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 Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan 

manusia untuk menggerakkan alat-alat tubuh sesuai dengan 

fungsinya, bahkan mampu mengolah gerakan tubuh yang 

menarik, merupakan kemampuan yang dihasilkan oleh 

kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan gerak tubuh ini 

dibutuhkan manusia dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk 

olahraga, bekerja, santai dan lain-lain. Salah satu strategi 

peningkatan kecerdasan kinestetik anak usia dini adalah 

melalui pendidikan jasmani. Fakta ditemukan bahwa peserta 

didik di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo, 

ada yang sudah bagus dalam hal kecerdasan kinestetiknya, 

namun masih ada beberapa anak yang kurang dalam 

kecerdasan kinestetiknya. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui 

bagaimana profil dari kecerdasan kinestetik anak usia dini di 

RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo; 2) untuk 

mengetahui bagaimana strategi peningkatan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini melalui pendidikan jasmani di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo. 
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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. 

Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa: (1) 

Profil kecerdasan kinestetik anak usia dini, dengan indikator 

sebagai berikut: (a) anak mampu, untuk melakukan gerakan 

berjalan dengan variasi  seperti berjalan maju, mundur dan 

menyamping. (b) rata-rata anak mampu tetapi ada yang 

belum mampu, yakni: untuk menendang bola, menangkap 

bola dan melempar bola, senam dengan gerakan, melompat 

dengan satu kaki atau dua kaki secara bervariasi, 

mendemonstrasikan keseimbangan, keanggunan, 

keterampilan dan ketelitian dalam tugas-tugas fisik dan 

kemampuan gerakan motorik halus dan kasar, memiliki 

kegemaran dalam bidang olahraga atau olah tubuh. (c) anak 

belum mampu, menemukan pendekatan baru dalam 

kemampuan fisik atau menciptakan bentuk-bentuk baru 

dalam berolahraga atau kegiatan fisik lainnya. (2) strategi 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo yakni: 

pendidikan jasmani, respon tubuh, konsep kinestetik dan 

game yang kooperatif dan kompetitif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah anak usia dini sudah tidak asing lagi di 

tengah masyarakat kita, bahkan istilah tersebut sering 

menjadi topik pembicaraan di tengah-tengah masyarakat 

kita. Padahal, istilah anak usia dini baru muncul pada 

tahun 2003-an ketika Undang-Undang RI Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas.
1
 

 Anak adalah manusia yang masih kecil, yaitu 

baru berumur enam tahun. Jadi jika diartikan secara 

bahasa, anak usia dini adalah sebutan bagi anak yang 

berusia antara 0 hingga 6 tahun. Hal itu dikarenakan 

secara normatif, memang anak diartikan sebagai 

seseorang yang lahir sampai usia 6 tahun. Sementara itu, 

jika ditinjau dari sisi usia kronologisnya, maka menurut 

agreement of UNESCO anak usia dini adalah kelompok 

anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. 

Pengertian tersebut akan berbeda jika dibandingkan 

                                                           
1
Novan Ardy Wiyani, Manajemen PAUD Bermutu (Yogyakarta: 

Gava Media, 2015), 21. 
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dengan pengertian anak usia dini pada Undang-Undang 

RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pada Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang 

tersebut dinyatakan bahwa anak usia dini diartikan 

sebagai anak yang berusia lahir (0 tahun) sampai dengan 

6 tahun.
2
 

Mengingat pentingnya anak dalam pendidikan dan 

pentingnya anak usia dini dalam perkembangan manusia 

secara keseluruhan, maka pendidikan anak usia dini 

(PAUD) perlu diberikan melalui berbagai rangsangan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar lebih siap memasuki pendidikan 

lebih lanjut. Dalam hal ini, pendidikan memegang 

peranan yang sangat penting dan menentukan bagi 

sejarah perkembangan anak selanjutnya, serta menjadi 

fondasi perkembangan kepribadiannya. Anak yang 

mendapatkan pendidikan sejak dini akan dapat 

meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan 

mental, yang akan berdampak pada peningkatan 

motivasi, prestasi dan kinerjanya sehingga akan lebih 

                                                           
2
Ibid,21-22. 
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mampu untuk mandiri dan mengoptimalkan berbagai 

potensinya.
3
 

Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya 

disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut.
4
 

Anak manusia sesuai dengan kodratnya sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan telah dikaruniai sejumlah 

kemampuan yang melebihi kemampuan ciptaan Tuhan 

lainnya yang ada di muka bumi ini. Kelebihan manusia 

dibandingkan makhluk lainnya adalah karena manusia 

mempunyai akal dan pikiran yang merupakan satu 

kesatuan hasil kerja otak. Melalui akal pikirannya inilah 

manusia mampu menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan untuk dapat mempertahankan dirinya dan 

                                                           
3
H.E Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), 43-44. 
4
PERMENDIKBUD Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak 

Usia Dini. 
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melanjutkan keturunannya, selanjutnya ciri yang paling 

dominan adalah manusia mampu mengembangkan 

dirinya seoptimal mungkin melalui proses eksplorasi dan 

belajar dari lingkungannya.  

Masa usia dini merupakan masa awal 

perkembangan setelah anak dilahirkan ke dunia ini. 

Banyak pakar perkembangan meyakini bahwa masa ini 

merupakan masa keemasan untuk melakukan stimulasi 

fungsi otak melalui berbagai aktivitas yang dapat 

menstimulasi organ pengindraan berupa kemampuan 

visual, auditori, sensori, dan motorik.  

Ketika dilahirkan otak seorang anak manusia telah 

membawa potensi yang terdapat di dalam 100-200 

milyar sel neuron yang tersimpan di otaknya. Setiap sel 

neuron tersebut siap ditumbuh kembangkan untuk 

memproses beberapa triliyun informasi. Selama masa 

perkembangannya otak terus mengalami perubahan-

perubahan sesuai dengan stimulasi yang diterima 

melalui seluruh panca indra, hal ini pulalah yang akan 
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mempengaruhi tingkat kepribadian, kualitas hidup dan 

kecerdasan seorang anak.
5
 

Pada dasarnya anak-anak sebagai generasi unggul 

tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Mereka 

memerlukan lingkungan subur yang sengaja diciptakan, 

yang memungkinkan potensi mereka tumbuh dengan 

optimal. Orangtua memegang peranan penting 

menciptakan lingkungan tersebut guna memotivasi anak 

agar dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai 

tantangan di era globalisasi. Ini semua dapat dimulai 

sejak masa bayi. Segala upaya penciptaan kondisi yang 

menunjang tersebut haruslah diawali dengan 

pemahaman orangtua tentang kecerdasan majemuk. 

Dengan memahami apa itu kecerdasan majemuk, 

orangtua akan memberikan pengasuhan dan pendidikan 

dengan porsi yang sesuai. Orangtua akan memerankan 

perannya sebagai pengasuh, pengasih, pengasah anaknya 

dengan baik jika mengetahui dan memahami tahap-tahap 

perkembangan dan kecerdasan majemuk anak sebagai 

upaya optimalisasi potensi diri anak sejak usia dini. 

                                                           
5
Yuliani Nurani Sujiono, Bambang Sujiono, Bermain Kreatif 

Berbasis Kecerdasan Jamak (Jakarta: PT Indeks, 2010), 49. 
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Konsep kecerdasan majemuk pada dasarnya adalah 

konsep yang menunjukkan pada orangtua bahwa anak-

anak memiliki banyak potensi kecerdasan. Konsep 

kecerdasan majemuk tersebut dapat membantu orangtua 

dan guru untuk mengganggap bahwa anak-anak 

menyimpan potensi yang luar biasa. Kecerdasan 

majemuk menawarkan sebuah pemikiran baru dalam 

melihat anak-anak secara radikal.
6
 

Lingkungan terdekat setelah rumah dan orangtua 

adalah sekolah. Jika mendengar kata sekolah maka akan 

ada guru yang menjadi nyawa bagi sekolah. Pada 

pendidikan anak usia dini guru adalah sosok terdekat 

setelah orangtua. Guru PAUD adalah laksana orangtua 

kedua bagi anak. Guru sebagai fasilitator tumbuh 

kembang anak bertugas memberikan materi yang sesuai 

dengan tahap perkembangan dan mengacu pada 

terasahnya kecerdasan majemuk anak. Guru terkadang 

tidak memahami kecerdasan majemuk yang sangat 

berguna bagi optimalisasi tumbuh kembang anak usia 

dini, seperti orangtua guru terkadang hanya memberi 

                                                           
6
Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD (Bandung, PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), 165-166. 
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stimulasi pada kecerdasan tertentu saja. Dari sinilah 

pemahaman tentang konsep kecerdasan majemuk anak 

menjadi sangat penting untuk dipahami dan dimengerti. 

Memiliki pemahaman mengenai ini, membuat guru 

mampu menciptakan situasi, kondisi dan materi yang 

baik dengan memberikan fasilitas dan kesempatan bagi 

siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan 

talentannya.
7
 

Salah satu kecerdasan majemuk yang dimiliki 

oleh anak usia dini adalah kecerdasan kinestetik. 

Kecerdasan kinestetik di sini dapat diamati pada orang 

dengan modalitas kinestetikal belajar lewat gerakan dan 

sentuhan. Individu dengan modalitas kinestetik biasanya 

senang menyentuh orang lain dan berdiri berdekatan, 

banyak bergerak, belajar dengan melakukan, 

menunjukkan tulisan saat membaca, serta mengingat 

sambil berjalan dan melihat.
8
 

Berdasarkan penjajagan awal di lapangan 

ditemukan adanya kegiatan pendidikan jasmani yang 

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik 

                                                           
7
Ibid, 166. 

8
Yuliani Nurani Sujiono, Bambang Sujiono, Bermain Kreatif 

Berbasis Kecerdasan Jamak (Jakarta: PT Indeks, 2010), 54. 
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anak usia dini, akan tetapi masih ada beberapa anak 

yang belum optimal dalam mengikuti gerakan guru pada 

kegiatan tersebut. Di samping itu, dalam hal 

keseimbangan, kelincahan, koordinasi mata, tangan dan 

kaki juga belum maksimal.
9
 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul : “ Upaya 

Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini 

Melalui Pendidikan Jasmani Di RA Muslimat NU 

026 Patihan Wetan Ponorogo”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti 

memfokuskan pada permasalahan tentang upaya 

peningkatan kecerdasan kinestetik melalui pendidikan 

jasmani di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo, yaitu profil kecerdasan kinestetik dan strategi 

peningkatan melalui pendidikan jasmani.  

 

 

                                                           
9
Observasi di RA Muslimat NU 026 Ponorogo yang dilakukan 

pada tanggal 24 September 2018.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana profil kecerdasan kinestetik anak usia 

dini di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo? 

2. Bagaimana strategi meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini melalui pendidikan jasmani 

di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan  Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan profil kecerdasan kinestetik 

anak usia dini di RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan strategi meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini melalui 

pendidikan jasmani di RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian 

ini ialah ditinjau secara teoretis dan praktik. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat sebagai berikut ini: 

1. Manfaat Secara Teoretis 

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya 

dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dalam 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini 

melalui pendidikan jasmani. Salah satu komponen 

terpenting dalam meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini, yaitu salah satu kegiatan 

olah raga yakni senam pada dasarnya merangsang 

kecerdasan gerakan tubuh, mengingat hampir semua 

gerakannya menggunakan anggota tubuh.  

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai calon pendidik, yang tentunya 

mengemban tugas dan tanggung jawab yang 

tinggi dalam pengajaran, dapat dijadikan acuan 

juga dalam mencapai keberhasilan pengajaran, 

khususnya dalam peningkatan kecerdasan 
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kinestetik anak usia dini melalui pendidikan 

jasmani. 

b. Bagi Guru/ Pendidik 

Sebagai pendidik, yang tentunya 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

membangun siswa untuk berperan aktif dalam 

kegiatan senam, dengan pendidikan jasmani 

dapat menghilangkan kemalasan, kejenuhan dan 

dapat menyehatkan. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai siswa, dalam proses 

meningkatkan kecerdasan kinestetiknya melalui 

pendidikan jasmani, membuat tubuh menjadi 

kuat, sehingga mampu untuk beraktivitas positif 

secara produktif serta membela Negara. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian 

kualitatif ini terdiri dari enam bab yang berisi : 

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori. Bab ini berfungsi untuk mengetengahkan 

acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian yang terdiri dari upaya peningkatan 

kecerdasan kinestetik melalui pendidikan jasmani 

Bab III Metode penelitian yang meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV Temuan penelitian. Bab ini meliputi hal-

hal yang di dapat dari penelitian. Deskripsi data secara 

umum tentang RA Muslimat NU 026  Patihan Wetan 

Ponorogo dan deskripsi khusus yaitu tentang profil 

kecerdasan kinestetik anak usia dini di RA Muslimat NU 

026 Patihan Wetan Ponorogo dan strategi untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini 

melalui pendidikan jasmani di RA Muslimat NU 026 

Patihan Wetan Ponorogo.  
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Bab V Pembahasan . Meliputi  : pembahasan 

tentang profil kecerdasan kinestetik anak usia dini di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo dan 

pembahasan tentang strategi meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini melalui pendidikan jasmani di 

RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo. 

Bab VI Kesimpulan yang diambil dari rumusan 

masalah, serta berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil inti dari isi penelitian.    
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan 

tema penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan 

oleh Siti Syamsiyah mahasiswa Universitas Negeri 

Yogyakarta yang berjudul “Meningkatkan Kecerdasan 

Kinestetik Melalui Games Ball (Permainan Bola) Pada 

Anak Kelompok Bermain Masjid Syuhada”. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan games ball dapat 

meingkatkan kecerdasan kinestetik pada anak kelompok 

bermain di KB Masjid Syuhada. Hal ini dapat dilihat 

dari kondisi awal atau sebelum tindakan anak yang 

berada pada kriteria berkembang sangat baik sebesar 0% 

(0 anak), berkembang sesuai harapan 20% (2 anak). 

Pada siklus I anak yang berada pada kriteria 

berkembang sangat baik menjadi 10% (1 anak), 

berkembang sesuai harapan 40% (4 anak). Pada siklus II 

14 
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peningkatan mulai terlihat dengan jelas yaitu anak yang 

berada pada kriteria berkembang sangat baik menjadi 

60% (6 anak), berkembang sesuai harapan 20% (2 

anak). Jadi, ketuntasan yang telah dicapai anak pada pra 

tindakan yaitu 20% (2 anak), siklus I 50% (5 anak), dan 

siklus II 80% (8 anak) dari total populasi 10 anak dan 

dapat dikatakan berhasil.
10

 Perbedaan dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada 

metode yang digunakan, jika penelitian terdahulu 

melalui games ball, sedangkan pada penelitian yang 

sekarang melalui pendidikan jasmani. Untuk 

persamaannya merupakan strategi untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini.  

Penelitian yang kedua adalah Skripsi Eis Filhatin 

Nisa mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang 

berjudul “Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik Anak 

Melalui Gerak dan Lagu Di TK Widya Bhakti Tanjung 

Senang Bandar Lampung”. Hasil penelitian ini adalah 

berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan 

                                                           
10

Siti Syamsiyah, Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Melalui 

Games Ball (Permainan Bola) Pada Anak Kelompok Bermain Masjid 

Syuhada, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2014. 
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di TK Widya Bhakti Tanjung Senang Bandar Lampung, 

penulis dapat mengambil kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan ini bahwa perkembangan kecerdasan 

kinestetik anak melalui gerak dan lagu sudah 

“Berkembang Sangat Baik”. Kesimpulan secara umum 

gerak dan lagu bisa mengembangkan kecerdasan 

kinestetik anak. Pada hasil observasi melalui gerak dan 

lagu menggunakan II langkah diantaranya langkah 

pertama adalah memperhatikan kondisi fisikologis anak 

dan langkah terahir di nomor II bahwa jika 

menginginkan sebuah pementasan maka pilihlah busana 

yang mendukung tema tarian atau gerak lagu dengan 

catatan busana tidak mengganggu gerak pada anak, dari 

II langkah tersebut ternyata gerak dan lagu bisa 

mengembangkan kecerdasan kinestetik anak melalui 

gerakan-gerakan tubuh seperti dengan cara 

membungkukkan badan dengan sambil memutar badan, 

keseimbangan tubuh dengan mengangkat I kaki, 

menggerakkan tangan kanan dan tangan kiri melalui 

senam penguin, karena senam penguin termasuk irama 

dan gerakannya yang lucu membuat anak sangat 
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antusias dalam bergerak melalui senam penguin.
11

 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terletak pada metode yang digunakan, jika 

penelitian terdahulu melalui gerak dan lagu, sedangkan 

pada penelitian sekarang melalui pendidikan jasmani. 

Untuk persamaannya merupakan strategi untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini. 

Penelitian yang ketiga adalah Skripsi Ana Mulia 

mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak 

Usia Dini Melalui Metode Bermain Gerak dan Lagu di 

RA AN-NIDA Bandar Setia Kecamatan Percut Sei 

Tuan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui 

metode bermain gerak dan lagu dapat meningkatkan 

kecerdasan kinestetik dalam melatih gerak tubuh 

mengikuti gerakan sesuai dengan lagu pada anak usia 

dini di RA An-Nida Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 

ajaran 2016/2017. Hasil observasi dan refleksi pada 

pratindakan diperoleh data sebesar 48,60%, dilihat dari 

                                                           
11

Eis Filhatin Nisa, Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik Anak 

Melalui Gerak dan Lagu Di TK Widya Bhakti Tanjung Senang Bandar 
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hasil tersebut maka diperlukan tindakan secara langsung 

yang dilakukan melalui 2 siklus. Pada siklus I setelah 

menerapkan metode bermain gerak dan lagu dalam 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak cenderung 

belum meningkat dilihat dari presentasi anak mencapai 

rata-rata hanya 53,23% dan belum memenuhi indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Pada siklus II 

kecerdasan kinestetik anak dalam mengikuti gerakan 

sesuai dengan lagu meningkat menjadi rata-rata 82,40% 

dengan kriteria sangat baik, sehingga dapat disimpulkan 

melalui metode bermain gerak dan lagu dapat 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini.
12

 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terletak pada metode yang digunakan, jika 

penelitian terdahulu melalui bermaingerak dan lagu, 

sedangkan pada penelitian yang sekarang melalui 

pendidikan jasmani. Untuk persamaannya merupakan 

strategi untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak 

usia dini. 
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B. Kajian Teori 

1. Kecerdasan Kinestetik  

a. Pengertian Kecerdasan Jamak 

Kecerdasan adalah kemampuan yang 

membuat seseorang mampu memecahkan 

persoalan (problem solving). Biasanya 

kecerdasan diistilahkan dengan Intelligence 

Quotient (IQ).
13

 

Bagi Gardner memberikan penjelasan 

secara terperinci tentang kecerdasan, yaitu 

kemampuan untuk menciptakan suatu produk 

yang efektif atau menyumbangkan pelayanan 

yang bernilai dalam suatu budaya, sebuah 

perangkat keterampilan menemukan atau 

menciptakan  bagi seseorang dalam memecahkan 

permasalahan dalam hidupnya, potensi untuk 

menemukan jalan keluar dari masalah-masalah 

yang melibatkan penggunaan pemahaman baru. 

Apabila mengacu pada definisi kecerdasan yang 

dikemukakan Gardner tersebut berarti semua 
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 Muhammad Subhi Abdussalam, Anakku Hebat Penuh Bakat 
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orang dapat dikatakan cerdas selama mampu 

menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, 

yang membedakan hanyalah bentuk-bentuk 

kecerdasan seseorang.
14

 

Pengertian kecerdasan jamak adalah 

bentuk-bentuk kecerdasan yang bisa dimiliki 

oleh setiap orang. Istilah kecerdasan majemuk 

diambil dari makna multiple intelligence yang 

dicetuskan oleh Howard Gardner. Dalam teori 

dikemukakan bahwa kecerdasan jumlahnya 

sangat banyak, tidak hanya dibatasi dengan 

kecerdasan logika matematika.
15

 

Kecerdasan jamak (multiple intellegence) 

adalah sebuah penilaian yang melibatkan secara 

deskriptif bagaimana individu menggunakan 

kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan 

menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini 

merupakan alat untuk melihat bagaimana pikiran 

manusia mengoperasikan dunia, baik itu benda-

benda yang konkret maupun hal-hal yang 
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M. Fadillah, Bermain dan Permainan (Jakarta: Kencana, 2017), 

141. 
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abstrak. Bagi Gardner tidak ada anak yang bodoh 

atau pintar yang ada anak yang menonjol dalam 

salah satu atau beberapa jenis kecerdasan.
16

 

Kecerdasan ganda (multiple intelligence) 

merupakan istilah dalam kajian tentang 

kecerdasan yang diprakarsai oleh seorang pakar 

pendidikan Amerika Serikat bernama Howart 

Gardner. Terdapat keragaman terjemahan 

tentang multiple intelligence ini, sebagian orang 

menerjemahkan dengan kecerdasan ganda, 

kecerdasan majemuk, dan kecerdasan jamak. 

Sebagaimana dikutip oleh Hamzah B. 

Uno, kecerdasan ganda adalah kemampuan 

menyelesaikan masalah atau menghasilkan 

produk yang dibuat dalam satu atau beberapa 

budaya. Secara lebih terperinci Gardner 

menguraikan sebagai berikut: kemampuan 

menyelesaikan dan menemukan solusi masalah 

dalam kehidupan nyata, kemampuan 

menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk 
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Yuliani Nurani Sujiono, Bambang Sujiono, Bermain Kreatif 

Berbasis Kecerdasan Jamak (Jakarta: PT Indeks, 2010), 49. 
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diselesaikan, kemampuan menciptakan sesuatu 

yang akan menimbulkan penghargaan dalam 

budaya seseorang.
17

 

b. Macam-macam Kecerdasan Jamak 

1) Kecerdasan Logis Matematis 

Kecerdasan ini ditandai dengan 

kemampuan berpikir secara konseptual. 

Biasanya individu dengan kemampuan 

berpikir yang baik, suka mengeksplorasi, 

pola, kategori, dan hubungan. Mereka 

menyukai puzzle atau sesuatu yang 

membutuhkan kemampuan nalar. 

2) Kecerdasan Linguistik 

Kecerdasan linguistik dipahami 

sebagai kemampuan menggunakan sistem 

bahasa manusia untuk berkomunikasi, atau 

kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata 

dan menggunakan bahasa untuk 

mengekspresikan dan menghargai makna 

yang kompleks. Kecerdasan semacam ini 
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biasanya oleh pengarang, jurnalis, orator, 

pelawak, penyiar berita ataupun politisi. 

3) Visual Spasial 

Kemampuan anak dalam 

memvisualisasikan apa yang ada di benaknya 

lewat gambar, susunan balok, atau 

menjelaskan dengan terperinci rute menuju 

sekolah, termasuk ke dalam kecerdasan 

visual-spasial. Ini adalah kemampuan 

memahami, memproses, dan berpikir dalam 

bentuk visual.  

4) Kecerdasan Musikal 

Kecerdasan musik  adalah 

kemampuan  untuk menikmati, mengamati, 

membedakan, mengarang, membentuk, dan 

mengekspresikan bentuk-bentuk musik. 

Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap 

ritme, melodi, dan trimbe dari musik yang 

didengar.   

5) Kecerdasan Kinestetik 

Kemampuan manusia untuk 

menggerakkan alat-alat tubuh sesuai dengan 
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fungsinya, bahkan mampu mengolah gerakan 

tubuh yang menarik, merupakan kemampuan 

yang dihasilkan oleh kecerdasan gerak tubuh. 

Kecerdasan gerak tubuh ini dibutuhkan 

manusia dalam kegiatan sehari-hari, baik 

untuk berolahraga, bekerja, santai, dan lain-

lain. 

6) Kecerdasan Naturalis 

Kemampuan naturalis adalah 

kemampuan untuk mengenali, membedakan, 

mengungkapkan dan membuat kategori 

terhadap apa yang dijumpainya di alam 

maupun lingkungan. Kepekaan dan 

kemampuan untuk mengenali bentuk-bentuk 

alam sekitar, seperti burung, bunga, pohon, 

gunung, awan, sungai, danau, dan lain 

sebagainya. 

7) Kecerdasan Intrapersonal 

Kecerdasan intrapersonal adalah 

kemampuan seseorang untuk menguasai dan 

mengelola emosinya (self control) dan 
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kemampuan untuk memahami diri sendiri 

(self image). 

8) Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan ini berkaitan dengan 

kemampuan untuk memahami dan 

berinteraksi secara efektif dengan orang lain, 

dengan membedakan dan menanggapi 

suasana hati, perangai motivasi dan hasrat 

orang lain dengan tepat. 

9) Kecerdasan Eksistensi 

Kecerdasan eksistensial sering dinilai 

sebagai bagian dari kecerdasan spiritual atau 

Spiritual Quotient (SQ). Kecerdasan ini 

adalah kemampuan untuk memiliki nilai dan 

norma yang ada di masyarakat dan 

menggunakannya dalam kehidupan sehari-

hari. Artinya, kecerdasan eksistensial 

berkaitan dengan menggunakan nilai dan 

norma di masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari.
18
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c. Pengertian Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan kinestetik yakni kemampuan 

untuk menggunakan badan secara terampil, 

seperti atlit, penari, aktor.
19

 

Kecerdasan badani-kinestetik sering 

disebut sebagai kecerdasan kinestetik saja. Orang 

yang memiliki kecerdasan jenis ini memproses 

informasi melalui sensasi yang dirasakan pada 

badan mereka. Mereka tak suka diam dan ingin 

bergerak terus, mengerjakan sesuatu dengan 

tangan atau kakinya, dan berusaha menyentuh 

orang yang diajak bicara. Mereka sangat baik 

dalam keterampilan jasmaninya, baik dengan 

menggunakan otot kecil maupun otot besar, dan 

menyukai aktivitas fisik dan berbagai jenis 

olahraga. Mereka lebih nyaman 

mengomunikasikan informasi dengan peragaan 

(demonstrasi) atau pemodelan. Mereka dapat 

mengungkapkan emosi dan suasana hatinya 

melalui tarian.  
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Kecerdasan badani-kinestetik lebih 

mudah dipahami dari pada 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

 

Kecerdasan kinestetik-badani, misalnya 

kemampuan melakukan keterampilan tangan dan 

kemampuan menguasai serta mengonsolidasikan 

gerakannya.
21

 

Kecerdasan kinestetik merupakan 

kemampuan manusia untuk menggerakkan alat-

alat tubuh sesuai dengan fungsinya, bahkan 

mampu mengolah gerakan tubuh yang menarik, 

merupakan kemampuan yang dihasilkan oleh 

kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan gerak tubuh 
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ini dibutuhkan manusia dalam kegiatan sehari-

hari, baik untuk berolahraga, bekerja, santai, dan 

lain-lain.
22

 

Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan 

untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran 

sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. 

Jika gerak sempurna yang bersumber dari 

gabungan antara pikiran dan fisik tersebut 

terlatih dengan baik, apapun yang dikerjakan 

orang tersebut akan berhasil dengan baik bahkan 

sempurna. Dalam konteks anak-anak, gerak 

sempurna tersebut lebih mudah dibentuk atau 

dilatih semenjak ia masih berusia dini karena 

pada usia dini fisik sedang mengalami 

pertumbuhan yang baik, di samping 

perkembangan otaknya yang sedang pesat-

pesatnya. Kondisi ini sangat memungkinkan 

anak usia dini memadukan pikiran dan gerak 

tubuhnya sehingga menghasilkan gerak-elastis 

yang sangat sempurna. Bahkan mereka dapat 
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melakukan gerakan-gerakan akrobat dengan 

sangat baik lebih cepat dari orang dewasa.  

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.
23

 

d. Ciri-ciri Kecerdasan Kinestetik 

1) Suka memegang, menyentuh, atau bermain 

dengan apa yang sedang dipelajari. 

2) Mempunyai koordinasi fisik dan ketepatan 

waktu yang baik. 

3) Sangat suka belajar dengan terlibat secara 

langsung. Ingatannya kuat terhadap apa yang 

dialami daripada apa yang dikatakan atau 

dilihat. 
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4) Menyukai pengalaman belajar yang nyata 

seperti field trip, membangun model, role 

play, permainan, atau olah fisik. 

5) Menunjukkan kekuatan dalam bekerja yang 

membutuhkan gerakan otot kecil maupun 

otot utama. 

6) Mempunyai kemampuan untuk 

menyempurnakan gerakan fisik dengan 

menggunakan penyatuan pikiran dan tubuh. 

7) Menciptakan pendekatan baru dengan 

menggunakan keahlian fisik seperti dalam 

menari, olahraga, atau aktivitas fisik lainnya. 

8) Menunjukkan keseimbangan, keindahan, 

ketahanan, dan ketepatan dalam melakukan 

tugas yang mengandalkan fisik. 

9) Mengerti dan hidup sesuai standar 

kesehatan. 

10) Menunjukkan minat pada karier sebagai 

atlet, penari, dokter bedah, atau sebagai 

tukang.
24
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Ciri-ciri yang lain anak usia dini yang 

mempunyai kecerdasan kinestetik antara lain: 

berjalan dengan berbagai variasi (maju, 

mundur, dan menyamping), mampu menendang 

bola, menangkap bola dan melempar bola, 

mampu senam dengan gerakan, mampu 

melompat dengan satu atau dua kaki secara 

bervariasi.
25

 

Sedangkan karakteristik kecerdasan 

kinestetik adalah sebagai berikut:  

1) Menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui 

sentuhan dan gerakan. 

2) Mempersiapkan untuk menyentuh, 

menangani atau memainkan apa yang akan 

menjadi bahan untuk dipelajari. 

3) Menunjukkan keterampilan, dalam arti 

menggerakkan kelompok besar atau 

kelompok kecil.  

4) Menjadi sensitif dan responsif terhadap 

lingkungan dan sistem secara fisik. 
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Pedagogia, 2010), 170. 



32 
 

 

5) Mendemonstrasikan keahlian dalam 

berakting, menari, atlentik, menggiring bola 

dengan mengecoh lawan, menendang bola 

dengan teknik pisang, menjahit, mengukir, 

memainkan keyboard.  

6) Mendemonstrasikan keseimbangan 

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) Mengerti dan hidup dalam standar kesehatan 

fisik. 

9) Memiliki kegemaran dalam bidang olahraga 

atau olah tubuh. 

10) Menemukan pendekatan baru dalam 

kemampuan fisik atau menciptakan bentuk-
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bentuk baru dalam menari, berolahraga atau 

kegiatan fisik lainnya.
26

 

e. Mengembangkan kecerdasan kinestetik 

1) Drama, mengubah suatu bentuk materi 

pembelajaran menjadi sebuah drama yang 

menjelaskan isi materi.  

2) Role Play, melakukan peran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

3) Simulasi, misalnya mengunjungi restoran 

Jepang dan hanya boleh menggunakan 

bahasa Jepang untuk memesan makanan dan 

berkomunikasi selasa di restoran ini. 

4) Menciptakan suatu gerakan, ini bisa berupa 

tarian, bahasa tubuh, atau mimik muka. 

5) Mengikuti gerakan yang dilakukan oleh 

orang lain.  

6) Manipulasi, menggunakan kartu. Kartu ini 

dibagi menjadi dua, dan masing-masing 

bagian berisi definisi yang saling 

berhubungan. 
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7) Permainan di kelas, bisa menggunakan 

Kinestetik Flowchart atau ide kreatif lainnya. 

8) Mengikuti super camp 

9) Field trip.
27

 

f. Strategi meningkatkan kecerdasan kinestetik  

Siswa mungkin saja tidak akan pernah 

lagi menyentuh buku atau catatan pelajaran 

mereka setelah lulus, tetapi mereka akan selalu 

membawa badan mereka ke mana pun mereka 

pergi. Karena itu, menemukan cara yang 

membantu siswa mengintegrasikan proses 

belajar sampai pada level mendalam dapat 

meningkatkan kemampuan memori dan 

pemahaman mereka. Secara tradisional 

pendidikan fisik dipandang masuk ke dalam 

bidang pendidikan jasmani dan pendidikan 

kejuruan. Namun, strategi-strategi berikut ini, 

akan menunjukkan bahwa tidak sulit 

mengintegrasikan kegiatan yang dipicu oleh 

gerak tubuh dan kinestetis ke dalam mata 
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pelajaran akademis tradisional seperti bahasa, 

matematika dan ilmu pasti. 

1) Respon Tubuh, mintalah siswa menanggapi 

pelajaran menggunakan tubuh mereka 

sebagai medium respon. Contoh paling 

sederhana dan paling banyak digunakan 

oleh strategi ini adalah meminta siswa 

mengangkat tangan ketika mereka dapat 

memahami apa yang diajarjan. Strategi ini 

dapat divariasikan dengan beberapa cara, 

misalnya siswa dapat tersenyum, 

mengedipkan mata, mengangkat kelima jari, 

meniru gerakan burung yang terbang 

dengan merentangkan tangan, dan lain-lain. 

Siswa dapat memperlihatkan “respon 

tubuh” selama menyimak pelajaran. 

2) Teater Kelas, untuk menggali bakat seni 

peran dalam diri siswa, mintalah mereka 

memerankan teks, soal atau materi lain yang 

harus dipelajari dengan mendramakan 

isinya. Misalnya, siswa dapat mendramakan 

soal matematika yang melibatkan tiga 
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langkah pemecahan dengan memainkan 

drama tiga langkah. Teater kelas dapat 

berupa kegiatan informal, misalnya 

improvisasi satu menit teks bacaan selama 

jam pelajaran berlangsung, atau berupa 

kegiatan formal, misalnya drama satu jam 

pada akhir semester yang merangkum 

pemahaman siswa dalam tentang materi 

pelajaran dalam tema yang luas. Hal ini 

dilakukan dengan atau tanpa perlengkapan 

panggung. Selain itu, mereka dapat 

menciptakan pertunjukan boneka-boneka 

prajurit mini di sebuah papan kayu dengan 

menggerak-gerakannya agar terlihat seperti 

gerakan pasukan. Untuk membantu siswa di 

tingkat yang lebih tinggi yang mungkin 

pada awalnya enggan untuk ikut terlibat 

dalam kegiatan drama ini, cobalah kegiatan-

kegiatan pemanasan terlebih dahulu. 

3) Konsep Kinestetis, permainan tebak-

tebakan yang dilakukan dengan gerakan 

(pantonim kata-kata), permainan ini 



37 
 

 

menantang kemampuan peserta untuk 

mengungkapkan pengetahuan dengan cara 

yang tidak konvensional. Strategi konsep 

kinestetis dapat dilakukan, baik dengan cara 

mengajarkan konsep kepada siswa melalui 

ilustrasi fisik maupun dengan meminta 

siswa mempantomimkan konsep atau istilah 

mata pelajaran tertentu. 

4) Hands On Thinking, siswa yang memiliki 

kecerdasan kinestetis seharusnya 

memperoleh kesempatan belajar melalui 

memanipulasi objek atau menciptakan 

sesuatu dengan tangan mereka.  

5) Peta Tubuh, tubuh manusia dapat menjadi 

alat pedagogis yang sangat berguna jika 

diubah menjadi poin rujukan “peta” untuk 

bidang pengetahuan tertentu. Salah satu  

contoh yang paling umum dari pendekatan 

ini adalah penggunaan jari untuk berhitung 

dan menghitung (penggunaan perhitungan 
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dengan sistem jari seperti pada sempoa, 

telah banyak diadaptasi ke dalam kelas).
28

 

Dari beberapa bukunya, Thomas 

Armstrong memberikan beberapa strategi yang 

perlu diperhatikan dalam pengajaran 

menggunakan teori kecerdasan ganda. 

Inteligensi kinestetik-badani dapat diungkapkan 

dengan bentuk ekspresi gerak dan badan. 

Bentuk-bentuk seperti mendramatisasi, 

membuat teater, membuat hands-on activites  

tentang materi yang dipelajari sangat membantu 

dalam mengungkapkan inteligensi kinestetik-

badani. 

Selain itu, kegiatannya adalah gerakan 

kreatif, karya wisata, game yang kooperatif dan 

kompetitif, latihan kesadaran fisik semua 

bentuk kegiatan yang distimulasi gerak tubuh, 

memasak, berkebun, dan kegiatan yang 

menyibukkan lainnya, mengutak-atik barang, 

virtual reality software, konsep kinestetik-
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jasmani, kegiatan pendidikan jasmani, 

penggunaan bahasa tubuh/ isyarat tangan untuk 

berkomunikasi, mater-materi dan pengalaman 

yang berkenaan dengan indra perasa (taktil), 

latihan relaksasi fisik.
29

 

Kegiatan sekolah membantu anak 

mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kegiatan 

tersebut bukanlah kegiatan yang terpisah dari 

kurikulum wajib sekolah, melainkan bagian 

integral dari kurikulum tersebut. Tujuannya 

adalah untuk mencapai perkembangan anak 

secara integral dan seimbang. Kegiatan tersebut 

juga sangat membantu pembentukan 

kepribadian anak. Pendidikan jasmani sangat 

penting untuk menumbuhkembangkan 

kecerdasan kinestetik-badani anak.
30
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Muhammad Subhi Abdussalam, Anakku Hebat Penuh Bakat 

(Solo: Tayiba Media, 2014), 115.  
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2. Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Terdapat beberapa definisi mengenai 

anak usia dini. Definisi pertama mengacu pada 

pengertian bahwa anak usia dini adalah anak 

yang berumur nol tahun atau sejak lahir hingga 

berusia kurang lebih delapan (0-8) tahun. Dalam 

kelompok ini dicakup bayi hingga anak kelas III 

SD. Pengertian ini didasarkan pada pandangan 

bahwa proses pendidikan dan pendekatan pola 

asuh anak kelas I, II, dan III hampir sama 

dengan pola asuh anak usia dini sebelumnya. 

Batasan di atas sejalan dengan pengertian dari 

NAEYC (National Association for The 

Education Young Children). Menurut NAEYC, 

anak usia dini atau early childhood  adalah anak 

yang berada pada usia nol hingga delapan 

tahun.Definisi kedua membatasi pengertian usia 

dini pada anak usia satu hingga lima (1-5) tahun. 

Pengertian ini didasarkan pada pembatasan 

dalam psikologi perkembangan yang meliputi 

bayi (infancy atau babyhood) yakni usia 0-1 
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tahun, usia dini (early childhood) yakni usia 1-5 

tahun, masa kanak-kanak akhir (late childhood) 

yakni usia 6-12 tahun, dan seterusnya.
31

 

Sementara itu, subdirektorat PADU 

(Pendidikan Anak Dini Usia) membatasi 

pengertian istilah usia dini pada anak usia 0-6 

tahun, yakni hingga anak menyelesaikan masa 

Taman Kanak-Kanak, pengertian seperti ini 

berarti mencakup anak-anak yang masih dalam 

asuhan orang tua, anak-anak yang berada dalam 

TPA (Taman Penitipan Anak), Kelompok 

Bermain (Play Group) dan Taman Kanak-kanak. 

Lebih terinci Bredekamp membagi anak usia 

dini menjadi tiga kelompok, yakni: kelompok 

bayi hingga dua tahun, kelompok tiga hingga 

lima tahun dan kelompok enam hingga delapan 

tahun. Pembagian kelompok tersebut dapat 

mempengaruhi kebijakan penerapan kurikulum 

                                                           
31

Tadkiroatun Musfiroh, Memilih Menyusun Menyajikan Cerita 

Untuk Anak Usia Dini (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 1. 
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dalam pengasuhan dan pendidikan anak usia 

tersebut.
32

 

3. Pendidikan Jasmani 

a. Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik 

bertujuan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan individu secara organik, 

neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan 

emosional, dalam kerangka sistem pendidikan 

nasional.
33

 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang 

didesain untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani, mengembangkan keterampilan 

motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. 

Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

                                                           
32

Ibid., 2. 
33

Dini Rosdiani, Model Pembelajaran Langsung dalam 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Bandung: Alfabeta. 2012), 23. 
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seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif 

dan afektif setiap siswa. 
34

 

Istilah pendidikan jasmani berawal dari 

Amerika Serikat berawal dari istilah 

gymnastics, hygiene, dan physical culture 

siedentop. Berikut pengertian pendidikan 

jasmani menurut ahli: 

1) Cholik Mutohir  

Olahraga adalah proses sitematik 

yang berupa segala kegiatan atau usaha 

yang dapat mendorong mengembangkan, 

dan membina potensi-potensi jasmaniah 

dan rohaniah seseorang sebagai perorangan 

atau anggota masyarakat dalam bentuk 

permainan, perlombaan/pertandingan, dan 

kegiatan jasmani yang intensif untuk 

memperoleh rekreasi, kemenangan, dan 

prestasi puncak dalam rangka pembentukan 

manusia Indonesia seutuhnya yang 

berkualitas berdasarkan Pancasila.  

                                                           
34

Samsudin, Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan SD/MI (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 2.  
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2) Nixon and Cozens  

Mengemukakan bahwa pendidikan 

jasmani didefinisikan sebagai fase dari 

seluruh proses pendidikan yang 

berhubungan dengan aktivitas dan respon 

otot yang giat dan berkaitan dengan 

perubahan yang dihasilkan individu dari 

respon tersebut. 

3) Daver dan Pangrazi  

Mengemukakan bahwa pendidikan 

jasmani adalah fase dari program 

pendidikan keseluruhan yang memberikan 

kontribusi, terutama melalui pengalaman 

gerak, untuk pertumbuhan dan 

perkembangan secara utuh untuk tiap 

siswa. Pendidikan jasmani didefinisikan 

sebagai pendidikan dan melalui gerak dan 

harus dilaksanakan dengan cara-cara yang 

tepat agar memiliki makna bagi siswa. 

Pendidikan jasmani merupakan program 

pembelajaran yang memberikan perhatian 

yang proporsional dan memadai pada 
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domain-domain pembelajaran, yaitu 

psikomotor, kognitif, dan afektif.  

4) Bucher 

Mengemukakan pendidikan jasmani 

merupakan bagian integral dari suatu 

proses pendidikan secara keseluruhan, 

adalah proses pendidikan melalui kegiatan 

fisik yang dipilih untuk mengembangkan 

dan meningkatkan kemampuan organik, 

neuromuskuler, interperatif, sosial, dan 

emosional. 

Dari beberapa definisi para ahli tersebut 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari pendidikan jasmani adalah 

proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik 

bertujuan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan individu secara organik, 

neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan 
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emosional, dalam kerangka sistem pendidikan 

nasional.
35

 

Pendidikan jasmani merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada 

umumnya yang mempengaruhi potensi peserta 

didik dalam hal kognitif, afektif , dan 

psikomotor melalui aktivitas jasmani. Melalui 

aktivitas jasmani anak akan memperoleh 

berbagai macam pengalaman yang berharga 

untuk kehidupan seperti kecerdasan, emosi, 

perhatian, kerjasama, keterampilan, dan 

sebagainya. Aktivitas jasmani untuk pendidikan 

jasmani ini dapat melalui olahraga atau non 

olahraga.
36

 

b. Tujuan Pendidikan Jasmani 

1) Meletakkan landasan karakter yang kuat 

melalui internalisasi nilai dalam pendidikan 

jasmani. 
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Ega Trisna Rahayu, Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 2-7.  
36

A. M. Bandi Utama, “Pembentukan Karakter Anak Melalui 

Aktivitas Jasmani Dalam Pendidikan Jasmani,” Edukasi,  April 2011, 2.  
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2) Membangun landasan kepribadian yang 

kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan 

toleransi dalam konteks kemajemukan 

budaya, etnis dan agama. 

3) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis 

melalui tugas-tugas pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

4) Mengembangkan sikap sportif, jujur, 

disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, 

percaya diri, dan demokratis melalui 

aktivitas jasmani. 

5) Mengembangkan ketrampilan gerak dan 

ketrampilan teknik serta strategi berbagai 

permainan dan olahraga, aktivitas 

pengembangan, senam, aktivitas ritmik, 

akuatik (aktivitas air) dan pendidikan luar 

kelas (Outdoor education). 

6) Mengembangkan ketrampilan pengelolaan 

diri dalam upaya pengembangan dan 

pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola 

hidup sehat melalui berbagai aktivitas 

jasmani. 
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7) Mengembangkan ketrampilan untuk 

menjaga keselamatan diri sendiri dan orang 

lain. 

8) Mengetahui dan memahami konsep 

aktivitas jasmani sebagai informasi untuk 

mencapai kesehatan, kebugaran dan pola 

hidup sehat. 

9) Mampu mengisi waktu luang dengan 

aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif.
37

 

c. Manfaat Pendidikan Jasmani di Sekolah 

1) Memenuhi kebutuhan anak akan gerak 

Pendidikan jasmani memang 

merupakan dunia anak-anak dan sesuai 

dengan kebutuhan anak-anak. Di dalamnya 

anak-anak dapat belajar sambil bergembira 

melalui penyaluran hasratnya untuk 

bergerak. Semakin terpenuhi kebutuhan 

akan gerak dalam masa-masa pertumbuhan, 

kian besar kemaslahatannya bagi kualitas 

pertumbuhan itu sendiri. 

                                                           
37

Ega Trisna Rahayu, Strategi Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani, 19. 
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2) Mengenalkan anak pada lingkungan dan 

potensi dirinya 

Pendidikan jasmani adalah waktu 

untuk berbuat. Anak-anak akan lebih 

memilih untuk berbuat sesuatu dari pada 

hanya harus melihat atau mendengarkan 

orang lain ketika mereka sedang belajar. 

Suasana kebebasan yang ditawarkan di 

lapangan atau gedung olahraga sirna karena 

sekian lama terkurung diantara batas-batas 

ruang kelas, keadaan ini benar-benar tidak 

sesuai dengan dorongan nalurinya. 

Dengan bermain dan bergerak anak 

benar-benar belajar tentang potensinya dan 

dalam kegiatan ini anak-anak mencoba 

mengenali lingkungan sekitarnya. Para ahli 

sepaham bahwa pengalaman ini penting 

untuk merangsang pertumbuhan intelektual 

dan hubungan sosialnya dan bahkan 

perkembangan harga diri yang menjadi 

dasar kepribadiannya kelak.   
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3) Menanamkan dasar-dasar ketrampilan yang 

berguna. 

Peranan pendidikan jasmani di 

sekolah dasar cukup unik, karena turut 

mengembangkan dasar-dasar ketrampilan 

yang diperlukan anak untuk mengawasi 

berbagai ketrampilan dalam kehidupan di 

kemudian hari. Menurut para ahli, pola 

pertumbuhan anak usia sekolah hingga 

menjelang akil balig atau remaja disebut 

pola pertumbuhan lambat. Pola ini 

merupakan kebalikan dari pola 

pertumbuhan cepat yang dialami anak 

ketika mereka baru lahir hingga usia 5 

tahunan. 

4) Menyalurkan energi yang berlebihan. 

Anak adalah makhluk yang sedang 

berada dalam masa kelebihan energi. 

Kelebihan energi ini perlu disalurkan agar 

tidak mengganggu keseimbangan perilaku 

dan mental anak. Segera setelah kelebihan 

energi tersalurkan, anak akan memperoleh 
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kembali keseimbangan dirinya, karena 

setelah istirahat, anak akan memperbaharui 

dan memulihkan energinya secara optimum. 

5) Merupakan proses pendidikan secara 

serempak baik fisik, mental maupun 

emosional. 

Pendidikan jasmani yang benar akan 

memberikan sumbangan yang sangat berarti 

terhadap pendidikan anak secara 

keseluruhan. Hasil nyata yang diperoleh 

dari pendidikan jasmani adalah 

perkembangan yang lengkap, meliputi 

aspek fisik, mental, emosi, sosial dan moral. 

Tidak salah jika para ahli percaya bahwa 

pendidikan jasmani merupakan wahana 

yang paling tepat untuk “membentuk 

manusia seutuhnya”.
38

 

d. Ciri Unik Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan suatu 

bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan 

                                                           
38

Dini Rosdiani, Model Pembelajaran Langsung dalam 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Bandung: Alfabeta, 2012), 37-39. 
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umum. Lewat program pendidikan jasmani 

dapat diupayakan peranan pendidikan untuk 

mengembangkan kepribadian individu. Tanpa 

pendidikan jasmani, proses pendidikan di 

sekolah akan pincang. Sumbangan nyata 

pendidikan jasmani adalah untuk 

mengembangkan ketrampilan (psikomotor). 

Karena itu posisi pendidikan jasmani menjadi 

unik, sebab berpeluang lebih banyak dari mata 

pelajaran lainnya untuk membina ketrampilan. 

Hal ini sekaligus mengungkapkan kelebihan 

pendidikan jasmani dari pelajaran-pelajaran 

lainnya. Jika pelajaran lain lebih 

mementingkan perkembangan intelektual, 

maka melalui pendidikan jasmani terbina 

sekaligus aspek penalaran, sikap, dan 

ketrampilan.  

Ada tiga hal penting yang bisa menjadi 

sumbangan unik dari pendidikan jasmani yaitu: 

1) Meningkatkan kebugaran jasmani dan 

kesehatan siswa. 
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Kebugaran dan kesehatan akan 

dicapai melalui program pendidikan 

jasmani yang terencana, teratur dan 

berkesinambungan. Dengan beban kerja 

yang cukup berat serta dilakukan dalam 

jangka waktu yang cukup secara teratur, 

kegiatan tersebut akan berpengaruh 

terhadap perubahan kemampuan fungsi 

organ-organ tubuh seperti jantung dan 

paru-paru. Sistem peredaran darah dan 

pernafasan akan bertambah baik dan 

efisien, didukung oleh sistem kerja 

penunjang lainnya. 

2) Meningkatkan terkuasainya ketrampilan 

fisik yang kaya. 

Keterlibatan siswa dalam asuhan 

permainan, senam, kegiatan bersama, dan 

lain-lain, merangsang perkembangan 

gerakan yang efisien yang berguna untuk 

menguasai berbagai ketrampilan. 

Ketrampilan tersebut bisa berbentuk 

ketrampilan dasar misalnya berlari dan 
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melempar serta ketrampilan khusus seperti 

senam atau renang. Pada akhirnya 

ketrampilan itu bisa mengarah kepada 

ketrampilan yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Meningkatkan pengertian siswa dalam 

prinsip-prinsip gerak. 

Pendidikan jasmani yang baik harus 

mampu meningkatkan pengetahuan siswa 

tentang konsep dan prinsip gerak. 

Pengetahuan tersebut akan membuat siswa 

mampu memahami bagaimana suatu 

ketrampilan dipelajari hingga tingkatannya 

yang lebih tinggi. Dengan demikian, 

seluruh gerakannya bisa lebih bermakna. 

Sebagai contoh, siswa harus mengerti 

mengapa kaki harus dibuka dan bahu 

direndahkan ketika siswa sedang berusaha 

menjaga keseimbangannya. Mereka juga 
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diharapkan juga mengerti mengapa harus 

dilakukan pemanasan sebelum olahraga.
39

 

e. Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani 

Ruang lingkup pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut : 

1) Permainan dan olahraga meliputi : olahraga 

tradisional, permainan, eksplorasi gerak, 

ketrampilan lokomotor dan non-lokomotor, 

dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, 

kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, 

tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan 

beladiri, serta aktivitas lainnya.  

2) Aktivitas pengembangan meliputi : 

mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh 

serta aktivitas lainnya. 

3) Aktivitas senam meliputi : ketangkasan 

sederhana, ketangkasan tanpa alat, 
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Ega Trisna  Rahayu, Strategi Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani, 12-14. 
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ketangkasan dengan alat, dan senam lantai 

serta aktivitas lainnya. 

4) Aktivitas ritmik meliputi : gerak bebas, 

senam pagi, SKJ, dan senam aerobic,serta 

aktivitas lainnya. 

5) Aktivitas air meliputi : permainan di air, 

keselamatan di air, ketrampilan bergerak di 

air, dan renang serta aktivitas lainnya.  

6) Pendidikan luar kelas meliputi : piknik/ 

karyawisata, pengenalan lingkungan, 

berkemah, menjelajah, dan mendaki 

gunung.  

7) Kesehatan meliputi penanaman budaya 

hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, 

khususnya yang terkait dengan perawatan 

tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan 

yang sehat, memilih makanan dan minuman 

yang sehat, mencegah dan merawat cedera, 

mengatur waktu istirahat yang tepat dan 

berperan aktif dalam kegiatan P3K dan 

UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek 



57 
 

 

tersendiri, dan secara implisit masuk ke 

dalam semua aspek.
40

 

f. Pendidikan Jasmani Di Taman Kanak-Kanak 

Sebagaimana dikutip Samsudin 

mengemukakan bahwa pendidikan jasmani 

untuk masa awal kanak-kanak dan SD dapat 

diidentifikasi sebagai belajar untuk bergerak, 

bergerak untuk belajar dan belajar tentang 

gerak. Program pendidikan jasmani dipandang 

sebagai tempat berlaga, memperoleh 

kesenangan dan belajar bermain (game). Anak 

juga membutuhkan latihan yang diperlukan 

agar dapat tumbuh menjadi besar dan kuat. 

Beberapa anak pada awal usia ini menunjukkan 

bahwa anak ingin belajar bagaimana menjadi 

atlet dan ingin main di suatu tim. Anak 

memiliki koordinasi yang jelek, diharapkan 

anak dapat meningkatkan kebugaran 

jasmaninya sehingga anak dapat bergabung 

kembali ke kelas regular. Anak yang memiliki 

keterlambatan mental menunjukkan bahwa anak 
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diharapkan dengan program pendidikan jasmani 

akan menjadi makin pintar.
41

 

Konsep pendidikan prasekolah 

diselenggarakan sebagai kegiatan pendidikan 

yang tidak menjadi suatu keharusan. Pendidikan 

jasmani di taman kanak-kanak dilaksanakan 

untuk membantu dan merangsang pertunbuhan 

dan perkembangan anak. Para ahli di bidang 

psikologi, perkembangan anak, dan sosiologi 

menyatakan anak pada usia pra sekolah sangat 

krusial bagi perkembangan secara intelektual, 

fisikal, sosial, dan emosional. Sejalan dengan 

pikiran itu, banyak orang tua memasukkan 

anak-anaknya untuk mendapatkan pengalaman 

belajar di sekolah taman kanak-kanak. 

Program jasmani di tingkat ini perlu 

melibatkan aktivitas di dalam ruangan maupun 

luar ruangan. Programnya perlu mengandung 

kegiatan-kegiatan gerak yang menyentuh pada 

keterampilan gerak dasar, aktivitas kebugaran 
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Samsudin, Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan SD/MI (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 6-7. 
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dan uji diri, aktivitas ritmik, cerita-britama, dan 

permainan dengan tingkat organisasi peraturan 

sederhana/rendah. Suatu program aktivitas 

jasmani terpilih dan tepat dapat 

mengembangkan konsep diri yang positif, 

perkembangan keterampilan sosial, 

meningkatkan kebugaran jasmani, dan 

mengembangkan keterampilan sensori-motoris 

dan peningkatan kognitif.
42

 

g. Unsur-unsur Kesegaran Jasmani Taman Kanak-

Kanak 

Unsur-unsur kesegaran jasmani taman 

kanak-kanak meliputi:  

1. Kekuatan, (strength) adalah kemampuan 

seseorang untuk membangkitkan peganggan 

(tension) terhadap suatu tahanan (resisten).  

Derajat kekuatan otot tersebut pada 

umumnya berbeda pada setiap orang. 

Kekuatan otot tersebut pada umumnya 

berbeda untuk setiap orang. Kekuatan otot 
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Dini Rosdiani, Model Pembelajaran Langsung dalam 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Bandung: Alfabeta, 2012), 133-

134.  



60 
 

 

dapat dikembangkan melalui latihan-latihan 

otot melawan tahanan yang ditingkatkan 

sedikit demi sedikit. Latihan-latihan yang 

secara langsung mendukung peningkatan 

kekuatan otot adalah latihan isometrik 

(seperti gerakan menahan, beban tubuh, 

dengan merentangkan tangan ke dinding) 

dan latihan dengan mengangkat beban.   

2. Daya Tahan, Kemampuan tubuh mensuplai 

oksigen yang diperlukan untuk melakukan 

suatu kegiatan. Apabila seseorang 

melakukan kegiatan latihan khusus untuk 

memperbaiki daya tahan tubuhnya maka 

akan terjadi peningkatan kapiler-kapiler 

jaringan otot. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa orang yang terlatih dan 

yang memiliki kemampuan daya tahan 

tubuh yang besar dapat bekerja dalam waktu 

yang lebih lama dan efisien dalam 

melakukan pola geraknya.   
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3. Kecepatan, Dapat diberikan dengan 

kegiatan latihan yang serba cepat, seperti 

lari dengan jarak yang pendek.  

4. Kelincahan, Kemampuan seseorang untuk 

bergerak secara cepat. Latihan dapat 

diberikan kegiatan dalam bentuk latihan 

dengan perubahan arah gerak, misalnya lari 

hilir mudik. 

5. Kelentukan, Kualitas yang memungkinkan 

suatu segmen bergerak semaksimal 

mungkin menurut kemungkinan rentang 

geraknya (range of movement). Kelentukan 

seseorang ditentukan oleh kemampuan 

gerak dari sendi-sendi. Makin luas ruang 

gerak sendi-sendi makin baik fleksibilitas 

seseorang.  

6. Koordinasi, Kemampuan yang mencakup 

dua atau lebih kemampuan perseptual pola-

pola gerak. Termasuk kemampuan gerak 

koordinasi adalah koordinasi mata dan 

tangan yang berhubungan dengan 

kemampuan memilih suatu objek dan 
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mengkoordinasikannya, serta koordinasi 

mata dan kaki yang berhubungan dengan 

kemampuan melakukan suatu gerakan 

berdasarkan penglihatan dan gerak anggota 

badan bagian bawah, misalnya menendang 

bola. 

7. Ketepatan, Kegiatan yang dapat dilakukan 

pada anak usia TK, misalnya melempar bola 

kecil ke sasaran tertentu atau memasukkan 

bola ke dalam keranjang. 

8. Keseimbangan, Keseimbangan bisa 

diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu 

keseimbangan statik dan keseimbangan 

dinamik. Keseimbangan statik adalah 

kemampuan mempertahankan posisi tubuh 

tertentu untuk tidak bergoyang atau roboh, 

sedangkan keseimbangan dinamik adalah 

kemampuan untuk mempertahankan tubuh 

agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan 

gerakan. 

Untuk melatih keseimbangan pada 

anak usia TK, misalnya meniti pada balok, 
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membuat keseimbangan dengan satu kaki, 

menumpu kaki yang lain lurus ke belakang, 

sedangkan kedua tangan lurus ke samping 

dengan dibarengi mata dipejamkan dan 

gerakan menekuk lutut dan kembali lurus 

lagi .
43
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami sebagai 

sumber data langsung, bersifat deskriptif lebih 

menekankan pada proses dari pada hasil. Melakukan 

analisis data secara induktif, lebih menekankan pada 

makna.
44

 Pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
45

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian Studi Kasus yaitu metode 

penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah 

dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam 

jangka yang lama.
46

 Jenis penelitian studi kasus 
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Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 26. 
45

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2002), 3. 
46

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif  dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 186-187. 
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digunakan karena peneliti dapat meneliti terkait 

kejadian, aktivitas, kegiatan penigkatan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini melalui pendidikan jasmani di 

RA Muslimat NU 026Patihan Wetan Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Karakter yang melekat pada penelitian kualitatif 

adalah peran serta peneliti dalam kegiatan yang diamati 

atau diteliti. Pengamatan berperan serta merupakan 

penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan 

subyek dalam lingkungan subyek. Penelitian kualitatif 

mempunyai ciri khas tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan, karena peranan peneiti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
47

 Peneliti berperan pengamat, 

artinya tidak sepenuhnya berperan sebagai pemeran serta 

tetapi hanya melakukan pengamatan terhadap objek 

penelitian. 

 

 

 

                                                           
47
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di RA Muslimat NU 

026 yang terletak di Jalan Parang Menang Gg. IV nomor 

18 Patihan Wetan Ponorogo. Pemilihan lokasi ini 

berdasarkan  kesesuaian dengan topik penelitian ini 

yaitu didasarkan pada fakta bahwa di Sekolah ini 

terdapat kegiatan pendidikan jasmani yang dilaksanakan 

setiap dua minggu sekali sebelum pembelajaran di 

dalam kelas dimulai. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan dari sumber informan atau 

subyek penelitian di RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponrogo yaitu peningkatan kecerdasan kinestetik 

anak usia dini melalui pendidikan jasmani di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dan guru kelas yang 

berperan serta dalam kegiatan. Sedangkan sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

diantaranya sumber data tertulis, inventaris, serta lain-

lain yang diperlukan dalam penelitian. Seperti profil 
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sekolah, dokumentasi kegiatan anak, dan dokumen 

pendukung lainnya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupaka suatu hal 

yang sangat penting dalam penelitian. Sebab teknik 

pengumpulan data merupakan suatu strategi yang 

digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Adapun teknik pengumpulan  data pda penelitian ini 

meliputi wawancara, obervasi, dan dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang dilakukan secar lisan oleh dua orang 

atau lebih dengan cara bertatap mutaka untuk 

mendengar informasi-informasi atau keterangan-

keterangan secara langsung.
48

 Dalam teknik 

wawancara, peneliti akan menggunakan teknik 

wawancara terstruktur dan terbuka. wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

                                                           
48

Cholid Narbuko Dan Abu  Achmadi, Metodologi Penelitian 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 83. 
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pertanyaan yang akan diajukan.
49

 Dengan 

menggunakan teknik wawancara terstruktur, peneliti 

dapat menyiapkan sendiri pedoman wawancara 

secara tertulis mengenai pertanyaa-pertanyaan yang 

akan diajukan terhadap responden untuk 

memperoleh data. Lanjutnya teknik wawancara 

terbuka digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 

jawaban responden  atas pertanyaan- pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, 

responden dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari peneliti dengan bebas. Responden dapat 

mengapresiasikan pendapat mereka sendiri sesuai 

dengan pengalaman yang mereka peroleh dan 

rasakan tanpa terpaku dengan hasil yang diinginkan 

oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengajukan pertanyaan kepada kepala sekolah dan 

guru kelas yang berperan aktif di RA Muslimat NU 

026 Patihan Wetan Ponorogo. Wawancara ini 

digunakan untuk menggali infornasi mengenai 

peningkatan kecerdasan kinestetik anak usia dini 
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Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 112.  
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melalui pendidikan jasmani di RA Muslimat NU 026 

Patihan Wetan Ponorogo. 

2. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak 

dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek 

penelitian. Observasi dilakukan terhadap subjek, 

perilaku subjek selama wawancara, inetraksi subjek 

dengan peneliti, dalam hal-hal yang dianggap 

relevan sehingga dapat memberikan data tambahan 

terhadap hadil wawancara. Menurut Patton, tujuan 

observasi adalah mendeskripsikan setting yang 

dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, 

orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan 

makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang 

terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.
50

 

Observasi digunakan untuk memperoleh data umum 

seperti dokumen sejarah umum berdirinya RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo, visi 

misi dan tujuan sekolah yang ada di RA Muslimat 
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Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 
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NU 026 Patihan Wetan Ponorogo, dan data khusus 

seperti profil kecerdasan kinestetik anak usia dini 

dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini  melalui 

pendidikan jasmani di RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogo. 

Dalam peneliti ini menggunakan teknik 

observasi partisipatif pasif.
51

  Dalam hal ini, peneliti 

datang ke RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo. Untuk mengamati peningkatkan 

kecerdasan kinetetik anak usia dini melalui 

pendidikan jasmani. Tetapi tidak terlibat dalam 

kegiatan tersebut. Peneliti hanya mengamati kegiatan 

yang dilakukan oleh orang yang menjadi sumber 

data penelitian, dan mencatat penemuan dari 

pengamatan tersebut sebagai bahan dalam mengolah 

data. Peneliti memilih teknik pengumpulan data 

observasi, karena teknik observasi menggunakan alat 

bantu yang cukup sederhana dan dapat dijangkau 

oleh peneliti. Peneliti cukup menggunakan alat tulis 

                                                           
51
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atau perekam untuk merekam kegiatan narasumber 

dengan pengamatan secara langsung terhadap objek 

yang sedang diteliti. 

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan 

yang dilakukan oleh anak, kepala sekolah, guru 

kelas, dan guru lainnya yang terlibat dalam proses 

pembelajaran. Observasi terhadap narasumber 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

informasi terkait profil kecerdasan kinestetik anak 

usia dini dan strategi untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini melalui 

pendidikan jasmani di RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogo. 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumestasi adalah teknik 

pengumpulan data informasi melalui pencarian dan 

penemuan bukti-bukti. Dokumen berguna karena 

dapat memberikan latar belakang yang lebih luas 

mengenai pokok-pokok penelitian.
52

 Dokumentasi 

ini merupakan pelengkap untuk mendukung hasil 
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Afifudin dan Beni Ahmad Saebeni,  Metodologi Penelitian 
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wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi 

ini untuk memperoleh data lapangan berupa profil 

sekolah RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo serta kegiatan pendidikan jasmani, sebagai 

bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan 

penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam Penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang telah diungkapkan oleh Miles dan Huberman. 

Miles dan Huberman membagi analisis data dalam tiga 

tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data.
53

 

1. Reduksi data 

Reduksi data berarti memilih antara data 

pokok dan data penting serta data yang tidak pokok 

dan tidak penting. Apabila data tersebut pokok dan 
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penting diambil dan apabila data tersebut tidak 

pokok dan tidak penting dibuang. 

2. Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi, langkah 

selanjutnya penyajian data. Penyajian data dilakukan 

dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Verifikasi atau Penarikan kesimpulan, yaitu 

Penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

ketika peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan 

di awal merupakan kesimpulan yang kredibel.
54
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Gambar 3.1 Analisis Data 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep sesahihan (validitas) dan 

keandalan, (reabilitas).
55

 Uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil Penelitian kualitatif 

dilakukan dengan 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 sumber, 
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metode, penyidik dan teori.
56

 Penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam Penelitian kualitatif. 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) 

membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi Penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, 4) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
57

 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

1. Tahap Pra Lapangan 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis 

data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis 

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, 

atau data sekunder, yang akan digunakan untuk 
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menentukan fokus penelitian. Namun demikian 

fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan 

akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama 

di lapangan.
58

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, 

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai.
59
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogo 

RA Muslimat NU 026 merupakan salah satu 

pendidikan setara dengan Taman Kanak-Kanak yang 

terletak di Jalan Parang Menang IV No. 18 

Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo, pada awal sebelum RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan berdiri di 

lingkungan Patihan Wetan sudah berdiri MI Ma’arif 

Patihan Wetan sekitar tahun 1960.
60

 Karena pada 

saat itu banyak anak-anak yang belum cukup untuk 

masuk MI sudah ikut sekolah maka H. Sofwan dan 

H. Sokieb yang merupakan pengurus MI Ma’arif 

mengutus ibu-ibu sekitar untuk membimbing anak-

anak tersebut. Pada waktu itu yang sangat aktif di 

dalam mengembangkan dan membantu adalah Hj. 
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Muniroh, Hj. Maryam, Hj. Sringatun, Hj. Isti 

Salamah, Hj. Khodijah, Hj. Nawiyah dan juga Hj. 

Fatimah. Namun karena pendidikan mereka pada 

saat itu sangat minim sehingga tidak tahu bagaimana 

tindak lanjut mengenai anak-anak didik mereka. 

Hingga pada suatu hari diadakan 

musyawarah oleh para pengurus MI setelah adanya 

surat perintah dari Muslimat NU cabang guna 

menindak lanjuti berdirinya RA, walaupun pada saat 

itu belum ada ruangan yang bisa digunakan beliau 

merelakan rumahnya untuk dipakai sebagai tempat 

pembelajaran.  

Akhirnya pada tahun 1974 berdirilah RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan. Sedangkan dana 

untuk kegiatan sehari-hari diperoleh dari donatur 

yang diadakan tiap bulan, namun lambat laun dari 

yang semula donatur dirubah menjadi kotak amal 

yang diadakan setiap satu minggu sekali. Setelah 

perjalanan yang cukup panjang dan penuh kesabaran 

akhirnya RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

berhasil membangun gedung sendiri dari hasil uang 

kotak amal dan bantuan dari masyarakat sekitar. 
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Dibangun di atas tanah wakaf dari H. Abbas ayah 

dari H. Salam yang merupakan suami dari Hj. Isti 

Salamah. 

Hingga saat ini RA Muslimat NU 026 

Patihan Wetan tetap berusaha mewujudkan generasi 

yang berakhalkul karimah seperti yang telah 

dipesankan para sesepuh yang sudah berusaha 

dengan gigih mewujudkan berdirinya RA Muslimat 

NU 026 Patihan Wetan.
61

 Adapun batas-batas 

wilayah sebagai berikut:  

a. Sebelah Selatan Masjid MI Ma’arif Patihan 

Wetan  

b. Sebelah Barat Tanah Masjid Baiturrohmah 

c. Sebelah Utara Tanah Wakaf MI Ma’arif Patihan 

Wetan 

d. Sebelah Timur jalan utama Parang Menang. 

2. Perkembangan RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogo 

Sebagai lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

tentunya RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 
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memiliki visi, misi dan tujuan sebagai pedoman 

dalam mengajar serta agar menjadi panutan untuk 

lembaga pendidikan anak usia dini lainnya. Berikut 

visi, misi dan tujuan RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogo.  

Visi RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo “Terbentuknya peserta didik menjadi 

manusia yang bertaqwa, berakhlakul karimah, 

cerdas, terampil dan sehat”, dengan indikator visi 

sebagai berikut: a) peserta didik yang taat beribadah, 

b) mengerti tata cara bersikap kepada sesama, 

makhluk lain, c) mengerti tentang situasi dan 

keadaan sekitar, d) memiliki tubuh dan mental yang 

sehat. Sedangkan misi RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogo adalah : a) Meletakkan dasar-dasar 

Islam sedini mungkin, b) Mengajarkan dan 

menanamkan aqidah dan akhlak kepada anak, c) 

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada anak untuk mengembangkan bakatnya, d) 

Memberi kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan kemampuan olah fisik maupun 

motorik yang dimiliki anak. 
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Pedoman pengembangan program 

pendidikan ini bertujuan untuk memberikan panduan 

bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

mengembangkan program pembelajaran di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo, yang 

terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo adalah sebagai berikut:  

a. Membangun landasan bagi perkembangan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia 

beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan 

menjadi warga yang demokratis dan 

bertanggungjawab.  

b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, 

intelektual, emosional dan sosial peserta didik 

pada masa emas pertumbuhannya dalam 

lingkungan bermain yang edukatif dan 

menyenangkan. 

c. Membantu anak didik mengembangkan berbagai 

potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi 
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moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, 

kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian dan 

seni untuk memasuki pendidikan dasar.  

Sedangkan tujuan khusus RA Muslimat NU 

026 Patihan Wetan Ponorogo adalah sebagai berikut:  

a. Tahap I RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo berusaha untuk mencapai tujuan :  

1) Mewujudkan perilaku anak yang mandiri, 

kreatif, serta sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

2) Menyediakan alat peraga edukatif yang 

menarik dan memadai.  

3) Mewujudkan ketrampilan shalat, baca tulis 

Al-Qur’an. 

b. Tahap II RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo berusahan untuk mencapai tujuan :  

1) Meningkatkan prestasi tim kesenian mampu 

bersaing di Tingkat Nasional. 

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas 

saran/prasarana serta pemberdayaan-nya 

yang mendukung peningkatan prestasi siswa.  

3) Terwujudnya teman bermain yang lebih luas. 
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4) Tersediannya ruang guru yang mampu 

menampung semua guru. 

5) Terwujudnya aula madrasah yang 

representatif.
62

 

Prestasi-prestasi yang diperoleh RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo sebagai 

berikut:  

a. Lomba mewarnai di gerabah, IGRA Kecamatan 

tahun 2018 juara III. 

b. Menggambar motif batik, IGRA Kecamatan 

tahun 2017 juara harapan I. 

c. Lomba kreasi talenan, IGRA Kecamatan tahun 

2015 juara III. 

d. Lomba mewarnai, IGRA Kabupaten tahun 2016 

juara III. 

e. Lomba senam IGTKM Kecamatan tahun 2012 

juara I. 

f. Lomba senam IGTKM Cabang Ponorogo tahun 

2012 juara I.  
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lampiran laporan hasil penelitian 



84 
 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Deskripsi Profil Kecerdasan Kinestetik Anak 

Usia Dini di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo 

Kercerdasan kinestetik adalah kemampuan 

untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran 

sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Jika 

gerak sempurna yang bersumber dari gabungan 

antara pikiran dan fisik tersebut terlatih dengan baik, 

apapun yang dikerjakan orang tersebut akan berhasil 

dengan baik bahkan sempurna.  

Berikut merupakan pemaparan dari Ibu Hanis 

Setyorini guru kelas B2 terkait dengan kondisi 

kecerdasan kinestetik anak usia dini di RA Muslimat 

NU 026 Patihan Wetan Ponorogo: 

Kondisi kecerdasan kinestetik anak di sini 

secara umum baik, terutama untuk kelas B2 

sangat bagus. Sedang untuk kelas A belum 

begitu bagus, karena pengaruh dari segi 

kelamaan atau sudah berapa lama 

bersekolahnya. Anak akan berbeda jika sudah 

berada di kelas B, yang dulunya pendiam 
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sekarang sudah  mulai banyak bicara ataupun 

menjadi aktif.
63

 

 

Hal ini diperkuat oleh pemaparan Ibu Nurul 

Hasanah selaku Kepala Sekolah RA Muslimat NU 

026 Patihan Wetan Ponorogo: 

Kondisi kecerdasan kinestetik anak usia dini 

disini untuk kelas B rata-rata bagus, 

sedangkan untuk kelas A masih belum begitu 

nampak keunggulannya dalam kinestetiknya 

dikarenakan mereka mungkin masih proses 

beradaptasi dengan lingkungannya barunya.
64

 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

dikatakan bahwa kondisi kecerdasan kinestetik anak 

usia dini di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo secara umum rata-rata sudah memiliki 

potensi dalam hal kecerdasan kinestetiknya, tetapi 

masih ada anak yang masih kurang dalam hal 

kecerdasan kinestetiknya.  

Kecerdasan kinestetik dapat dilatih dengan 

mulai mempelajari dan mengendalikan gerakan 

tubuh mengikuti gerakan yang sederhana. Berikut 
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pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini terkait dengan 

kemampuan anak untuk melakukan gerakan berjalan 

maju, mundur dan menyamping: 

Untuk gerakan ini anak-anak bisa dikatakan 

mampu mempraktekkan akan tetapi untuk 

kelas A masih memerlukan contoh dari Ibu 

guru bagaimana gerakan maju, mundur, dan 

menyamping. Sedangkan kelas B rata-rata 

sudah bisa mempraktekkan gerakan maju, 

mundur dan menyamping.
65

 

 

Hal ini diperkuat dengan pemaparan oleh Ibu 

Nurul Hasanah: 

Dalam hal mempraktekkan gerakan ini, 

sebenarnya anak-anak sudah mampu, akan 

tetapi kelas A masih memerlukan arahan 

serta contoh dari Ibu guru. Untuk kelas B 

sudah bisa dikatakan mampu mempraktekan 

gerakan maju, mundur, dan menyamping hal 

ini dikarenakan dulu waktu kelas A sudah 

sering mempraktekkannya sehingga hafal.
66
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Berdasarkan pemaparan di atas di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo anak-

anak sudah mampu serta baik dalam melakukan 

gerakan berjalan dengan variasi seperti maju, 

mundur dan menyamping bagi kelas B. Sedangkan 

kelas A masih memerlukan contoh dari Ibu guru.  

Berikut pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait dengan kemampuan anak untuk menendang, 

menangkap dan melempar bola: 

Anak-anak banyak yang mampu 

melakukannya tetapi masih ada beberapa 

anak yang kurang dalam koordinasi mata dan 

tangan tepatnya pada saat menangkap 

maupun melempar bola, anak-anak belum 

mampu menangkap dan melempar bola 

dengan tepat.
67

 

 

Hal ini diperkuat dengan pemaparan Ibu 

Nurul Hasanah bahwa anak mampu dalam 

menendang bola, akan tetapi untuk menangkap dan 
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melempar bola masih ada beberapa anak dari kelas A 

yang belum tepat mempraktekannya.
68

 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa 

kemampuan anak untuk menendang, menangkap dan 

melempar bola di RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogosecara umum anak-anak mampu 

untuk mempraktekkannya tetapi masih ada anak 

yang belum mampu mempraktekannya.  

Berikut pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait dengan kemampuan anak untuk mengikuti 

gerakan senam dari yang di contohkan oleh Ibu 

Guru, sebagian besar anak-anak mampu untuk 

mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh Ibu Guru, 

tetapi ada juga anak yang masih sesuka hatinya 

dalam hal gerakan.
69

 

Hal ini diperkuat dengan pemaparan Ibu 

Nurul Hasanah:  

Untuk mengikuti gerakan senam anak-anak 

kebanyakan sudah banyak yang mengikuti 

kegiatan senam itu, tapi namanya anak pasti 
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ada saja yang belum ada kemauan untuk 

mengikuti kegiatan senam mulai dari 

pemanasan sampai akhir.
70

 

 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak 

mampu untuk mengikuti gerakan senam dari yang di 

contohkan oleh Ibu Guru di RA Muslimat NU 026 

Patihan Wetan Ponorogo sebagian besar anak-anak 

sudah mampu untuk mengikuti dari setiap gerakan 

senam yang di contohkan oleh Ibu Guru, walaupun 

masih ada beberapa anak yang tidak sesuai dengan 

apa yang di contohkan oleh Guru dalam hal gerakan 

senam.  

Berikut pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait dengan kemampuan anak untuk melompat 

dengan satu atau dua kaki secara bervariasi: 

Untuk anak kelas B bisa melakukannya, 

mereka mampu untuk mempraktekkan 

melompat dengan satu maupun dua kaki 

secara bervariasi, sedangkan untuk anak kelas 

A sudah ada yang mampu tetapi ada juga 

yang belum mampu. Belum mampu di sini 

karena ada anak yang belum bisa seimbang 

ketika melompat dengan satu kaki, kaki anak 
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akan mudah turun sehingga untuk lompatan 

dengan satu kaki belum dipraktekannya 

dengan tepat.
71

 

 

Hal ini diperkuat dengan pemaparan dari Ibu 

Nurul Hasanah dari tingkatan kelas berbeda untuk 

kemampuan anak dalam hal melompat dengan satu 

kaki maupun dua kaki: 

Kelas B sudah lebih mampu dalam 

keseimbangan dalam melompat dengan satu 

kaki dibandingkan dengan kelas A yang 

belum bisa seimbang ketika melompat 

dengan satu kaki, akan tetapi dalam 

melompat dengan dua kaki baik kelas A 

maupun kelas B sudah banyak yang 

mampu.
72

 

 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak 

mampu untuk melompat dengan satu maupun dua 

kaki secara bervariasi di RA Muslimat NU 026 

Patihan Wetan Ponorogo, kemampuan anak-anak 

berbeda menurut tingkatan kelasnya, untuk kelas B 

sudah banyak yang mampu untuk melompat dengan 
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satu kaki, sedangkan untuk kelas A masih ada yang 

belum bisa seimbang dalam hal melompat dengan 

satu kaki, akan tetapi untuk melompat dengan dua 

kaki anak-anak sudah mampu. 

Kecerdasan kinestetik merupakan 

kemampuan lewat tindakan dan pengalaman melalui 

praktek secara langsung. Berikut pemaparan dari Ibu 

Hanis Setyorini terkait tentang bahwa anak mampu 

mendemonstrasikan keseimbangan, keanggunan atau 

disebut juga dengan keluwesan, ketrampilan dan 

ketelitian dalam tugas-tugas fisik dan kemampuan 

gerakan motorik halus dan motorik kasar:  

Untuk kelas B mereka sudah banyak yang 

mampu, tetapi dari segi kefokusan terkadang 

anak-anak tidak fokus, hal ini disebabkan 

oleh mereka sudah paham akan kegiatan 

tersebut karena pada saat kelas A mereka 

sudah pernah melakukannya, sedangkan 

untuk kelas A masih ada yang belum mampu, 

tetapi untuk kefokusan mereka antusias 

karena bagi anak kelas A merupakan kegiatan 

atau hal yang baru dan mengikutin dengan 

seksama.
73
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Hal ini diperkuat oleh pemaparan dari Ibu 

Nurul Hasanah untuk  mendemonstrasikan serta 

berbagai tugas hasilnya anak-anak sangat bervariasi 

mulai dari ada yang sudah mampu sampai belum 

mampu tergantung dari anak tersebut.
74

 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak 

mampu mempraktikan ketrampilan dan ketelitian 

dalam tugas-tugas fisik dan kemampuan gerak 

motorik halus dan motorik kasar di RA Muslimat 

NU 026 Patihan Wetan Ponorogo kemampuan anak 

berbeda untuk setiap tingkatannya yakni di kelas B 

atau kelas A, anak-anak di kelas B lebih mampu 

dibandingkan kelas A akan tetapi dalam segi 

kefokusan pada saat kegiatan anak kelas A lebih 

antusias.  

Berikut pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait tentang anak memiliki kegemaran dalam 

bidang olahraga atau olah tubuh:  

Tergantung anaknya, mulai dari kelas A yang 

kelihatan kegemarannya dalam olahraga 

adalah cenderung ke anak laki-laki, mereka 
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sangat antusias ketika kegiatan yang 

berhubungan dengan olahraga, begitu juga 

dengan kelas B baik anak laki-laki maupun 

perempuan sudah ada yang menunjukkan 

kegemarannya dalam olahraga.
75

 

 

Hal ini diperkuat dengan pemaparan oleh Ibu 

Nurul Hasanah  kegemaran anak dalam olahraga 

semakin meningkat, di buktikan dari kelas B ada 

yang sudah mampu untuk memimpin senam di 

depan untuk ditirukan seluruh anak-anak kelas A dan 

B.
76

 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak 

memiliki kegemaran dalam bidang olahraga atau 

olah tubuh di RA Muslimat NU 026 Patihan 

WetanPonorogo ada anak yang setelah naik ke kelas 

B kegemarannya dalam berolahraga meningkat hal 

ini dapat ditunjukkan pada saat kegiatan senam anak 

tersebut mampu berdiri di depan sendiri dan 

memimpin teman-temannya untuk senam. 
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Sedangkan untuk kelas A yang cenderung memiliki 

kegemaran dalam berolahraga adalah anak laki-laki.  

Berikut pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait anak yang mampu menemukan pendekatan 

baru dalam kemampuan fisik atau menciptakan 

bentuk-bentuk baru dalam berolahraga atau kegiatan 

fisik lainnya: 

Untuk kelas B ada anak yang sesuka hatinya 

dalam gerakan tidak mengikuti gerakan yang 

telah dicontohkan bahkan mereka keluar dari 

barisan senam walaupun sudah di peringatkan 

oleh Ibu Guru tetapi mereka tidak peduli dan 

masih tetap asyik dengan polah tingkahnya.
77

 

 

Hal inidiperkuat oleh pemaparan dari Ibu 

Nurul Hasanah: 

Anak-anak untuk menemukan atau 

menciptakan gerakan baru dalam berolahraga 

atau kegiatan fisik lainnya dirasa belum 

semuanya anak mampu, mereka masih 

mengikuti apa yang Ibu Guru lakukan ataupun 

menirukan gerakan dari Ibu gurunya.
78
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Berdasarkan pemaparan di atas terkait anak 

yang mampu menemukan pendekatan baru dalam 

berolahraga atau kegiatan fisik lainnya di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo belum 

ditemukan adanya anak yang menciptakan gerakan 

baru pada kegiatan senam, ada anak dari kelas B 

yang menciptakan gerakan sendiri, akan tetapi 

gerakannya masih sesuka hati mereka sendiri dan 

belum sesuai dengan ketentuan dalam senam. 

2. Deskripsi Strategi Meningkatkan Kecerdasan 

Kinestetik Anak Usia Dini Melalui Pendidikan 

Jasmani di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo 

Seseorang yang memiliki kecerdasan jenis ini 

memproses informasi melalui sensasi yang dirasakan 

pada badan mereka. Mereka tak suka diam dan ingin 

bergerak terus. Mereka sangat baik dalam hal 

ketrampilan jasmaninya, baik dengan menggunakan 

otot kecil maupun otot besar, dan menyukai aktivitas 

fisik dan berbagai jenis olahraga. Seperti : (1) 

kegiatan pendidikan jasmani, (2) lomba senam yang 

pernah diikuti dan hasilnya.  
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Berikut pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait kegiatan pendidikan jasmani yakni senam di 

RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo, 

kegiatan senam dilakukan dua kali dalam sepekan 

yaitu hari Selasa dan Sabtu, hari Selasa dilakukan 

bersama dengan anak-anak PlayGroup sedangkan 

hari Sabtu hanya diikuti oleh anak-anak kelas A dan 

kelas B saja.
79

 

Hal ini diperkuat dengan pemaran dari Ibu 

Nurul Hasanah kegiatan senam yang dilakukan hari 

Sabtu difokuskan untuk anak kelas B sekaligus 

untuk kegiatan di luar kelas, jadi sepekan 

kegiatannya tidak hanya di dalam kelas.
80

 

Berdasarkan pemaparan di atas terkait 

kegiatan pendidikan jasmani yakni senam di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo bahwa 

kegiatan dalam sepekan dilaksanakan dua kali, 

pelaksanaanya sekali bersama dengan anak 

PlayGroup, kemudian yang satunya lagi hanya 
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dilaksanakan oleh kelas A dan B yang sekaligus 

kegiatan untuk kelas B di luar kelas. 

Berikut pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait dengan lomba senam yang pernah diikuti, 

untuk lomba senam yang pernah kami ikuti antara 

lain: 

1. Lomba Senam IGTKM Kecamatan Juara I pada 

tahun 2012. 

2. Lomba Senam IGTKM Cabang Ponorogo Juara I 

pada tahun 2012. 

3. Lomba Senam Sehat Ceria Islami Tingkat 

Kecamatan Juara III. 

4. Lomba Senam ATHFAL Juara III pada tahun 

2010. 

5. Lomba Senam Anak Sholeh. 

6. Senam Massal di Aloon-Aloon Ponorogo pada 

tahun 2019.
81

 

Berdasarkan pemaparan di atas terkait 

berbagai lomba senam yang pernah diikuti, maka RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo sudah 
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banyak berpartisipasi dalam berbagai lomba senam 

yang telah diikuti dengan hasil lomba yang beragam.  

Kecerdasan kinestetik dapat diungkapkan 

dengan bentuk ekspresi gerak dan badan. Bentuk-

bentuk seperti mendramatisasi, membuat teater, 

membuat hand-on activities tentang materi yang 

dipelajari sangat membantu dalam mengungkapkan 

kecerdasan kinestetik. Diantara strategi dalam 

meningkatkan kecerdasan kinestetik adalah respon 

tubuh. Berikut pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait tentang respon tubuh anak, yakni menanggapi 

kegiatan pembelajaran dengan gerak tubuh, seperti 

mengangkat tangan:  

Untuk kelas A jika diberi pertanyaan oleh 

guru mereka mampu merespon dengan 

mengangkat tangan serta menjawab 

pertanyaan tersebut, sedangkan untuk kelas B 

mereka menjawab pertanyaan dengan panjang 

lebar terkadang juga tidak ada sangkut 

pautnya dengan pertanyaan yang diberikan 

oleh guru.
82

 

 

                                                           
82

Lihat transkrip wawancara no.1/W/13-IV/2019 dalam lampiran 

laporan hasil penelitian 



99 
 

 

Hal ini diperkuat oleh pemaparan dari Ibu 

Nurul Hasanah: 

Untuk kelas A masih manut serta 

mengangkat tangan ketika di beri pertanyaan 

tetapi ada beberapa hanya menjawab seperti 

“iya” dan “tidak”, akan tetapi untuk kelas B 

secara umum mereka akan menambahi 

kalimat kalimat lain yang terkadang tidak 

sesuai dengan pertanyaan.
83

 

 

Berdasarkan dari pemaparan di atas, yakni 

respon tubuh bahwa. Untuk anak yang kelas A 

mereka merespon pertanyaan dari guru hanya 

sekedarnya, sedangkan untuk kelas B mereka 

merespon pertanyaan guru dengan tambahan cerita 

yang lain.  

Berikut pernyataan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait tentang konsep kinestetik yakni bermain 

tebak-tebakan melalui gerakan: 

Untuk anak kelas A sebenarnya sudah bisa 

dikatakan mampu tetapi belum begitu lancar 

atau masih berpikir bagaimana gerakan 

hewan atau itu gerakan hewan apa, 

sedangkan untuk anak kelas B mereka sudah 

mampu atau dikatakan sudah lancar. Mereka 
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mampu untuk memperagakan gerakan hewan 

serta mereka mampu untuk menebak hewan 

apa yang sedang diperagakan.
84

 

 

Hal ini diperkuat oleh pemaparan dari Ibu 

Nurul Hasanah:  

Terdapat perbedaan dari kelas A dan kelas B, 

untuk kelas A anak-anak belum sepenuhnya 

mampu untuk menebak ataupun 

memperagakan secara tepat, sedangkan untuk 

kelas B mereka rata-rata sudah mampu untuk 

menebak dan memperagakan perilaku atau 

kebiasaan dari suatu hewan.
85

 

 

Berdasarkan dari pemaparan di atas, terkait 

tentang konsep kinestetik yakni bermain tebak-

tebakan melalui gerakan bahwa, untuk anak-anak nol 

kecil atau kelas A belum semuanya mampu untuk 

menjawab atau memperagakan hewan. Tetapi untuk 

kelas nol besar atau kelas B rata-rata sudah mampu 

untuk bermain sambil belajar tebak-tebakan melalui 

gerakan ini. 
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Berikut pemaparan dari Ibu Hanis Setyorini 

terkait tentang game yang kooperatif dan kompetitif:  

Di sini ada beberapa permainan game yang 

rutin dilakukan untuk menstimulasi 

kecerdasan kinestetik anak-anak, diantaranya 

adalah : (1) Estafet bola, yaitu permainan 

yang bersifat kelompok, permainan ini dapat 

dimainkan oleh 4 sampai 5 anak setiap 

kelompoknya. Cara bermainnya adalah 

masing-masing anggota berbaris, dengan 

bagian belakang dari barisan anak terakhir 

adalah ring atau wadah untuk memasukkan 

bola. (2) Estafet air, sama hal nya dengan 

estafet air, yang membedakan adalah media 

yang digunakan adalah cup untuk menaruh 

air dan botol yang digunakan untuk 

mengumulkan air. (3) Kucing dan tikus, ada 

dua anak yang masing-masing menjadi 

kucing dan tikus, kemudian anak lainnya 

bergandengan tangan membentuk lingkaran, 

melindungi tikus dari tangkapan kucing.
86

 
 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 

dikatakan bahwa di RA Muslimat NU 026 Patihan 

Wetan Ponorogo terdapat beberapa game yang 

bersifat kooperatif dan kompetitif seperti: estafet 

bola, estafet air sertakucing dan tikus. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Profil Kecerdasan Kinestetik Anak Usia 

Dini di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo 

Kecerdasan kinestetik adalah salah satu dari 

kecerdasan yang bisa dimiliki oleh setiap orang, 

kecerdasan ini merupakan kemampuan pada manusia 

yakni menggerakkan anggota-anggota tubuh sesuai 

dengan fungsinya, tidak hanya itu bahkan bisa mengolah 

gerakan tubuh tersebut menjadi menarik. Kecerdasan ini 

dibutuhkan oleh manusia untuk aktivitas sehari-hari 

seperti bekerja, berolahraga, menari, melakukan 

pantomim, menguasai seni bela diri bahkan memainkan 

drama.  

Kecerdasan kinestetik ini menggabungkan antara 

tubuh dan otak sehingga menghasilkan gerakan yang 

sempurna, apabila gerakan yang dihasilkan sempurna 

maka gabungan antara tubuh dan otak ini terlatih dengan 

baik, dengan demikian aktivitas apapun yang dilakukan 

akan berhasil dengan baik. Dalam lingkup anak-anak, 
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untuk mencapai gerakan yang sempurna tersebut lebih 

mudah dilatih sejak usia dini, dikarenakan pada usia ini 

fisik anak mengalami pertumbuhan yang baik, selain itu 

pertumbuhan otak anak pun juga mengalami 

perkembangan yang pesat atau biasa disebut dengan 

masa golden age. Dimana hal ini sangat memungkinkan 

anak usia dini menggabungkan antara gerak tubuh dan 

otaknya, sehingga menghasilkan gerakan elastis yang 

sempurna. Dan anak-anak pun dapat melakukan gerakan 

akrobat dengan baik bahkan dalam hal latihannya pun 

bisa lebih cepat menguasai dibandingkan dengan orang 

dewasa. Ciri-ciri Kecerdasan Kinestetik adalah: suka 

memegang, menyentuh, atau bermain dengan apa yang 

sedang dipelajari. Mempunyai koordinasi fisik dan 

ketepatan waktu yang baik. Sangat suka belajar dengan 

terlibat secara langsung. Ingatannya kuat terhadap apa 

yang dialami daripada apa yang dikatakan atau dilihat. 

Menyukai pengalaman belajar yang nyata seperti field 

trip, membangun model, role play, permainan, atau olah 

fisik. Menunjukkan kekuatan dalam bekerja yang 

membutuhkan gerakan otot kecil maupun otot utama. 

Mempunyai kemampuan untuk menyempurnakan 
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gerakan fisik dengan menggunakan penyatuan pikiran 

dan tubuh. Menciptakan pendekatan baru dengan 

menggunakan keahlian fisik seperti dalam menari, 

olahraga, atau aktivitas fisik lainnya. Menunjukkan 

keseimbangan, keindahan, ketahanan, dan ketepatan 

dalam melakukan tugas yang mengandalkan fisik. 

Mengerti dan hidup sesuai standar kesehatan. 

Menunjukkan minat pada karier sebagai atlet, penari, 

dokter bedah, atau sebagai tukang. Berjalan dengan 

berbagai variasi (maju, mundur, dan menyamping), 

mampu menendang bola, menangkap bola dan 

melempar bola, mampu senam dengan gerakan, mampu 

melompat dengan satu atau dua kaki secara bervariasi. 

Mendemonstrasikan keseimbangan keanggunan, 

keterampilan, dan ketelitian dalam tugas-tugas fisik dan 

kemampuan gerak motorik halus dan motorik kasar. 

Memiliki kegemaran dalam bidang olahraga atau olah 

tubuh. Menemukan pendekatan baru dalam kemampuan 

fisik atau menciptakan bentuk-bentuk baru dalam 

menari, berolahraga atau kegiatan fisik lainnya. 

Profil atau gambaran di lapangan terkait dengan 

kecerdasan kinestetik di RA Muslimat NU 026 Patihan 
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Wetan Ponorogo bahwa, kondisi kecerdasan kinestetik 

anak usia dini di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo secara umum anak-anak memiliki potensi 

dalam hal kecerdasan kinestetik, tetapi masih ada 

beberapa anak yang masih kurang dalam hal kecerdasan 

kinestetiknya. Dalam artian anak-anak masih ada yang 

belum mampu menyelesaikan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan fisik, sehingga mereka masih 

memerlukan bimbingan serta motivasi dari para guru 

untuk mengoptimalkan kecerdasan kinestetik mereka 

seperti pada uraian di bawah.  

Kecerdasan kinestetik dapat dilatih dengan mulai 

mempelajari dan mengendalikan gerakan tubuh 

mengikuti gerakan yang sederhana. 

1. Mampu untuk melakukan gerakan berjalan dengan 

berbagai variasi seperti berjalan maju, mundur dan 

menyamping.  

Gerakan berjalan merupakansalah satu gerak 

dasar manusia, gerakan ini merupakan menggerakan 

kedua kaki secara bergantian baik maju ke depan 

mundur ke belakang serta menggerakkan kesamping. 

Untuk anak yang normal usia 4 sampai 6 tahun 
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kegiatan berjalan merupakan kegiatan yang sudah 

sangat mampu mereka lakukan bahkan setiap waktu. 

Di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo, 

kebanyakan anak-anak mampu dalam melakukan 

gerakan berjalan dengan variasi seperti maju, 

mundur dan menyamping. Tentunya hal ini 

memerlukan peran guru yakni memberikan contoh 

kepada anak-anak dengan perlahan mengenai 

gerakan berjalan dengan variasi, dan dalam 

memberikan contoh pun tidak hanya sekali dua kali 

melainkan berkali-kali agar anak-anak mengerti 

dengan bagaimana gerakan berjalan bervariasi 

dengan benar.  

2. Mampu untuk menendang bola, menangkap bola dan 

melempar bola. 

 Kegiatan bermain bola merupakan salah satu 

kegiatan outdoor yang disukai oleh anak-anak, 

terlebih untuk anak laki-laki. Bola yang digunakan 

biasanya bola yang terbuat dari plastik karena lebih 

ringan untuk dipakai anak-anak, dan jika mengenai 

tubuh anak tidak akan menyakitkan, agar kegiatan 

bermain bola tidak monoton hanya menendang saja, 
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biasanya divariasikan dalam pertama menendang 

bola, kedua menangkap bola dan yang ketiga 

melempar bola. Kegiatan melempar dan menangkap 

bola memerlukan koordinasi antara mata dan tangan, 

anak harus mampu melihat dimana dan kemana bola 

akan diarahkan dengan menggunakan tagan untuk 

menangkap ataupun melemparnya. Di RA Muslimat 

NU 026 Patihan Wetan Ponorogo secara umum 

anak-anak mampu untuk mempraktekkannya. Tetapi 

masih ada anak yang kesulitan dalam kegiatan 

bermain bola ini, dengan begitu alangkah baiknya 

guru memberikan stimulasi dengan cara melakukan 

kegiatan ini secara berulang-ulang agar anak lebih 

terbiasa dengan bola dan harapan selanjutnya anak 

akan mampu melakukan kegiatan tersebut dengan 

baik. 

3. Mampu untuk senam dengan gerakan. 

Kegiatan senam pada anak usia dini 

merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di 

sekolahan, paling sedikit dilakukan seminggu sekali. 

Kegiatan senam di Taman Kanak-Kanak biasanya 

menggunakan iringan lagubersamaseluruh guru 
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mempraktekkan gerakan senam tersebut bersama-

sama dengan anak. Kegiatan ini dilakukan di 

halaman sekolah agar semua anggota sekolahan bisa 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan senam. Di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo sebagian 

besar anak-anak sudah mampu untuk mengikuti dari 

setiap gerakan senam yang di contohkan oleh Ibu 

Guru, walaupun masih ada beberapa anak yang tidak 

sesuai dengan apa yang di contohkan oleh Guru 

dalam hal gerakan senam.  

4. Mampu untuk melompat dengan satu kaki atau dua 

kaki secara bervariasi. 

 Selain gerakan berjalan, gerakan melompat 

juga merupakan gerak dasar manusia. Namun, jika 

gerakan melompat dengan satu kaki membutuhkan 

keseimbangan untuk mempraktekkannya, jika tidak 

seimbang akan mudah jatuh. Melompat dengan satu 

ini biasa digunakan dalam suatu permainan 

tradisional yang di sebut permainan “Engkleng”. 

Permainan engkleng merupakan salah satu penerapan 

untuk mengajak anak melakukan kegiatan melompat 

dengan satu kaki. Di RA Muslimat NU 026 Patihan 



109 
 

 

Wetan Ponorogo kemampuan anak-anak berbeda 

menurut tingkatan usiannya, untuk kelas B sudah 

banyak yang mampu untuk melompat dengan satu 

kaki, sedangkan untuk kelas A masih ada yang 

belum bisa seimbang dalam melompat dengan satu 

kaki, dalam hal melompat masih banyak anak yang 

ketika mencoba melompat dengan satu kaki tidak 

seimbang atau kaki lainnya akan mudah turun. Akan 

tetapi untuk melompat dengan dua kaki anak-anak 

sudah mampu. 

Kecerdasan kinestetik merupakan 

kemampuan lewat tindakan dan pengalaman melalui 

praktik secara langsung. 

1. Mendemonstrasikan keseimbangan, keanggunan, 

ketrampilan dan ketelitian dalam tugas-tugas 

fisik dan kemampuan gerakan motorik halus dan 

motorik kasar. 

Dalam menyelesaikan tugas-tugas fisik 

tidak semua anak berhasil dan mampu 

melakukannya dengan sempurna mengingat 

kemampuan setiap anak berbeda-beda dan hal ini 

pun dapat dimaklumi, akan tetapi pendidik 
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sebaiknya mengoptimalkan agar anak 

semaksimal mungkin dapat mendemostrasikan 

keseimbangan, keanggunan, ketrampilan dan 

ketelitian. Sama halnya dengan kemampuan 

gerakan motorik halus dan kasar kemampuan 

anak berbeda, ada yang sudah bagus secara 

keseluruhan namun juga ada anak yang belum 

mampu. 

Di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo bahwa, kemampuan dari setiap anak 

berbeda untuk setiap tingkatannya yakni di kelas 

B dan kelas A, anak-anak di kelas B lebih 

mampu dikarenakan mereka sudah tidak asing 

lagi dengan berbagai aktifitas yang berhubungan 

dengan keseimbangan, keanggunan, ketrampilan 

dan ketelitian, akan tetapi dikarenakan merasa 

sudah pernah malaksanakan aktifitas tersebut 

menjadikan anak kurang fokus, sedangkan dalam 

segi kefokusan pada saat kegiatan anak kelas A 

lebih antusias walaupun anak-anak di kelas A 

belum sepenuhnya mampu.  
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2. Memiliki kegemaran dalam bidang olahraga atau 

olah tubuh. 

Setiap anak pasti akan memiliki 

kegemarannya sendiri-sendiri, baik dalam bidang 

olahraga maupun bidang lainnya. Untuk anak 

yang memiliki kegemaran dalam bidang olahraga 

tentu akan sangat antusias jika mengikuti 

kegiatan olahraga seperti senam, mereka akan 

mengikuti dengan seksama baik dari awal 

kegiatan sampai akhir kegiatan, mereka pun aktif 

mempraktekkan kegiatan tersebut dengan senang 

hati. Berbeda dengan anak yang belum 

mempunyai kegemaran dalam bidang olahraga 

mereka akan kurang antusias dalam mengikuti 

kegiatan olahraga dan olah tubuh ini. Di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo ada 

anak yang setelah naik ke kelas B kegemarannya 

dalam berolahraga meningkat hal ini dapat 

ditunjukkan pada saat kegiatan senam anak 

tersebut mampu berdiri di depan sendiri untuk 

memimpin teman-temannya melakukan kegiatan 

senam. Sedangkan untuk kelas A yang cenderung 
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memiliki kegemaran dalam berolahraga adalah 

anak laki-laki. 

3. Menemukan pendekatan baru dalam kemampuan 

fisik atau menciptakan bentuk-bentuk baru dalam 

berolahraga atau kegiatan fisik lainnya. 

Anak merupakan individu yang unik, dari 

keunikan mereka inilah saat di ajak berolahraga 

seperti senam mereka akan membuat gerakan 

baru, dan hal ini pun dipengaruhi juga oleh 

keaktifan anak yang sangat suka bergerak. Akan 

tetapi belum semua anak akan mampu 

menciptakan gerakan-gerakan baru. Di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogobelum ditemukan adanya anak yang 

menciptakan gerakan baru pada kegiatan senam, 

ada anak dari kelas B yang menciptakan gerakan 

sendiri, akan tetapi gerakannya masih sesuka hati 

mereka sendiri dan belum sesuai dengan 

ketentuan dalam senam. 
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B. Pembahasan Strategi Meningkatkan Kecerdasan 

Kinestetik Anak Usia Dini Melalui Pendidikan 

Jasmani di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan 

Ponorogo 

Strategi secara umum merupakan suatu garis 

besar dari haluan untuk bertindak dalam suatu usaha 

yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Jika dihubungkan dengan mendidik anak 

usia dini, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum 

kegiatan orangtua dalam pendidikan anak usia dini 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Pendidikan anak usia dini adalah belajar sambil bermain. 

Bagi anak bermain adalah kegiatan yang serius namun 

mengasikkan.  

Salah satu strategi untuk meningkatkan 

kecerdasan anak usia dini adalah melalui kegiatan 

pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani sangat penting 

untuk menumbuhkembangkan kecerdasan kinestetik 

anak usia dini. Hal ini dapat menghilangkan kemalasan 

dan kejenuhan, serta dapat menyehatkan tubuh anak 

tidak hanya itu kecerdasan kinestetik anak pun akan 

meningkat. 
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Pendidikan jasmani akan membantu 

menumbuhkan sikap keberanian, kesabaran, 

tanggungjawab dan kerja sama antara anak satu dengan 

yang lainnya. Hal tersebut merupakan faktor penentu 

untuk mengantarkan mereka sukses dalam studi dan 

kehidupan ilmiahnya. Kegiatan jasmani membutuhkan 

penggunaan fungsi akal untuk berfikir secara total. 

Banyak kegiatan jasmani yang menuntut adanya 

kreatifitas. Oleh sebab itu, pendidikan jasmani akan 

membantu menumbuhkembangkan kreatifitas dan 

kecerdasan anak, dengan sehat jasmani maka diharapkan 

anak juga memiliki kesehatan rohani. 

Di RA Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo 

terdapat kegiatan pendidikan jasmani salah satunya 

berupa senam, kegiatan senam dilaksanakan pagi hari 

sekitar pukul 07:15 WIB, dengan melaksanakan senam 

di pagi hari diharapkan anak-anak dengan semangat dan 

antusias mengikuti senam dikarenakan kondisi anak 

masih segar dan belum tertalu lelah karena belum 

melakukan aktifitas apapun. Kegiatan ini dilaksanakan 

dua kali dalam sepekan yaitu hari Selasa dan Sabtu, hari 

Selasa dilakukan bersama dengan anak-anak Play Group 
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sedangkan hari Sabtu diikuti oleh seluruh anak-anak 

kelas A dan kelas B. Kegiatan senam yang dilakukan 

hari Sabtu difokuskan untuk anak kelas B sekaligus 

untuk kegiatan di luar kelas, jadi sepekan kegiatannya 

tidak hanya di dalam kelas. Kegiatan senam ini 

dilaksanakan di halaman sekolah dengan diiringi lagu 

untuk menambah semangat anak-anak untuk senam, 

disini semua guru RA Muslimat NU 026 dengan 

kompak memberikan contoh gerakan senam kepada 

anak-anak, tetapi lebih sering guru-guru berbaris di 

belakang barisan anak-anak untuk mengawasi sekaligus 

mengontrol anak-anak, sedangkan yang memberikan 

contoh gerakan senam adalah anak-anak dari kelas B 

yang sudah hafal betul dengan gerakan senamnya, hal 

ini sekaligus memberikan kesempatan serta melatih anak 

untuk mandiri dan berani sebagai pemimpin senam bagi 

seluruh teman-temannya.
87

  

Berikut lomba senam yang pernah diikuti RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo:  

1. Lomba Senam ATHFAL Juara III pada tahun 2010. 
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2. Lomba Senam IGTKM Cabang Ponorogo Juara I 

pada tahun 2012. 

3. Lomba Senam IGTKM Kecamatan Juara I pada 

tahun 2012. 

4. Lomba Senam Sehat Ceria Islami Tingkat 

Kecamatan Juara III. 

5. Lomba Senam Anak Sholeh. 

6. Senam Massal di Aloon-Aloon Ponorogo pada tahun 

2019. 

Berdasarkan pemaparan di atas terkait berbagai 

lomba senam yang pernah diikuti, maka RA Muslimat 

NU 026 Patihan Wetan  Ponorogo sudah banyak 

berpartisipasi dalam berbagai lomba senam yang telah di 

ikuti dengan hasil lomba yang beragam. 

Siswa mungkin saja tidak akan pernah lagi 

menyentuh buku atau catatan pelajaran mereka setelah 

lulus, tetapi mereka akan selalu membawa badan mereka 

ke mana pun mereka pergi. Karena itu, menemukan cara 

yang membantu siswa mengintegrasikan proses belajar 

sampai pada level mendalam dapat meningkatkan 

kemampuan memori dan pemahaman mereka. Secara 

tradisional pendidikan fisik dipandang masuk ke dalam 
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bidang pendidikan jasmani dan pendidikan kejuruan. 

Namun strategi-strategi berikut ini, akan menunjukkan 

bahwa tidak sulit mengintegrasikan kegiatan yang dipicu 

oleh gerak tubuh dan kinestetis, yaitu: respon tubuh, 

konsep kinestetis dan permainan yang kooperatif dan 

kompetitif.  

1. Respon Tubuh 

Siswa menanggapi pelajaran menggunakan 

tubuh mereka sebagai medium respon. Contoh paling 

sederhana dan paling banyak digunakan oleh strategi 

ini adalah meminta siswa mengangkat tangan ketika 

mereka dapat memahami apa yang diajarkan. Strategi 

ini dapat divariasikan dengan beberapa cara, misalnya 

siswa dapat tersenyum, mengedipkan mata, 

mengangkat kelima jari, menirukan gerakan burung 

yang terbang dengan merentangkan tangan. Siswa 

dapat memperlihatkan “respon tubuh” selama 

menyimak pelajaran. 

Untuk kegiatan respon tubuh di RA Muslimat 

NU 026 Patihan Wetan Ponorogo yakni, Untuk kelas 

A jika diberi pertanyaan oleh guru dan mereka pun 

kebanyakan sudah mampu merespon dengan 
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mengangkat tangan serta menjawab pertanyaan 

tersebut, sedangkan untuk kelas B mereka menjawab 

pertanyaan dengan panjang lebar terkadang juga tidak 

ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Kemudian untuk kelas A masih 

manut serta mengangkat tangan ketika diberi 

pertanyaan tetapi ada beberapa hanya menjawab 

seperti “iya” dan “tidak”, akan tetapi untuk kelas B 

secara umum mereka akan menambahi kalimat 

kalimat lain yang terkadang tidak sesuai dengan 

pertanyaan. Berdasarkan dari pemaparan tersebut, 

yakni respon tubuh anak yang kelas A mereka 

merespon pertanyaan dari guru hanya sekedarnya atau 

hanya dengan cukup mengangkat tangan, sedangkan 

untuk kelas B mereka merespon pertanyaan guru 

dengan tambahan cerita yang lain.
88

 

2. Konsep Kinestetis 

Permainan tebak-tebakan yang dilakukan 

dengan gerakan, jadi salah satu anak memperagakan 

gerakan dari hewan atau kebiasan dari suatu hewan, 
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hal ini dianggap menantang kemampuan peserta untuk 

mengungkapkan pengetahuan dengan cara yang tidak 

konvensional. 

 Kegiatan konsep kinestetik di RA Muslimat 

NU 026 Patihan Wetan Ponorogo yakni sebagai 

berikut, bermain tebak-tebakan melalui gerakan. 

Untuk anak kelas A sebenarnya sudah bisa dikatakan 

mampu tetapi belum begitu lancar atau masih berpikir 

bagaimana gerakan hewan atau itu gerakan hewan apa, 

sedangkan untuk anak kelas B mereka sudah mampu 

atau dikatakan sudah lancar. Mereka mampu untuk 

memperagakan gerakan hewan serta mereka mampu 

untuk menebak hewan apa yang sedang diperagakan. 

 Kemudian, terdapat perbedaan dari kelas A 

dan kelas B, untuk kelas A anak-anak belum 

sepenuhnya mampu untuk menebak ataupun 

memperagakan secara tepat, sedangkan untuk kelas B 

mereka rata-rata sudah mampu untuk menebak dan 

memperagakan perilaku atau kebiasaan dari suatu 

hewan. Berdasarkan dari pemaparan tersebut, terkait 

tentang konsep kinestetik yakni bermain tebak-

tebakan melalui gerakan bahwa, untuk anak-anak nol 
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kecil atau kelas A belum semuanya mampu untuk 

menjawab atau memperagakan hewan. Tetapi untuk 

kelas nol besar atau kelas B rata-rata sudah mampu 

untuk bermain sambil belajar tebak-tebakan melalui 

gerakan ini.
89

 

3. Game yang kooperatif dan kompetitif 

 Merupakan permainan yang bersifat kerja 

sama antar anggota satu dengan yang lain, serta 

permainan ini bersifat bersaing. Permainan ini 

biasanya dilakukan dalam bentuk kelompok, banyak 

jenis permainan yang bersifat kooperatif dan 

kompetitif di taman kanak-kanak. 

 Seperti yang ada di RA Muslimat NU 026 

Patihan Wetan  Ponorogo ada beberapa permainan 

yang telah dilaksanakan yakni: 

a. Estafet Bola 

Yaitu permainan yang bersifat kelompok, 

permainan ini dapat dimainkan oleh 4 sampai 5 

anak setiap kelompoknya. Cara bermainnya 

adalah masing-masing kelompok membentuk 
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barisan dengan tiap angota kelompoknya, 

setelahbarisan anak terakhir adalah ring atau 

wadah untuk memasukkan bola. Permainan 

dimulai dengan anak pada barisan pertama 

memberikan bola pada anak kedua dengan cara 

melompat, setelah bola di tangan anak kedua 

dilanjutkan pada anak ketiga dan empat dengan 

cara yang sama kemudian anak keempat 

memasukkan bola ke ring. Setelah anak keempat 

selesai berlari kedepan mengambil bola 

sedangkan anak pertama mundur ke barisan 

tempat anak kedua begitu juga dengan anak kedua 

dan ketiga, begitu seterusnya hingga waktu yang 

diberikan oleh ibu guru untuk main berakhir.
90

  

b. Estafet Air 

 Sama hal nya dengan estafet air, yang 

membedakan adalah media yang digunakan 

adalah cup untuk menaruh air dan botol yang 

digunakan untuk mengumulkan air. Akan tetapi 
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pada estafet air ini cara untuk memberikan pada 

temannya adalah dengan berlari.  

c. Kucing dan Tikus 

 Anak-anak saling bergandengan 

tangan membentuk lingkaran. Dua anak lainnya 

berperan menjadi kucing dan tikus, tikus berada di 

dalam lingkaran sedangkan kucing berada di luar 

lingkaran. Kucing pun berusaha masuk ke dalam 

lingkaran untuk menangkap tikus, teman-

temannya yang membentuk lingkaran pun 

berusaha menghadang kucing agar tidak bisa 

masuk ke dalam lingkaran. Sehingga kucing pun 

berlarian untuk mencari celah agar bisa masuk ke 

lingkaran.    
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Profil kecerdasan kinestetik anak usia dini di RA 

Muslimat NU 026 Patihan wetan Ponorogo sebagai 

berikut:  

a. Mampu untuk melakukan gerakan berjalan 

dengan berbagai variasi seperti berjalan maju, 

mundur dan menyamping. 

b. Rata-rata sudah mampu namun ada yang belum 

mampu : 

1. Menendang bola, menangkap bola dan 

melempar bola. 

2. Senam dengan gerakan. 

3. Melompat dengan satu kaki atau dua kaki 

secara bervariasi. 

4. Mendemonstrasikan keseimbangan, 

keanggunan, ketrampilan dan ketelitian 
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dalam tugas-tugas fisik dan kemampuan 

gerakan motorik halus dan motorik kasar. 

5. Memiliki kegemaran dalam bidang olahraga 

atau olah tubuh. 

c. Belum mampu menemukan pendekatan baru 

dalam kemampuan fisik atau menciptakan 

bentuk-bentuk baru dalam berolahraga atau 

kegiatan fisik lainnya. 

 

2. Strategi meningkatkan kecerdasan kinestetik anak 

usia dini melalui pendidikan jasmani di RA 

Muslimat NU 026 Patihan Wetan Ponorogo : 

a. Pendidikan Jasmani, senam dilakukan 2 kali 

dalam seminggu yang diikuti oleh seluruh peserta 

didik beserta seluruh dewan guru, senam ini 

dipimpin oleh beberapa anak dari kelas B, 

dengan iringan lagu, sedangkan guru berada di 

barisan belakang sekaligus untuk mengontrol 

anak-anak. 

b. Respon Tubuh, anak dapat memperlihatkan 

respon tubuh selama menyimak pembelajaran 

dari guru seperti jika guru memberikan 
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pertanyaan anak mampu mengangkat tangan 

serta menjawab apa yang ditanyakan oleh guru. 

c. Konsep Kinestetik, kegiatan disini anak-anak 

melakukan permainan tebak-tebakan  melalui 

gerakan, biasanya tebak-tebakan gerakan atau 

kebiasaan dari binatang. 

d. Game yang kooperatif dan kompetitif, ada 

beberapa permainan yang bersifat kerja sama dan 

bersifat bersaing seperti estafet bola, estafet air 

serta kucing dan tikus.  

 

B. Saran  

1. Berdasarkan temuan strategi meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini melalui 

pendidikan jasmani maka hendaknya kepala sekolah 

selalu memotivasi serta mendukung semua guru 

untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mendidik 

anak didiknya. 

2. Berdasarkan temuan tentang strategi meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini melalui 

pendidikan jasmani hendaknya guru lebih 
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mengembangkan potensi kecerdasan kinestetik anak 

agar berkembang secara optimal. 

3. Berdasarkan temuan tentang strategi meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini melalui 

pendidikan jasmani hendaknya bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk bisa lebih 

mengembangkan dari penelitian yang telah 

dilakukan.  
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