yang baik,seperti 

membungkuk, menjangkau, memutar tubuh, 

merentang,mengayun, jongkok, duduk, 

berdiri. 

4) Kemampuan mereka mengontrol dan 

mengatur tubuh seperti menunjukkan 

kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran 
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ritmik, keseimbangan, kemampuan untuk 

mengambil start, kemampuan menghentikan 

gerak, dan mengubah arah. 

5) Kecenderungan memegang, menyentuh, 

memanipulasi, bergerak untuk belajar tentang 

sesuatu serta kesenangannya meniru gerakan 

orang lain. 

Anak yang memiliki kecerdasan gerak-

kinestetik membutuhkan kesempatan untuk 

bergerak, dan menguasai gerakan. Mereka perlu 

diberitugas-tugas motorik halus, seperti 

menggunting, melipat, menjahit, menempel, 

merajut, menyambung, mengecat, dan menulis, 

serta motorikkasar, seperti berlari, melompat, 

berguling, meniti titian, berjalan satu kaki,senam 

irama, merayap, dan lari jarak pendek. 
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Adanya rangsangan stimulus terhadap 

kecerdasan gerak-kinestetik membantu 

perkembangan dan pertumbuhan anak. Sesuai 

dengan sifat anak, yakni suka bergerak, proses 

belajar hendaklah memperhatikan kecenderungan 

ini. Anak-anak dengan kecenderungan kecerdasan 

ini belajar dengan menyentuh, memanipulasi, dan 

bergerak. Mereka memerlukan kegiatan belajar 

yang bersifat kinestetik dan dinamis. Mereka 

membutuhkan akses ke lapangan bermain, 

lapangan rintangan, kolam renang, dan ruang 

olahraga. Oleh karena itu, proses pembelajaran 

yang menuntut konsentrasi anak dalam konteks 

pasif (duduk tenang di kelas) dalam waktu lama 

sangatm enyiksa mereka.34 

                                                           
34Tadkiroatun  Musfiroh. Hakikat Kecerdasan Majemuk. Modul 

PAUD, (online), Jilid 16 tahun  2017. https://docplayer.info/34301894-

Hakikat-kecerdasan-majemuk -multiple-intelegence.html 

https://docplayer.info/34301894-Hakikat-kecerdasan-majemuk%20-multiple-intelegence.html
https://docplayer.info/34301894-Hakikat-kecerdasan-majemuk%20-multiple-intelegence.html
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d. Karakteristik Anak Memiliki Kecerdasan 

Kinestetik 

1) Menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui 

sentuhan dan gerakan 

2) Mempersiapkan untuk  menyentuh, 

menangani atau memainkan  apayang akan 

menjadi bahan untuk dipelajari 

3) Menunjukkan keterampilan, dalam arti 

menggerakkan kelompok besarataupun kecil. 

4) Menjadi sensitif dan responsif terhadap 

lingkungan dan sistem secarafisik. 

5) Mendemonstrasikan   keahlian   dalam   

berakting,   menari   atletik, menggiring bola 

dengan mengecoh lawan, menendang bola 

dengan teknik pisang, menjahit, mengukir, 

memainkan keyboard. 
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6) Mendemonstrasikan kesimbangan, 

keanggunan,  keterampilan,  dan ketelitian 

dalam tugas-tugas fisik dan kemampuan 

gerak motorik halus dan motorik kasar. 

7) Memiliki kemampuan melakukan 

pementasan fisik melalui perpaduan antara 

pikiran dan tubuh. 

8) Menegerti dan hidup dalam standar kesehatan 

fisik.35 

e. Strategi Pengajaran Kinestetik  

Munif Chatib dan Alamsyah said dalam 

bukunya bahwa strategi mengajar   yang  dapat  

dilakukan  untuk  mengembangkan  kecerdasan 

kinestetik antara lain: berbagai aktifitas  fisik, 

                                                           
35Tadkiroatun Musfiroh,  Cerdas  Melalui Bermain. (Jakarta: PT 

Grasindo 2008) 50. 
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berbagai jenis olahraga, modeling dansa, 

menari, pantonim, teater kelas, hands of thinking, 

akting, gerak tubuh, melempar, kerja tangan, olah 

tubuh , adu kecepatan, gerakan kreatif, senam, 

bermain peran, outbound, simulasi (perbuatan 

meniru keadaan yang seberdarnya), belajar 

melalui pengalaman nyata Sujiono menguraikan  

cara  menstimulasi kecerdasan fisik pada anak, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Menari. Anak-anak pada dasarnya menyukai 

musik dan tari. Untuk mengasah kecerdasan 

fisik ini dapat dilakukan dengan mengajak 

anak untuk menari bersama karena   menari 

menuntut keseimbangan, keselarasan gerak 

tubuh, kekuatan, dan kelenturan otot. 

2) Bermain peran/drama. Melalui kegiatan 

bermain peran, kecerdasan  gerakan tubuh 
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anak juga dapat terangsang. Kegiatan ini 

menuntut bagaimana anak menggunakan   

tubuhnya menyesuaikan dangan perannya 

bagaimana  ia  harus  berekspresi. 

3) Latihan keterampilan fisik. Berbagai latihan 

fisik dapat membantu meningkatkan 

ketrampilan motoric anak, tentunya latihan 

tersebut disesuaikan dengan usia anak. 

Misalnya, aktivitas berjalan di atas papan 

titian, aktivitas ini dapat dilakukan saat anak 

berusia 3-4 tahun.Selain melatih kekuatan 

otot, aktivitas ini juga melatih untuk belajar  

keseimbangan. 

4) Olahraga. Berbagai kegitan olah raga dapat 

meningkatkan kesehatan dan juga 

pertumbuhan. Olahraga  harus  dilakukan  

sesuai  dengan perkembangan motorik anak, 
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seperti berenag, sepak bola mini, maintenis,  

bulu  tagkis  ataupun  senam. Mengingat 

hampir  semuanya menggunakan anggota 

tubuh.36 

f. Macam-macam Tingkatan Kecerdasan 

Kinestetik 

Perkembangan motorik pada usia ini 

menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi 

dibandingkan dengan masa bayi. Anak-anak 

terlihat lebih cepat   dalam   berlari   dan   pandai   

meloncat   serta   mampu   menjaga 

keseimbangan  badannya.  Untuk  memperhalus  

ketrampilan-ketrampilan motorik,  anak-anak  

terus  melakukan  berbagai  aktivitas  fisik   

yangterkadang bersifat informal dalam bentuk 

                                                           
36Munif Chatib  Dan Said, Alamsyah,  

Sekolah Anak-Anak Juara (Bandung : Kaifa 

2012) hlm. 86. 
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permainan. Disamping itu, anak-anak  juga  

melibatkan  diri  dalam  aktivitas  permainan  

olahraga  yang bersifat formal, seperti senam, 

berenang, dll. Beberapa perkembangan motorik 

(kasar  maupun halus) selama periode ini, antara 

lain: 

1. Anak Usia 5 Tahun 

a) Mampu melompat dan menari 

b) Menggambarkan orang yang terdiri dari 

kepala, lengan dan badan 

c) Dapat menghitung jari – jarinya 

d) Mendengar dan mengulang hal - hal 

penting dan mampu bercerita 

e) Mempunyai minat terhadap kata-kata baru 

beserta artinya 

f) Memprotes bila dilarang apa yang menjadi 

keinginannya 

g) Mampu membedakan besar dan kecil 
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2. Anak Usia 6 Tahun 

a. Ketangkasan meningkat 

b. Melompat tali 

c. Bermain sepeda 

d. Mengetahui kanan dan kiri 

e. Mungkin bertindak menentang dan tidak 

sopan 

3. Anak Usia 7 Tahun 

a. Mulai membaca dengan lancar 

b. Cemas terhadap kegagalan 

c. Peningkatan minat pada bidang spiritual 

d. Kadang Malu atau sedih 

4. Anak Usia 8 - 9 Tahun 

a. Kecepatan dan kehalusan aktivitas 

motorik meningkat 

b. Mampu menggunakan peralatan rumah 

tangga 
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c. Ketrampilan lebih individual 

d. Ingin terlibat dalam sesuatu 

e. Menyukai kelompok dan mode 

f. Mencari teman secara aktif. 

 

5. Anak Usia 10 – 12 Tahun 

a) Perubahan sifat berkaitan dengan 

berubahnya postur tubuh  yang 

berhubungan dengan pubertas mulai 

tampak 

b) Mampu melakukan aktivitas rumah 

tangga,   seperti   mencuci, menjemur 

pakaian sendiri , dll. 

c) Adanya keinginan anak untuk 

menyenangkan dan membantu orang lain 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan danJenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah bersifat kualitatif. Penelitian kulaitatif 

adalah penelitian yang berusaha menyajikan kebenaran 

realitas sosial dengan lebih banyak menggunakan 

pendekatan induktif.Karakteristik penelitian kualitatif 

menurut Bogdan and Biklen yang dikutip oleh Sugiono 

adalah, dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) kemudian langsung ke 

sumber data dan peneliti adalah instrument 

kunci.Penelitian kualitatif lebih bersfat deskriptif. Data 

yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, 

sehingga tidak menekankan pada angka. Serta lebih 

menekankan pada proses daripada produk atau outcome, 
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melakukan analisis data secara induktif, lebih 

menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).37  

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperanserta, namun peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

Pengamatan berperanserta menceritakan kepada peneliti 

apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi 

peneliti memperoleh kesempatan mengadakan 

pengamatan. Kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

penafisir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 

penelitiannya.38 

 

                                                           
37Sugiyono, Metode Penelititian Kuantitatif Kualitatitif dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2014),hlm 13-14. 
38 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif,163-168 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MI PAS Baitul Qur’an 

ponorogo yang beralamat Jalan Kumojoyo Sudimoro 

Bajang, Mlarak Ponorogo, karena MI PAS  Baitul Qur’an 

Ponorogo adalah madrasah yang menerapkan beberapa 

kegiatan ekstrakurikuler salah satunya adalah kegiatan 

ekstrakurikuler tari yang dapat mengembangkan 

kecerdasan kinestetik siswa. Walaupun madrasah ini baru 

berdiri namun prestasi yang didapatkan dari beberapa 

kegiatan ekstrakurikuler  sudah cukup membanggakan. 

Dibuktikan dengan bertambahnya masyarakat yang 

menginginkan anaknya bersekolah di mdrasah tersebut. 

D. Sumber Data 

Observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, 

foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal semua 

merupakan sumber data kualitatif. Sumber yang paling 

umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
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dokumen, kadang-kadang dipergunakan secara bersama-

sama dan kadang-kadang secara individual. Data yang 

diperoleh adalah kata-kata deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati dan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi kepada guru dan pihak-pihak 

terkait di Madrasah.39 

Untuk mendapatkan data tentang kegiatan 

ekstrakurikuler tari dalam meningkatkan kecerdasan 

kinestetik siswa di MI PAS Baitul Qur’an digunakan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sumber datanya adalah kepala Madrasah, 

pelatih tari, serta siswa di MI PAS Baitul Qur’an. Teknik 

wawancara digunakan untuk mengetahui kegiatan 

ekstrakurikuler tari dalam mengembangkan kecerdasan 

                                                           
39Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data 

(Jakarta:Rajawali Pers 2011), 37. 
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kinestetik siswa tersebut. Dengan wawancara dan 

dokumentasi akan ditemukan data-data dari kata mereka 

serta profil sejarah sekolah, sedangkan dengan teknik 

observasi akan diperoleh data melalui kegiatan yang 

terjadi berkaitan dengan ekstrakurikuler tari.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal 

yang penting dalam penelitian karena metode ini 

merupakan strategi untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku. Dengan melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan 



66 

 
 

mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas 

tentang permasalahan yang diteliti.Dalam observasi 

ini, peneliti tidak terlihat dan hanya sebagai pengamat 

independen. Pengumpulan data dengan observasi 

non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang 

mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna.40 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat 

dan hanya sebagai pengamat independen. Data yang 

diperoleh pada observasi non-partisipan ini tentang 

kegiatan ekstrakurikuler tari yang ada di MI PAS 

Baitul Qur’an Ponorogo. 

 

 

                                                           
40Ibid. 145-146. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan kepada responden 

dan mencatatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden. Wawancara dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. 

Agar wawancara dapat dijadikan teknik pengumpul 

data yang efektif, hendaknya disusun terlebih dahulu 

panduan wawancara sehingga pertanyaan yang 

diajukan menjadi terarah, dan setiap jawaban atau 

informasi yang diberikan oleh responden segera 

dicatat.41 

Secara umum, terdapat dua macam pedoman 

wawancara sebagai berikut: 

                                                           
41 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2011), 173-174. 
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a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu 

pedoman wawancara yang hanya memuat garis 

besar yang akan ditanyakan.  

b. Pedoman wawancara tersruktur, yaitu pedoman 

wawancara yang disusun secara terperinci 

sehingga menyerupai cheklist. Pewawancara 

tinggal membubuhkan tanda √ pada nomor yang 

sesuai.42 

Pada penelitian ini peniliti menggunakan 

pedoman wawancara tidak terstruktur.Peneliti 

memilih teknik tersebut karena belum mengetahui 

secara pasti jawaban ataupun data yang akan 

disampaikan oleh responden (narasumber) selain itu, 

ada kemungkinan data yang ditanyakan berkembang 

sesuai dengan keadaan pada saat wawancara.Pada 

                                                           
42 Ibid., 175 
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penelitian ini informan yang diambil oleh peneliti 

adalah kepala sekolah, guru tari dan siswa kemudian 

hasil dari wawancara dicatat dalam transkip 

wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan pada subyek 

penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah 

catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan 

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga 

untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan 

berguna bagi sumber data, bukti, informasi 

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan 

dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.43 Pada 

                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, 85-86. 
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penelitian ini peniliti menggunakan dokumentasi 

untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan 

ekstrakurikuler tari di MI PAS Baitul Qur’an 

Ponorogo. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen bahwa analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk 

mengorganisasikan data, mengelompokkan menjadi 

satuan-satuan, mensintesis, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa 

yang dapat dilaporkan kepada orang lain.44 

Miles and Hubermen mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktifitas 

dalam analisis data yaitu: 

                                                           
44Nurul Ulfatin, Metode Penelitian Kualitatif di bidang 

Pendidikan (Malang: Media Nusa Creatif, 2015), 241. 
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1. Reduksi data (Data Reduction) 

Pada tahap ini mereduksi data diperlukan 

untuk membantu peneliti dalam menulis hasil data 

lapangan. Reduksi data yaitu merangkum, memilih 

hal-hal yang penting. Maka dalam penelitian ini data 

yang diperoleh dari informan utama yaitu kepala 

sekolah selaku penanggung jawab bagian kegiatan 

ekstrakurikuler tari di MI PAS Baitul Qur’an. 

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data merupkan sekumpulan 

informasi yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis bentuk 

penyajian datanya adalah bentuk uraian singkat, 

bagan dan sebagainya. Data yang sudah disusun 

secara sitematis pada reduksi data, kemudian 

dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya. 
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Sehingga peniliti dapat mengambil kesimpulan 

terhadap proses pengembangan kecerdasan kinestetik 

melalui kegiatan ekstrakurikuler tari di  MI PAS 

Baitul Qur’an Ponorogo.  

3. Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih belum jelas.45 

                                                           
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, 246-253. 
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Kesimpulan awal yang peniliti dapatkan dalam 

penelitian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler tari 

sebagai kurikulum ke dua setelah kurikulum materi di 

kelas untuk mengembangkan potensi anak melalui 

kegiatan ekstrakurikuler tari. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data ini perlu di terapkan 

pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan 

kenyataan dilapangan. Adapun pengecekan keabsahan 

data sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali kelapangan, melakukan pengamatan, 

wawancara lagi dengan sumber data yang pernah di 

temui maupun yang baru. Dengan perpanjangan 

pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan 

narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, 
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saling mempercayai sehingga tidak ada informasi 

yang disembunyikan lagi. 

2. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan meningkatkan 

ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah 

ditemukan itu salah atau tidak. Sebagai bekal peneliti 

untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara 

membaca berbagai referensi buku, maupun hasil 

penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang 

terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan 

membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin 

luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk 
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memeriksa data yang ditemukan itu benar dipercaya 

atau tidak.46 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin 

membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda.  

                                                           
46 Ibid., 270-272. 
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Triangulasi dengan metode, menurut Patton 

terdapat dua strategi, yaitu: pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

Triangulasi dengan jalan memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data.  

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln 

dan Guba beranggapan bahwa fakta tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau 

lebih teori. Dalam hal ini, jika analisis telah 

menguraikan pola hubungan, dan menyertakan 

penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting 

sekali untuk mencari tema atau penjelasan 

pembanding atau penyaing. Hal itu dapat dilakukan 
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dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya 

untuk mengorganisasikan data yang barangkali 

mengarahkan pada upaya penemuan penelitian 

lainnya.47 

Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi 

kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi 

sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan 

oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu 

                                                           
47Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330-332 
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pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika 

penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan 

tersebut adalah sebagai berikut: (1) Menyusun 

Rancangan Penelitian, (2) Memilih Lapangan 

Penelitian, (3) Mengurus Perizinan, (4) Menjajaki 

Dan Menilai Lapangan, (5) Memilih Dan 

Memanfaatkan Informan, (6) Menyiapkan 

Perlengkapan Penelitian, (7) Persoalan Etika 

Penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi 

atas tiga bagian, yaitu: (1) memahami latar penelitian, 

dan persiapan diri, (2) memasuki lapangan, dan (3) 

berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi 

tidak akan dirinci bagaimana cara analisis data itu 
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dilakukan karena ada bab khusus yang 

mempersoalkannya.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Ibid., 148. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat MI Pesantren Anak Sholeh (PAS) 

Baitul Quran MlarakPonorogo 

Mi PAS baitul Qur’an berdiri pada tahun 2011 

dengan jumlah santriperdana 30 santri dengan 2 lokal 

kelas dan 4 orang tenaga pendidik dan 2 orangtenaga 

kependidikan. Saat ini MI PAS Baitul Qur’an Gontor 

sudah memiliki399 santri dengan 32 tenaga pendidik 

dan 4 orang tenaga kependidikan 

2. Letak Geografis 

Secara geografis MI PAS Baitul Qur’an 

Gontor terletak di KotaPonorogo bagian Selatan dan 

memiliki jalur akses yang mudah untuk 

dilaluikendaraan. MI PAS Baitul Qur’an terletak di Jl. 

80 
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Kumojoyo Sudimoro BajangII, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi madrasah ibtidaiyah yang unggulan 

dalam pendidikan dasar, pengajaran Al Qur’an 

dan Hadist. Berjiwa pesantren bernafas gontory 

berdiri diatas dan untuk semua golongan. 

b. Misi 

1) Menyiapkan generasi yang unggul dan 

berkualitas menuju terbentuknya khoiru 

ummah. 

2) Menyiapkan mukmin muslim yang berbudi 

tinggi, berbadan sehat dan mempunyai 

pengetahuan dasar Islami yang mantap serta 

berkhidmat kepada masyarakat. 

44 
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3) Mempersiapkan warga negara yang 

berkepribadian, beriman, dan bertakwa 

kepada Allah SWT. 

4. Struktur Lembaga Madrasah Ibtidaiyah 

Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Anak Sholeh  

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 di ketuai oleh 

Bapak Tulus Setiyono, S.Pd.I selaku kepala madrasah 

dan diwakili oleh Siti Khabibah, S.Ag sebagai wakil 

kepala madrasah. Tentunya pelaksanaan kegiatan di 

Madrasah ini tidak hanya dijalankan oleh kepala dan 

madrasah saja.  

Seluruh komponen madrasah juga membantu 

terlaksananya kegiatan di MI  PAS Baitul Qur’an 

Ponrogo mulai dari skretaris, kemudian bendahara 

yang mengatur seluruh keuangan yang ada di 
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madrasah ini. Kesiswaan yang mengatur agar siswa 

bertindak sesuai dengan peraturan madrasah. 

Ekstrakurikuler yang menampung bakat dan minat 

siswa. Serta seluruh komponenen lainnya seperti 

bidang operator, bidang sarpras dan kebersihan, 

bidang tabungan santri, bidang koperasi dan juga 

bidang ta’mir masjid.  

5. Profil Umum Madrasah Ibtidaiyah Pesantren 

Anak Sholeh(PAS) Baitul Qur’an Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Madrasah Ibtidaiyah merupakan unit 

pendidikan Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Gontor setelah unit pendidikan Play Group dan 

Taman Kanak-Kanak. Unit pendidikan ini berjalan 

sejak tahun 2011, dimulai dengan santri berjumlah 30 

anak. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2016, 
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unit pendidikan ini berhasil meluluskan santri 

perdananya dengan hasil yang sangat memuaskan.  

Unit pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Ponorogo 

menggunakan kurikulum kombinasi antara 

KEMENAG dan kurikulum maagndiri. Hal ini 

bertujuan agar MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo 

menjadi unit pendidikan yang mampu mencetak 

generasi mukmin muslim berbudi luhur, berbadan 

sehat berpengetahuan luas dan memiliki dasar 

pengetahuan islam yang mantap. 

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, unit 

pendidikan MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo 

menanamkan pendidikan karakter kepada para siswa, 

salah satunya melalui beberapa program kegiatan 

ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat 
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siswa. Dan disertai beberapa pelatih yang ahli 

dibidangnya. 

6. Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan 

Berdasrkan data yang diperoleh secara 

keseluruhan, guru dan tenaga kependidkan di MI PAS 

Baitul Qur’an Ponorogo berjumlah 37.  

7. Kondisi Siswa 

Tabel 4.1 

Jumlah siswa di MI PAS Baitul Qur’an 

No Nama Kelas Jumlah Siswa 

 

1 

Kelas 1 A 23 

Kelas 1 B 23 

Kelas 1 C 23 

Kelas 1 D 24 

 

 

2 

Kelas 2 A 25 

Kelas 2 B 24 

Kelas 2 C 25 

Kelas 2 D 24 
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3 

 

Kelas 3 A 23 

Kelas 3 B 24 

Kelas 3 C 23 

 

4 

Kelas 4 A 23 

Kelas 4 B 24 

 

5 

Kelas 5 A 23 

Kelas 5 B 23 

 

6 

Kelas 6 A 23 

Kelas 6 B 22 

JUMLAH SISWA 399 

 

Berdasarkan data yang diperoleh secara 

keseluruhan, siswa di MI PAS Baitul Qur’an 

berjumlah 399 siswa.  
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Tari di MI 

PAS Baitul Qur’an Ponorogo 

Penelitian ini menjelaskan tentang 

pelaksananaan kegiatan ekstrakurikuler tari di MI 

PAS Baitul Qur’an Ponorogo. Peneliti mulai 

wawancara pada hari Selasa 23 April 2019 pukul 

08.00 dengan Pak Tulus Setiyono selaku kepala 

madrasah yang bertanggung jawab atas 

terselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler tari. 

Peneliti memulai pembicaraan dengan kepala 

madrasah di ruang kepala madrasah mengenai 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikukuler tari di MI 

PAS Baitul Qur’an Ponorogo. Berikut peneliti 

paparkan dari hasil wawancara dengan kepala 

madrasah: 
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 “Kegiatan ekstrakurikuler tari 

diselenggarakan seminggu dua kali, yaitu 

pada hari kamis dan sabtu. Pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pada hari kamis 

dilaksanakan setelah kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas dimulai dari jam 

setengah tiga sampai jam setengah empat. 

Dan pada hari sabtu dilaksanakan pada 

jam delapan sampai jam setengah sebelas. 

Sehingga kegiatan ekstrakurikuler tari 

dimaksimalkan pada hari sabtu dengan 

jumlah waktu yang cukup banyak.”49 

 

Pendapat diatas juga senada dengan hasil 

paparan Bu Fitria selaku guru ekstrakurikuler tari di 

MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo mengenai 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tari. Berikut 

hasil wawancara dengan Bu Fitria sebagai berikut: 

“Untuk meningkatan daya ingat serta 

mengembangkan  kreatifitas siswa 

dibidang non akademik. Maka MI PAS 

Baitul Qur’an Ponorogo mengadakan 

kegiatan ekstrakurikuler tari guna 

menunjang prestasi siswa di bidang non 

akademik. Sehingga siswa mempunyai 

                                                           
49 Lihat transkip wawancara 01/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini. 
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bekal skill tersendiri yang bisa mereka 

manfaatakan di masa yang akan datang. 

Dalam pelaksanaannya kegiatan 

ekstrakurikuler tari di madrasah ini 

diawali dengan pemanasan, kemudian 

proses pembelajaran tari dan diakhiri 

dengan penutup yakni evaluasi, doa dan 

salam.”50 
 

Berdasarkan wawancara diatas dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tari di MI PAS Baitul Qur’an 

Ponorogo diadakan seminggu dua kali yaitu pada hari 

Kamis dan Sabtu. Pada hari Kamis diadakan mulai 

dari pukul 14.30 WIB hingga puku15.30 WIB. 

Sedangkan pada hari Sabtu dilaksanakan pada pukul 

08.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB.Kegitan 

ekstrakurikuler inidiawali dengan salam, doa dan 

pemanasan, guna meminimalisir hal-hal yang tidak 

diinginkan, serta membantu proses pelemasan badan 

                                                           
50Lihat transkip wawancara 02/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini 
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agar lebih luwes dalam menari. Setelah pemanasan 

kegiatan ekstrakurikuler tari dilanjutkan dengan 

pengenalan gerakan tarian yang akan diajarkan oleh 

guru tari yang kemudian diikuti oleh para siswa. 

Kemudian diakhiri dengan evaluasi pembelajaran, 

salam, doa. 

Pelaksaan kegiatan ekstrakurikuler tari 

diharapkan dapat membantu mengembangkan bakat 

siswa dalam bidang non akademik yang mempunyai 

kemampuan kinestetik yang lebih, serta dapat 

meningkatkan prestasi siswa di bidang non akademik. 

2. Dampak Kegiatan Ekstrakurikuler Tari Dalam 

Pengembangan Kecerdasan Kinestetik Siswa di 

MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo  

Berdasarkan hasil wawancara tentang  

kegiatan ekstrakurikuler tari terhadap pengembangan 

kecerdasan kinestetik siswa. Kepala  Madrasah MI 
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PAS Baitul Qur’an berpendapat mengenai dampak 

dari kegiatan ini sebagai berikut: 

“Dampak kegiatan ekstrakurikuler tari 

dalam pengembangan kecerdasan 

kinestetik pada siswa adalah untuk 

merangsang siswa agar lebih kreatif dan 

juga untuk meningkatkan daya ingat 

siswa.”51 
 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Fitria 

selaku guru tari di MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo 

mengenai dampak kegiatan ekstrakurikuler tari 

terhadap pengembangan kecerdasan kinestetik siswa 

sebagai berikut:  

“Dampak kegiatan ekstrakurikuler tari 

terhadap pengembangan kecerdasan 

kinestetik  adalah siswa dapat  melatih 

saraf motorik kasarnya melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tari karena dengan 

gerakan-gerakan tari siswa dapat 

mengeluarkan tenaga dan 

mengekspresikannya lewat irama musik 

                                                           
51Lihat transkip wawancara 01/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini. 
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dan tari sehingga motorik siswa akan 

berkembang.”52 

 

Selaras dengan paparan Ibu Fitria tersebut 

Arin siswa kelas III menambahkan: 

“Dampak yang saya rasakan adalah lebih 

luwes dalam menirukan gerakan tari yang 

di ajarkan oleh ibu guru, karena 

sebelumnya saya sangat kaku dalam 

belajar tari tetapi setelah saya mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler tari saya bisa 

lebih luwes dalam menari.”53 

 

Peneliti juga menemukan jawaban yang 

hampir sama dari pernyataan Arin  sebagaimana 

diungkapkan oleh Azizah kelas IV sebagai berikut: 

“Dampak kegiatan ekstrakurikuler tari 

yang saya rasakan adalah lebih lentur 

dalam menari dan lebih percaya diri 

tampil di depan orang saat pentas tari, 

karena bisa menunjukkan tarian saya 

dihadapan orang banyak dan lebih sehat 

karena dengan menari saya bergerak dan 

                                                           
52Lihat transkip wawancara 02/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini. 
53Lihat transkip wawancara 03/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini. 
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mengeluarkan keringat yang membuat 

badan saya lebih enteng.”54 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat 

diketahui bahwadampak kegiatan ekstrakurikuler 

terhadap pengembangan kecerdasan kinesteik siswa 

adalah meningkatkan daya ingat siswa dan dapat 

melatih saraf motorik kasar siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tari.  

3. FaktorPendukungdanPenghambatDalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler Tari di MI PAS Baitul 

Qur’an Ponorogo 

Agar kegiatan ekstrakurikuler dapat berjalan 

dengan lancar, maka perlu adanya faktor pendukung 

baik dari pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru, 

sekaligus orangtua siswa sendiri.Seperti yang 

                                                           
54Lihat transkip wawancara 04/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini. 
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diungkapkan oleh bapak Tulus selaku kepala 

madrasah sebagi berikut: 

“Faktor pendukung kegiatan 

ekstrakurikuler tari adalah semangat 

seluruh komponen madrasah yang 

mendukung, ekstrakurikuler tari sudah 

menjadi program dari salah satu formatur 

dan yang terakhir adalah dukungan dari 

wali siswa yang mendukung penuh 

adanya kegiatan ekstrakurikuler tari yang 

ada di madrasah ini.”55 

 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Bu 

Ftria selaku guru tari beliau berpendapat sebagai 

berikut: 

“Faktor pendukungnya adalah semangat 

seluruh siswa serta dorongan yang 

diberikan wali murid yang sangat 

mendukung kegiatan ekstrakurikuler tari 

ini.56 

 

                                                           
55Lihat transkip wawancara 01/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini. 
56Lihat transkip wawancara 02/W/23-04/2019 pada lampiran 

hasil penelitian ini. 
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Berdasarkan wawancara diatas dapat 

diketahui bahwa faktor pendukungdalam kegiatan 

ekstrakurikuler tari adalah semangat siswa serta 

dukungan dari wali murid yang mendukung penuh 

atas terselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler tari di 

MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo. 

Selainadanya faktor pendukung kegiatan 

ekstrakurikuler tari, tentunya juga tidak dapat 

dipungkiri kegiatan ekstrakurikuler tari mempunyai 

faktor penghambat yang berasal dari dalam maupun 

luar sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Tulus selaku Kepala madrasah sebagai berikut: 

“Faktor penghambat salah satunya adalah 

guru tari yang belum bisa konsisten 

datang tepat waktu dalam rangka melatih 

siswa, kemudian sarana dan prasana 

madrasah yang belum memadai dalam 

peningkatan kuantitas dan kualitas.” 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Fitria 

selaku guru tari berpendapat bahwa: 

“Kurangnya keseriusan anak dalam 

berlatih tari, serta kurangnya waktu 

berlatih untuk menari. Sehingga 

berpengaruh pada kurang maksimalnya 

saat penampilan.” 

 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

faktor penghambat kegiatan ekstrakurikuler tari di MI 

PAS Baitul Qur’an adalah kurangnya sarana dan 

prasarana yang dimilki oleh Madrasah. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Tari 

di MI Pesantren Anak Soleh Baitul Qur’an Ponorogo 

Kegiatan ekstrakulikuler adalah wahana 

pengembangan pribadi peserta didik melalui berbagai 

aktivitas, baik yang terkait langsung maupun tidak 

langsung dengan materi kurikulum, sebagai bagian tak 

terpisahkan dari tujuan kelembagaan. Di samping itu, 

kegiatan ekstrakulikuler merupakan kegiatan yang 

bernilai tambah yang diberikan sebagai pendamping 

pelajaran yang diberikan secara intrakulilkuler, dan tidak 

hanya sebagai pelengkap suatu proses kegiatan belajar 

mengajar, tetapi juga sebagai sarana agar siswa memiliki 

nilai plus selain pelajaran akademis yang bermanfaat bagi 

kehidupan bermasyarakat. 

97 
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Kegiatan ekstrakurikuler tari di MI Pesantren 

Anak Soleh Baitul Qur’an Ponorogo tidak serta merta 

dibuat untuk pelengkap kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah ini dimasukkan 

dalam kurikulum ke dua setelah kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Kegiatan ekstrakurikuler ini dibentuk 

untuk pengembangan diri siswa, kesiapan dan 

kematangan siswa baik itu mental maupun fisik. Sebelum 

mengikuti lomba-lomba antar sekolah, kegiatan resmi di 

sekolah seperti pentas olimpiade MI PAS Baitul Qur’an 

Ponorogo. 

 MI Pesantren Anak Soleh Baitul Qur’an 

Ponorogo mengadakan kegiatan ekstrakurikuler tari pada 

hari Kamisyang dilaksanakan setelah kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas dimulai dari pukul 14.30 WIB – 

15.30 WIB. Dan pada hari sabtu dilaksanakan pada pukul 

08.00 WIB – 10.30 WIB.  
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Sebelum berlatih siswa dibiasakan berdoa 

kemudian dilanjutkan dengan pemanasan yang dimulai 

dengan gerakan-gerakan pemanasan seperti 

meregangkan tangan, berlari cepat di tempat dan lain 

sebagainya. Sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti kram terkilir dan lain sebagainya yang 

membuat kegiatan ekstrakurikuler berjalan tidak 

maksimal. Kemudian di akhiri dengan penutup yakni 

berdoa dan evaluasi pembelajaran hari ini.  

Dengan demikian tujuan diadakannya kegiatan 

ekstrakurikuler di Madrasah ini adalah untuk 

meningkatkan daya ingat siswa serta mengemembangkan 

kreativitas siswa di bidang non akademik. Sehingga 

siswa mempunyai bekal keahlian yang bisa mereka 

manfaatkan di masa mendatang.  
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B. Analisis Dampak Kegiatan Ekstrakurikuler Tari 

Dalam Pengembangan Kecerdasan Kinestetik Siswa 

di MI Pesantren Anak Soleh Baitul Qur’an Ponorogo 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

peneliti dampak kegiatan ekstrakurikuler tari terhadap 

pengembangan kecerdasan kinestetik siswa di MI PAS 

Baitul Qur’an Ponorogo memberikan dampak terhadap 

prestasi siswa dibidang akademik maupun prestasi anak 

dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dampak 

terhadap kecerdasan kinestetik antara lain mampu 

meningkatkan saraf kasar motorik siswa dan juga 

meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. 

Berdasarkan teori pada bab dua diketahui bahwa 

kecerdasan kinestetik memiliki wujud relatifbervariasi 

tergantung pada komponen kekuatan dan fleksibilitas, 

seperti tari dan olahraga. Pendidik dapat memfasilitasi 

peserta didik yang memeiliki kemampuan lebih pada 
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bidang ini dengan cara memberi  mereka kesempatan 

untuk leluasa bergerak sehingga mampu 

mengaktualisasikan dirinya secara bebas.   

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tulus 

selaku kepala Madrasah di MI Pesantren Anak Soleh 

Baitul Qur’an bahwa dampak kegiatan ekstrakurikuler 

terhadap pengembangan kecerdasan kinestetik siswa 

adalah: 

1. Memotivasi siswa agar lebih kreatif 

Siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tari lebih kreatif dalam meningkatkan 

kemampuan soft skill yang mereka miliki serta kreatif 

dalam menyikapi kemampuan sehingga mampu 

mengembangkan kemampuannya secara kreatif 

melalui kegiatan ekstrakurikuker maupun yang 

lainnya. 
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2. Meningkatkan daya ingat siswa   

Siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tari mudah menghafal gerakan yang 

diberikan oleh guru tari sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan daya ingat siswa . 

 3. Melatih saraf motorik kasar siswa 

Siswa dapat melatih saraf motorik kasarnya 

melalui kegiatan ekstrakurikuler tari karena dengan 

gerakan-gerakan tari siswa dapat mengeluarkan 

tenaga dan mengekspresikannya lewat irama musik 

sehingga motorik siswa akan berkembang. 

Dengan demikian dapat dilihat hasilnya bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler tari berdampak terhadap 

pengembangan kecerdasan kinestetik siswa. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dari siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tari mempunyai pola fikir yang kreatif, 
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dengan daya ingat siswa yang meningkat serta terlatihnya 

saraf motorik kasar pada siswa .   

C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler Tari di MI Pesantren Anak 

Soleh Baitul Qur’an Ponorogo 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler tari yakni:  

a. Dukungan dan motivasi stakeholder 

Sekolah menyediakan fasilitas penunjang 

yang dapat mendukung proses pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler tari sehingga kegiatan 

ekstrakurikuler dapat berjalan sesuai sebagaimana 

mestinya. Sekolah juga menyediakan tenaga 

pelatih tari sehingga kegiatan ekstrakurikuler tari 

dapat berjalan lebih maksimal dalam 

pelaksanaannya. 
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b. Semangat siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tari 

Adanya semangat dan sikap disiplin dari 

para siswa yang membuat kegiatan 

ekstrakurikuler tari berjalan dengan lancar. 

Sehingga pembelajaran berlangsung dengan 

efektif dan efisien. 

c. Dorongan yang diberikan wali murid 

Kegiatan ekstrakurikuler tari di MI PAS 

Baitul Qur’an di dukung penuh oleh wali murid. 

Wali murid tidak segan mengeluarkan materi 

demi terselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler 

tari di madrasah ini. Karena yang terpenting bagi 

mereka ialah anak nya mampu mengembangkan 

bakat yang mereka punya.  
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2. Faktor Penghambat 

a. Guru tari yang kurang konsisten datang tepat waktu 

Kurang disiplinnya guru tari yang 

konsisten datang tepat waktu membuat 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berjalan 

tidak maksimal. Sehingga berpengaruh pada hasil 

akhir yang banyaknya waktu yang sering 

terlewatkan dikarenakan kesibukan yang dimiliki 

oleh guru tari. 

 b. Beberapa siswa yang kurang disiplin 

Adanya beberapa siswa yang kurang disiplin 

dalam mengikuti pembelajaran tari membuat proses 

pembelajaran tari belum mampu berjalan maksimal. 

 c. Sarana dan prasarana madrasah yang belum memadai 

Faktor penghambat kegiatan ekstrakurikuler 

tari juga berasal dari pihak madrasah yakni adanya 

sarana dan prasarana yang belum memadai 
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membuat kegiatan ekstrakurikuler tari belum 

mampu berjalan maksimal. 

Dengan demikian dapat dilihat hasilnya 

bahwa faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler tari 

di MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo adalah pihak 

sekolah, semangat siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tari, serta adanya dukungan dari wali 

murid yang membuat kegiatan ekstrakurikuer tari di 

madrasah ini dapat berjalan lancar. Sedangkan faktor 

penghambat dari kegiatan ekstrakurikuler tari adalah 

kurang konsistennya guru tari dan juga adanya 

beberapa siswa yang kurang disiplin yang membuat 

kegiatan ekstrakurikuler berjalan kurang maksmimal 

dalam pelaksanaannya.   

 

 

 



107 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan 

mengenai kegiatan ekstrakurikuler tari dalam 

mengembangkan kecerdasan kinestetik siswa di MI PAS 

Baitul Qur’an Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

cara pengembangan kecerdasan kinestetik siswa di MI 

PAS Baitul Qur’an Ponorogo yaitu melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tari. Adapun cara mengembangkan 

kecerdasan kinestetik melalui kegiatan ekstrakurikuler 

tari sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tari di MI PAS 

Baitul Qur’an Ponorogo diadakan seminggu dua kali 

yaitu pada hari Kamis dan Sabtu. Pada hari Kamis 

diadakan mulai dari pukul 14.30 WIB hingga 

107 
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puku15.30 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu 

dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 

10.30 WIB. Kegitan ekstrakurikuler ini diawali 

dengan salam, doa dan pemanasan, guna 

meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, serta 

membantu proses pelemasan badan agar lebih luwes 

dalam menari. Setelah pemanasan kegiatan 

ekstrakurikuler tari dilanjutkan dengan pengenalan 

gerakan tarian yang akan diajarkan oleh guru tari yang 

kemudian diikuti oleh para siswa. Kemudian diakhiri 

dengan evaluasi  

pembelajaran, salam, doa. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler tari di MI PAS Baitul 

Qur’an Ponorogo memberikan dampak terhadap pola 

fikir yang kreatif, peningkatan saraf mortorik kasar  

siswa dan juga gerakan tari dapat meningkatkan daya 

ingat siswa. Dalam pelaksanaannya siswa yang 
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memiliki kecerdasan kinestetik  mampu 

meningkatkan prestasinya melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tari. Sehingga siswa tidak hanya 

terfokus pada kemampuan akademik saja. 

3. Faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler tari di MI 

PAS Baitul Qur’an Ponorogo  berasal dari dukungan 

dan  motivasi dari stakeholder, wali murid serta 

semangat siswa dalam berlatih, sedangkan faktor 

penghambat berasal dari guru tari yang kurang 

konsisten dan adanya beberapa siswa yang kurang 

disiplin serta sarana dan prasarana madrasah yang 

belum memadai. 

B. Saran 

Pada pembahasan yang terakir ini, peneliti 

memberikan saran-saran kepada kepala madrasah, guru, 

pembimbing ekstrakurikuler tari, dan orang tua siswa. 

Adapun saran-saran tersebut meliputi: 
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1. Kepala madrasah dan guru hendaknya saling bekerja 

sama untuk meningkatkan keseriusan siswa agar 

ekstrakurikuler tari berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

2. Bagi pembimbing kegiatan ekstrakurikuler tari selalu 

member motivasi agar dapat meningkatkan semangat 

siswa.  

3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan penelitian ini 

menjadi pemicu peneliti berikutnya, terutama dalam 

kajian ekstrakurikuler tari dalam mengembangkan 

kecerdasan kinestetik siswa 
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