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ABSTRAK 

 

Kecerdasan sangat diperlukan bagi setiap anak karena 

kecerdasan dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai 

permasalahan yang muncul. Kecerdasan juga merupakan cara berfikir 

seseorang yang dapat dijadikan modal dalam belajar. 

Mengembangkan kecerdasan kinestetik sangatlah penting bagi anak 

usia dini karena dapat meningkatkan fisik motorik pada anak. Oleh 

karena itu untuk menstimulus dan mengembangkan kecerdasan 

kinestetiknya, agar proses perkembangan kecerdasan kinestetik anak 

terarah maka perlu suatu kegiatan yang dapat mengembangkan 

kecerdasan kinestetik anak yaitu bermain gymnastic. Adapun rumusan 

masalahnya “Apakah terdapat pengaruh bermain gymnastic terhadap 

kecerdasan kinestetik anak di TK Harniatun Arrazzaq Bandar 

Lampung?’ 

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah Quasi Eksperiment 

desain yang dipakai dalam penelitian ini adalah Posttest Only Control 

Design. Adapun sampel yang digunakan yaitu anak kelas B1 dan B2 

terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan teknik 

pengambilan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi dan dokumentasi. Teknik analisis penelitian 

ini menggunakan bantuan program SPPS versi 26 for windows. 

Analisis uji prasyarat yang dilakukan untuk mengitung normalitas 

dengan uji Kolmogorov-smirnov, perhitungan homogenitas dengan uji 

Lavene statistik pada kedua sampel (Kelas B1 dan B2) dan analisis uji 

hipotesis menggunakan t-test atau uji t menggunakan rumus 

Independent sampel T-tes.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPPS 

26 for windows menggunakan taraf signifikan 5% diperoleh thitung 

sebesar 20,259 lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 2,036 (20,259 > 

2,036) dengan Sig (2-tailed) sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 

pada 0,05 (0,000 < 0,05)  mempunyai arti bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh bermain gymnastic 

terhadap kecerdasan kinestetik anak di Taman Kanak Kanak 

Harniatun Arrazzaq Bandar Lampung. 

Kata Kunci : Kecerdasan Kinestetik, Bermain Gymnastic. 
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ABSTRACT 

  

Intelligence is very necessary for every child because 

intelligence can help someone in dealing with various problems that 

arise. Intelligence is also a person's way of thinking that can be used 

as capital in learning. Developing kinesthetic intelligence is very 

important for early childhood because it can improve physical motor 

skills in children. Therefore, to stimulate and develop kinesthetic 

intelligence, so that the process of developing children's kinesthetic 

intelligence is directed, we need an activity that can develop children's 

kinesthetic intelligence, namely playing gymnastics. The formulation 

of the problem is "Is there any effect of playing gymnastics on the 

kinesthetic intelligence of children at Harniatun Arrazzaq 

Kindergarten, Bandar Lampung?' 

The type of research used in this research is a Quasi-

experimental design used in this study is the Posttest Only Control 

Design. The samples used were children in class B1 and B2 consisting 

of the experimental class and the control class with purposive 

sampling technique. Data collection techniques used are observation 

and documentation. The analysis technique of this research uses the 

SPPS version 26 for windows program. Prerequisite test analysis was 

carried out to calculate normality using the Kolmogorov-Smirnov test, 

homogeneity calculation with Lavene statistical test on both samples 

(Class B1 and B2) and hypothesis testing analysis using t-test or t-test 

using the Independent sample T-test formula. 

Based on the results of calculations with the help of the SPPS 

26 for windows program using a significant level of 5% obtained tcount 

of 20.259 which is greater than ttable which is 2.036 (20.259 > 2.036) 

with Sig (2-tailed) of 0.000 which is smaller than 0.05 (0.000 < 0.05) 

means that H0 is rejected and Ha is accepted. The conclusion is that 

there is an effect of playing gymnastics on the kinesthetic intelligence 

of children at Harniatun Arrazzaq Kindergarten, Bandar Lampung. 

Keywords: Kinesthetic Intelligence, Playing Gymnastics. 
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MOTTO 

 

ْه ِطْيهٍ  ْوَساَن ِمْه ُسٰللٍَة مِّ ِكْيهٍ  ۚ   َولَقَْد َخلَْقىَا اْْلِ  ۚ   ثُمَّ َجَعْلٰىهُ وُْطفَةً فِْي قََراٍر مَّ

فََكَسْووَا ثُمَّ َخلَْقىَا الىُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقىَا اْلَعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَْقىَا اْلُمْضَغةَ ِعٰظًما 

ُ اَْحَسُه اْلَخاِلقِْيَهَۗ  َۚ  اْلِعٰظَم لَْحًما ثُمَّ اَْوَشأْٰوهُ َخْلقًا ٰاَخَرَۗ فَتَبَاَرَك ّللّاٰ  
 

Artinya :  “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 

suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu 

air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal 

darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu 

Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus 

dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang 

(berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling 

Baik.” (Q.S. Al- Mu'minun Ayat 12-14) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul 

proposal ini supaya tidak menimbulkan kesalahan pemahaman bagi 

pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul 

“Pengaruh Bermain Gymnastic Terhadap Peningkatan 

Kecerdasan Kinestetik Anak Kelompok B”. Adapun istilah-istilah 

yang perlu dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
  

2.  Bermain Gymnastic 

Gymnastic ialah salah satu cabang olahraga olimpiade yang 

melibatkan latihan serta urutan gerakan yang membutuhkan kekuatan, 

kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan.
2
 

3. Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan Kinestetik adalah kemampuan menggunakan gerak 

seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya serta 

ketrampilan menggunakan tangan untuk menciptakan    atau 

mengubah sesuatu. Kecerdasan kinestetik ini meliputi kemampuan 

fisik yang spesifik, seperti koordinasi, keseimbangan, kekuatan, 

kelenturan, kecepatan, dan keakuratan menerima rangsangan, 

sentuhan dan tekstur.
3
 

                                                             
1 Team Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). 
2 Australian Sports Commission, Gymnastics Companion Book (Australia: 

Australian Govemment, 2007). 
3 Tadkiroatun Musfiroh, Bermain Sambil Belajar Dan Mengasah 

Kecerdasan (Jakarta: Dapartemen Pendidikan Nasional, 2005). 



 

 
 

2 

4. Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak yang sedang di dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental dalam 

menjalani proses perkembangan yang pesat serta fundamental bagi 

kehidupan yang akan di jalani selanjutnya.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh 

upaya dan tindakankan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua 

dua dalam proses perawatan pengasuhan dan pendidikan pada anak 

dengan menciptakan aura dan lingkungan di mana anak dapat 

mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya 

untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperoleh 

dari lingkungan melalui cara mengamati meniru dan bereksperimen 

yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh 

potensi dan kecerdasan anak.  

Pendidikan islam anak usia dini memiliki peranan sangat 

penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta 

mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 

Meskipun demikian pendidikan anak usia dini sebenarnya lebih 

berorientasi pada pengoptimalan fungsi perkembangan anak melalui 

kegiatan bermain.
5
 Dalam Islam juga dijelaskan akan pentingnya 

pendidikan anak usia dini , yaitu terdapat dalam Al-Qur‘an Surah An-

Nahl Ayat 78: 

 

Artinya: ―Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

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

2016). 
5 Nilawati Tadjuddin, Analisis Melejitkan Kompetensi Emosional Anak Usia 

Dini (Harakindo Publishing, 2013) h. 13. 
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pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur‖. (QS. An-

Nahl  Ayat 78) 
6
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang anak yang baru lahir 

pada fitrahnya memiliki potensi (pendengaran, pengelihatan dan hati). 

Dengan potensi itulah mereka belajar dari lingkungan, alam, dan 

masyarakat tempat mereka tinggal dengan harapan agar menjadi 

manusia yang lebih baik. Tiga potensi yang telah dianugrahkan 

tersebut perlu ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu. 

Kualitas suatu bangsa ditentukan dari bagaimana kualitas manusia itu 

dulunya dibentuk. Artinya, bagaimana proses pertumbuhan dan 

perkembangan manusia itu pada saat berada pada usia di bawah lima 

tahun (balita).
7
 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun. 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) Pasal 1, Ayat 14 adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mempunyai kesiapan 

dalam melanjutkan pendidikannya. 
8
 

Pendidikan juga mempunyai peran penting dalam menentukan 

perkembangan seorang anak, pendidikan juga tercantun dalam Al-

Qur‘an surat At-Taubah ayat 122 yaitu : 

 

                                                             
6 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Semarang: Raja 

Publishing, 2011). 
7 Nilawati Tadjuddin, ―Optimalisasi Potensi Bawaan Melalui Pengasahan 

Otak‖,‖ Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini Vol.1 No.2 (2016). 
8 Undang-undang, ―Sistem Pendidikan Nasional,‖ 2003. 
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Artinya : ―Dan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya.‖ (QS. At-Taubah ayat 122)
9
 

Setiap manusia memiliki pengetahuan karena setiap manusia 

pernah mengalami sesuatu, dan setiap pengalamanya bisa dijadikan 

landasan berpikir dan bertindak.
10

 Pengetahuan adalah bagian penting 

kehidupan untuk membedakan manusia dengan makhluk hidup 

lainnya. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan anak-

anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka akan mendidik anak-

anaknya, begitu juga disekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan 

mahasiswa diajar oleh guru dan dosen.
11

 

Anak usia dini merupakan sekelompok anak pada tahap 

pertumbuhan dan perkembangan yang unik karena mereka memiliki 

pola pertumbuhan dan perkembangan (keterampilan motorik halus 

dan motorik kasar) dan kecerdasan (berpikir, kreativitas, kecerdasan 

emosional dan spiritual). Sosio emosional (sikap dan perilaku serta 

agama), bahasa dan komunikasi khusus sesuai dengan tingkat tumbuh 

kembang anak. Setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan 

kecerdasan yang berbeda-beda. 

Kecerdasan sangat diperlukan bagi setiap anak karena 

kecerdasan dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai 

permasalahan yang muncul. Perkembangan kecerdasan anak akan 

lebih baik jika dilakukan sejak usia dini dengan memberikan stimulus 

melalui panca indera yang dimilikinya. Kecerdasan juga merupakan 

cara berfikir seseorang yang dapat dijadikan modal dalam belajar. 

                                                             
9 Departemen Agama RI, Al-Hikmah AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANYA 

(CV Penerbit Diponegoro, 2019). 
10 Muhammad Afandi Mukhtar latif, zukhairina, Rita Zubaidah, Orientasi 

Baru Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Prenadamedia group, 2013). 
11 Charul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Suka- 

Press, 2014). 
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Didalam Al-qur‘an surah At-tin : menjelaskan tentang :  

 

Artinya : ―Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia 

dalam bentuk sebaik-baiknya.‖ (QS. At-Tin Ayat 

4)
12

 

Didalam Al-Qur‘an juga menjelaskan bahwa manusia 

diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya ditambah lagi dengan 

pemberian akal, maka ia adalah makhluk jasadiyah dan ruhaniyah. 

Akal yang dianugerahkan kepada manusia memiliki tingkatan 

kecerdasan yang berbeda. 

Berdasarkan teori Gardner kecerdasan kinestetik, adalah 

kecerdasan yang melibatkan fisik/tubuh anak, baik motorik halus 

maupun motorik kasar. Mereka menyukai aktivitas yang bergerak 

(berlari, melompat, dan lain-lain), suka olahraga, bongkar pasang, 

ketrampilan dan ke rajinan tangan, pandai menirukan gerakan, atau 

perilaku orang lain.
13

 

Richey menjelaskan bahwa komponen inti dari kecerdasan 

kinestetik adalah kemampuan-kemampuan fisik yang spesifik, seperti 

koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan 

kecepatan maupun kemampuan menerima atau merangsang hal yang 

berkaitan dengan sentuhan. Kemampuan ini juga merupakan 

                                                             
12

 Departemen Agama RI, Al-Hikmah AL-QUR’AN DAN 

TERJEMAHANYA. 
13 R.Rachmy Diana, ―Setiap Anak Cerdas! Setiap Anak Kreatif! 

Menghidupkan Keberbakatan Dan Kreativitas Anak,‖ Jurnal Psikologi Vol.3 No.3 

(n.d.): 123–31, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jpu.3.2.123 -131. 
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kemampuan motorik halus, kepekaan sentuhan, daya tahan dan 

refleks.
14

 

Pentingnya kecerdasan kinestetik bagi perkembangan 

fisiologinya yaitu dengan bergerak atau berolahraga akan menjaga 

anak agar tidak mendapat masalah dengan jantungnya, dan juga dapat 

menstimulasi semua proses fisiologis anak seperti peningkatan 

sirkulasi darah dan pernafasannya. Adapun pentingnya kecerdasan 

kinestetik bagi perkembangan sosial emosionalnya yaitu dengan 

kemampuan kinestetik yang baik maka anak akan mempunyai rasa 

percaya diri yang besar, dan lingkungan dan teman-temannya juga 

akan menerima anak tersebut, sehingga anak akan mudah bersosial 

dengan temannya dengan rasa kepercayaan diri yang besar yang 

dimilikinya. 
15

  

Mengingat pentingnya Kecerdasan Kinestetik bagi anak usia 

dini, apabila tidak dikembangkan sejak dini maka anak akan 

mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik motoriknya 

seperti anak kurang bersemangat dalam bergerak, anak akan menjadi 

lambat dalam melakukan apapun, kurangnya kepercayaan diri anak 

dalam menggerakkan tubuh, kurangnya motivasi yang diberikan guru 

pada anak dalam mengembangkan kinestetik anak, dan gerakan-

gerakan yang monoton. Oleh karena itu anak tidak terfokus pada saat 

gerakan yang dilakukan oleh guru tersebut sehingga anak merasa 

bosan dan sebagian anak hanya bermain dengan teman sebayanya. 

Dengan adanya kecerdasan kinestetik maka seluruh anggota tubuh 

akan berkembang dengan baik sesuai usia anak. 
16

 Untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik pada anak khususnya dalam hal 

                                                             
14 Denok Dwi Anggraini, ―Peningkatan Kecerdasan Kinesetetik Melalui 

Kegiatan Bermain Sirkuit Dengan Bola (Penelitian Tindakan Di Kelompok A TK Al 

Muhajirin Malang Jawa Timur),‖ Jurnal PG - PAUD Vol 2, no. No 1 (2015): hal 67. 
15 Veny Iswantiningtyas Intan Prastihastari Wijaya, ―Meningkatkan 

Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisional Gobak 

Sodor,‖ Jurnal Pinus Vol. 1, no. No.3 (2015): h 249. 
16 Jauhari Ana Ainur Rohmah, ―Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik 

Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Multiple Intelligences,‖ PRESCHOOL: Jurnal 
Pendidikan Anak Usia Dini Vol.1, no. No.1 (2020): 32–41, 

https://doi.org/https://doi.org/10.35719/preschool.v1i1.9. 
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keterampilan dapat dilakukan melalui permainan yang menyenangkan 

untuk anak. 

Permainan pada anak usia dini sangat penting dan sangat 

istimewa karena dapat menambah pengalaman mereka, meningkatkan 

kecakapan hidup dan memecahkan masalah.
17

 Sebagai seorang guru 

harus mampu menciptakan permainan yang menarik perhatian anak-

anak, sekaligus memungkinkan mereka untuk lebih berkreasi tanpa 

merasa bosan saat bermain. 

Bermain sangat penting untuk perkembangan emosional dan 

fisik anak-anak, kesehatan, dan kesejahteraan umum. 
18

Bermain 

diakui dengan baik sebagai komponen yang sangat penting dalam 

kehidupan anak, dan aktivitas yang membentuk permainan anak-anak 

dapat berkembang dari waktu ke waktu 
19

 dan mungkin lebih atau 

kurang ditekankan dalam pengaturan yang berbeda tergantung pada 

sikap terhadap anak-anak dan cara bermain.  

Sejak lahir, anak perlu bermain dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Lebih lanjut menjelaskan bahwa semua aktivitas 

bermain bagi anak pada tahap awal pertumbuhan adalah ditujukan 

untuk mengembangkan kemampuan otak anak. Oleh karena itu, 

bermain dan olahraga sangat penting untuk pengalaman manusia dan 

harus dipraktikkan.
20

 Kegiatan tersebut dapat dilakukan  salah satunya 

yang bisa merangsang kecerdasan kinestetik diantaranya melalui 

permainan gymnastic. Menurut Peter H Werner mengatakan bahwa 

gymnastic atau senam ialah latihan tubuh pada lantai atau pada alat 

                                                             
17 Nilawati Tadjuddin, Analisis Melejitkan Kompetensi Emosional Anak 

Usia Dini, (2013),h. 29. 
18 Gery Adamkiewicz Dina Adjei-Boadi, Samuel Agyei-Mensah, 

―Neighbourhood, Built Environment and Children‘s Outdoor Play Spaces in Urban 

Ghana: Review of Policies and Challenges,‖ Landscape and Urban Planning 218 

(2022), https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104288. 
19

 T Gill, ―URBAN Playground: How Child-Friendly Planning and Design 

Can Save Cities,‖ 1st ed (RIBA Publishing, 2021), 

https://doi.org/10.4324/9781003108658. 
20 dkk Rasyid Harun, Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini (Yogyakarta: 

Multi Persindo, 2009). 
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yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan kelenturan, 

kelincahan, koordinasi, serta kontrol diri‖.
21

  

Berdasarkan pra penelitian wawancara dengan guru wali kelas 

di TK Harniatun Arrazzaq Bandar Lampung di Kelompok B menurut 

pengamatan guru menemukan permasalahan pada kecerdasan 

kinestetik yang ditandai dengan terdapatnya anak masih kurang 

optimal, hal ini dibuktikan ketika melakukan kegiatan memanipulasi 

gerakan seperti menirukan gerakan binatang, gerakan pesawat 

terbang, menirukan gerakan senam hanya 9 anak yang belum 

menirukan gerakan keseimbangan secara optimal dan pada saat 

kegiatan senam 14 anak terdapat 37,5% yaitu 6 anak senang dan 

mampu mengikuti aktivitas senam, 62,5% yaitu 8 anak hanya diam, 

berbicara dengan temannya, bermain sendiri, meminta ibunya 

menemani, dan tidak mengikuti kegiatan senam. Rendahnya 

kecerdasan kinestetik anak juga terlihat pada saat kegiatan meloncat 

sebagian anak yang masih kurang koordinasi mata dan kaki sehingga 

anak tidak bisa meloncat sesuai jarak yang telah ditentukan dan 

kegiatan yang diberikan guru sering diulang-ulang dalam setiap 

minggunya, dalam menstimulasi kecerdasan kinestetik di TK ini 

menggunakan kegiatan gerak dan lagu, metode permainan kartu huruf 

dan angka untuk pengenalan, kegiatan berlari mengambil bola, 

berjalan lurus sesuai dengan garis dan juga kegiatan senam sehingga 

membuat anak menjadi bosan
22

 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin memberikan 

kegiatan atau permainan gymnastic yang dapat meningkatkan 

kinestetik pada anak. Menurut Margono ialah aktivitas fisik yang 

dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak dan dapat 

meningkatkan kecerdasan kinestetik. Melalui gymnastic activities 

dapat mengembangkan kemampuan anak dalam hal fisik motorik , 

sosial emosional, dan kognitif anak.
23

 Senam irama ceria sudah sering 

                                                             
21 Drs. Muhajir, Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan, vol. 4 

(Jakarta: Kementerian Pendidikan Kebudayaan, 2017). 
22 TK Harniatun Arrazzaq, ―Dokumentasi Wawancara TK Harniatun 

Arrazzaq Bandar Lampung Tahun Ajaran 2021/2022,‖ n.d. 
23 Agus Margono, Senam (Surakarta: UNS Press, 2012). 
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diterapkan dalam pembelajaran di TK. Maka penulis mencoba 

melakukan penelitian menggunakan kegiatan gymnastic activities dari 

buku ―Gymnastic Companion Book‖ 

Berdasarkan latar belakang diatas, kegiatan gymnastic 

merupakan aspek yang dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik 

pada anak. Maka penulis melakukan penelitian tentang ―Pengaruh 

Bermain Gymnastics Terhadap Kecerdasan Kinestetik Anak di TK 

Harniatun Arrazzaq Bandar Lampung.‖ 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti telah 

menetapkan beberapa identifikasi masalah 

1. Masih perlu ditingkatkan kecerdasan kinestetik pada anak 

2. Anak belum dapat mengontrol seluruh anggota tubuhnya 

secara terampil  

3. Anak belum sepenuhnya mengkoordinasi tangan dan kaki, 

maka dari itu  

4. Anak cepat letih dan bosan dengan permainan senam  

5. Perlu adanya permainan keterampilan gymnastic untuk 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, perlu adanya batasan 

masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh bermain gymnastics 

terhadap kecerdasan kinestetik anak di TK Harniatun Arrazzaaq 

Bandar Lampung. 

E. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian yaitu : ―Apakah bermain gymnastic berpengaruh terhadap 

kecerdasan kinestetik anak kelompok B di TK Harniatun Arrazzaaq 

Bandar Lampung‖ 
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  diatas, maka tujuan penelitian 

diatas yaitu ―Untuk mengetahui pengaruh bermain gymnastics 

terhadap kecerdasan kinestetik anak Kelompok B di TK Harniatun 

Arrazzaaq Bandar Lampung‖. 

G. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis  

Peneliti memberikan masukan pengetahuan tentang pentingnya 

kecerdasan majemuk (Multiple Intelligences) terutama kecerdasan 

kinestetik dalam Meningkatkan motorik halus dan motorik kasar anak 

usia dini melalui bermain gymnastic. Selain itu dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan tolak ukur kajian pada penelitian yang 

lebih lanjut.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru, memberikan kegiatan bermain gymnastic 

sebagai evaluasi serta rujukan dalam meningkatkan proses 

pembelajaran anak usia dini. 

b. Bagi anak, dengan kegiatan ini diharapkan anak lebih 

optimal dalam meningkatkan kecerdasan kinestetik anak 

melalui permainan yang dapat meningkatkan kinestetik dan 

sebagai motivasi anak agar bersemangat dalam kegiatan 

belajar. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai 

hasil evaluasi sekalah yang agar dapat meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak. 

d. Bagi peneliti, menambah pembelajaran di taman kanak-

kanak untuk membantu meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini dan sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya.  
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H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan acuan peneliti dalam 

membuat penelitian baru, serta dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan baru dalam proses pengerjaan agar tidak mengalami 

kesulitan. Adapun penelitian terdahulu yang dapat digunakan peneliti 

sebagai acuan penelitian, maka di bawah ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian yang penulis baca sebagai bahan referensi, 

diantaranya: 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Farida Mayar 

(2021) 
24

 

Kegiatan Senam Otak 

(Brain Gym) dalam 

Meningkatkan 

Kecerdasan Kinestetik 

Anak Usia Dini di 

Taman Kanak Kanak 

Aisyiyah III Alang 

Sungkai 

Hasil Kegiatan 

senam otak (brain 

gym) dapat 

meningkatkan 

kecerdasan kinestetik 

anak usia dini karena 

saling terkait yang 

berhubungan dengan 

otak dan fisik anak. 

Dimana semakin 

lincah gerakan anak 

maka anak akan 

semakin tinggi 

semangat dalam 

belajar. 

2 Denok Dwi 

Anggraini 

(2015) 
25

 

Peningkatan 

Kecerdasan Kinestetik 

Melalui Kegiatan 

Bermain Sirkuit 

Dengan Bola 

Kegiatan bermain 

bola basket terlihat 

peningkatan 

kecerdasan kinestetik 

anak. Skor rata-rata 

kecerdasan kinestetik 

anak pra tindakan 

sebesar 32,81%. 

                                                             
24

 Farida Mayar and Yolanda Dwi Putri, ―Kegiatan Senam Otak (Brain 

Gym) Dalam Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini‖ Vol.5, no. No.3 

(2021): 9560–63. 
25

 Denok Dwi Anggraini, ' Peningkatan Kecerdasan Kinesetetik Melalui 

Kegiatan Bermain Sirkuit Dengan Bola', Vol.2 No.1 (2015), 67. 



 

 
 

12 

Kemudian meningkat 

pada siklus I sebesar 

37,44% menjadi 

70,25%, selanjutnya 

dari siklus 1 ke 

siklus II meningkat 

sebesar 17,91% dari 

70,25% menjadi 

88,16%. 

3. Nanda Renza 

Farah 

Hasibuan 

(2020) 
26

 

Pengaruh Kegiatan 

Senam Irama 

TerhadapKecerdasan 

Kinestetik Anak 

Kelompok B 

Terdapat pengaruh 

antara kegiatan 

senam irama    

terhadap kecerdasan 

kinestetik anak pada 

kelompok dapat 

disimpulkan bahwa 

rata-rata kegiatan 

senam irama pada 

data pretest sebesar 

61.06 kriteria sesuai 

dan data posttest 

84.93 sangat sesuai. 

Hasil hipotesis 

menunjukan ada 

pengaruh kegiatan 

senam irama 

terhadap kecerdasan 

kinestetik pada anak 

kelompok B di TK 

Mustabaqul Khoir 

Palembang dengan 

hasil uji-t diperoleh 

𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 131.40 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 16= 94,5 

berarti 𝐻𝑜 ditolak 

dan 𝐻𝑎 diterima 

sangat sesuai. 

                                                             
26 Nanda Renza Farah Hasibuan, ―Pengaruh Kegiatan Senam Irama 

Terhadap Kecerdasan Kinestetik Pada Anak Kelompok B,‖ Jurnal Pendidikan Anak 

Vol.9, no. No.2 (2020): 118–23, https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa. 
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4. Fadlun Maulin 

(2019) 
27

 

Peningkatan 

Kemampuan Motorik 

Kasar Anak Usia 4-5 

tahun Melalui Metode 

Senam Fantasi 

Hasil persentase 

yang diperoleh dari 

pra siklus adalah 

34,70% (buruk), 

kemudian meningkat 

pada siklus I menjadi 

62,80% (baik) dan 

kemudian pada 

siklus II menjadi 

87,50% (sangat 

baik). Dapat 

disimpulkan bahwa 

metode senam fantasi 

dapat meningkatkan 

kemampuan motorik 

kasar anak usia 4-5 

tahun PAUD 

Madrasah Ibtidaiyah 

Bina Bangsa Serang. 

Hasil penelitian 

mengusulkan 

penggunaan senam 

dan metode lain 

untuk digunakan 

dalam aspek 

perkembangan 

motorik lainnya. 

5. Lisa 

Charbonneaux 

(2020) 
28

 

Using Kinestetik 

Motions and Visuals to 

Help Promote Sight 

Word Recognition 

Through Snap Words 

Rata-rata skor 

pertumbuhan 

kelompok kontrol 

meningkat dari 44 

persen menjadi 47,67 

persen. Selain siswa 

yang menunjukkan 

pertumbuhan nol 

persen untuk 

                                                             
27 Fadlun Maulin Lizza Suzanti, Rr.Deni Widjayatri, ―Peningkatan 

Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Metode Senam Fantasi,‖ 
EduBasic Journal: Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 1, no. No. 1 (2019): 52–61, 

https://ejournal.upi.edu/index.php/edubasic. 
28 Lisa Charbonneaux, ―NWCommons Using Kinesthetic Motions and 

Visuals to Help Promote Sight Word Recognition Through Snap Words,‖ 2020. 



 

 
 

14 

kelompok kontrol, 

pertumbuhan terkecil 

berikutnya adalah 29 

persen. Pertumbuhan 

siswa individu 

terbesar pada 

kelompok kontrol 

adalah 64 persen. 

Secara keseluruhan, 

tiga siswa dalam 

kelompok kontrol 

mendapat nilai 100 

persen pada posttest. 

Semua siswa dalam 

kelompok 

eksperimen juga 

menunjukkan 

pertumbuhan positif. 

Pertumbuhan 

terbesar secara 

keseluruhan pada 

kelompok 

eksperimen adalah 

peningkatan sebesar 

79 persen. 

Pertumbuhan terkecil 

pada kelompok 

eksperimen adalah 

peningkatan skor 

sebesar 36 persen. 

Tiga siswa pada 

kelompok 

eksperimen 100 

persen pada posttest. 

 

Dari hasil peneliti relevan diatas bahwa anak usia dini 

merupakan anak yang memang memiliki kecerdasan  kinestetik dan  

dapat dikembangkan. Dari beberapa penelitian diatas maka saya 

merujuk penelitian diatas untuk menjadi dasar penelitian saya, karena 

penelitian yang dilakukan diatas semuanya berhasil membuktikan 
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bahwa kecerdasan kinestetik anak dapat berkembang. Namun disini 

dalam penelitian yang saya lakukan menggunakan permainan yang 

sesuai dengan usia anak dan tahapan perkembangan anak yang akan 

diteliti melalui bermain gymnastic. 

I. Sistematika Penulisan  

Dalam rangka mempermudah para pembaca mengikuti uraian 

penyajian skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika skipsi 

secara garis besar menjadi beberapa bagian : bagian awal yang terdiri 

dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan keaslian tulisan, motto, 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran. 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini berisikan uraian dari Penegasan judul, Latar Belakang, 

Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan, Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Bab ini berisikan Landasan Teori, kerangka berfikir dan 

membahas Hipotesis 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisikan uraian Waktu dan Tempat Penelitian, 

Pendekatan dan Jenis Penilitian, Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, Instrumen 

Penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas Data, Uji Prasarat 

Analisis, dan Uji Hipotesis. 

  



 

 
 

16 

  



17 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Kecerdasan Kinestetik 

a. Pengertian Kecerdasan 

Kecerdasan adalah kekuatan akal seseorang dan itu jelas-jelas 

sangat penting bagi kehidupan manusia karena merupakan aspek bagi 

keseluruhan kesejahteraan manusia. 
29

George Zopf mengungkapkan 

bahwa kecerdasan sebagai pemahaman, kesadaran, pikiran, 

kecerdasan juga sebagai ukuran ketepatan perilaku relatif terhadap 

tujuan atau situasi total dan intelijen sebagai pengolah data.
30

 

Santrock mendefinisikan kecerdasan sebagai keahlian untuk 

memecahkan masalah, kemampuan untuk beradaptasi untuk hal – hal 

baru dan belajar dari pengalaman sehari – hari.
31

 Kecerdasan adalah 

potensi dalam diri seseorang untuk belajar, menghadapi, dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya untuk 

memecahkan masalah yang datang selama hidupnya.
32

 

Menurut Gardner, Kecerdasan adalah kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam 

satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Secara terperinci 

                                                             
29 Khadijah, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung: Citapustaka Media, 

2013). 
30 George W. Zopf, ―Aspects of the Theory of Artificial Intellegence,‖ in 

Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, ed. C. A. Muses (New York: 

Plenum Press, 1964), 315–16, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0013-

4694(64)90118-X. 
31

 J.W. A Santrock, Topical Approach to Life Span Development (Inc: 

McGraw-Hill Companies, 2007). 
32 Dkk Nilawati Tadjuddin, ―Emotional Intelligence of Elementary Scholar: 

Instructional Strategy and Personality Tendency.,‖ European Journal of Educational 

Research Vol.9, no. N0.1 (2020): 203–13, https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.1.203. 
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Gardner (dalam Sujiono 2009:179) menyatakan bahwa kecerdasan 

yaitu:
33

 

1. Kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang efektif 

atau menyumbangkan layanan. 

2. Sebuah perangkat keterampilan menemukan atau menciptakan 

bagi seseorang dalam memecahkan permasalahan dalam 

hidupnya. 

3. Potensi untuk menemukan jalan keluar dari masalah-masalah 

yang melibatkan penggunaan pemahaman baru. 

Menurut Bandler dan Grinder, kecerdasan adalah ungkapan dari 

cara berfikir seseorang yang dapat dijadikan modalitas belajar yang 

berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, pemrosesan dan 

komunikasi. Sedangkan Menurut Markova meyakini bahwa orang 

tidak hanya cenderung pada satu modalitas, tetapi juga memanfaatkan 

kombinasi modalitas tertentu yang memberi bakat dan kekurangan 

alami tertentu.
34

 Kecerdasan adalah potensi dalam diri seseorang 

untuk belajar, menghadapi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

di sekitarnya untuk memecahkan masalah yang datang selama 

hidupnya.
35

 

Menurut Carol Travis dalam buku Analisis Melejitkan 

Kompetensi Emosional Anak Usia Dini mendefinisikan bahwa 

kecerdasan sebagai kemampuan untuk mengambil keuntungan dari 

suatu pengalaman, memperoleh pengetahuan, berpikir secara abstrak, 

beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan. 

Menurut Strembeng (dalam Carol) mendefinisikan kecerdasan sebagai 

kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai 

keberhasilan dalam hidup.
36

 

                                                             
33 Yuliani Nuraini Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: PT. Indeks, 2009). 
34 Ibid. 
35

 Tony Antonio et al., ―Correlations Creativity, Intelligence, Personality, 

and Entrepreneurship Achievement,‖ Procedia - Social and Behavioral Sciences 115, 

no. Iicies 2013 (2014): 251–57, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.433. 
36 Nilawati Tadjuddin, Analisis Melejitkan Kompetensi Emosional Anak 

Usia Dini, (2013), h. 44. 
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Tingkat kecerdasan dapat membantu seseorang mengatasi 

berbagai masalah yang muncul dalam kehidupannya. Manusia 

memiliki kecerdasan sejak lahir dan dapat terus berkembang hingga 

dewasa. Perkembangan kecerdasan akan lebih baik jika dilakukan 

secepat mungkin melalui pemberian stimulus pada kelima panca 

indera. kemudian kecerdasan juga bermanfaat bagi diri mereka sendiri 

dan kesatuan mereka dalam masyarakat. Melalui tingkat kecerdasan 

yang tinggi, terutama jika anak dapat berpartisipasi dalam penciptaan 

keajaiban baru, anak akan semakin dihargai di masyarakat. 

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki manusia. 

Dengan kecerdasan  mereka dapat memahami secara mendalam semua 

peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dan dapat mengambil 

pelajaran dari setiap masalah. Oleh karena itu kecerdasan sangat 

diperlukan manusia untuk dijadikan sebagai alat kehidupan didunia.  

Berdasarkan konsep kecerdasan majemuk, menurut Gardner 

menyatakan bahwa terdapat jenis-jenis kecerdasan jamak (multiple 

intellegence) yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika-

matematika, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan interpersonal, 

kecerdasan intrapersonal, kecerdasan musikal, kecerdasan naturalis 

dan kecerdasan kinestetik.
37

 Diantara kecerdasan tersebut yang akan 

diteliti salah satunya yaitu kecerdasan kinestetik. 

b. Pengertian Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan kinestetik yaitu kecerdasan yang dapat digunakan 

untuk melakukan gerakan yang baik, berlari, berkreasi, dan berkarya. 

Kecerdasan kinestetik memiliki keterampilan gerakan tubuh dan 

keterampilan dalam mengelolah objek. Anak-anak dengan kecerdasan 

kinestetik rata-rata senang bergerak dan menyentuh, Anak memiliki 

kemampuan dalam mengontrol gerakan, dan gesit dalam 

keseimbangan. 

                                                             
37 Tadkiroatun Musfiroh, Pengembangan Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan Majemuk (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017). 
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Kecerdasan kinestetik merupakan keahlian individu dalam 

mengolah tubuhnya, mengekspresikan gagasan dan emosi melalui 

gerakan, termasuk di dalamnya kemampuan mengefektifkan 

gerakannya dalam melakukan atau membuat sesuatu.
38

 Menurut 

Indragiri kecerdasan kinestetik adalah aktivitas yang melibatkan 

gerakan fisik untuk mengkoordinasi mata, tangan dan kaki.
39

 

Menurut teori Gardner menyatakan bahwa kecerdasan kinestetis 

adalah kecerdasan yang melibatkan fisik/tubuh anak, baik motorik 

halus maupun motorik kasar. Mereka menyukai aktivitas yang 

bergerak (berlari, melompat,dan lain-lain), suka olahraga, bongkar 

pasang, keterampilan dan kerajinan tangan, pandai menirukan 

gerakan, atau perilaku orang lain.
40

 

 Menurut Amstrong, berpendapat bahwa kecerdasan kinestetik 

adalah suatu kecerdasan di mana saat menggunakannya seseorang 

mampu atau terampil menggunakan anggota tubuhnya untuk 

melakukan gerakan seperti berlari, menari, membangun sesuatu, 

melakukan kegiatan seni dan hasta karya.
41

 Komponen inti dari 

kecerdasan kinestetik adalah kemampuan-kemampuan fisik yang 

spesifik seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, 

kelenturan dan kecepatan. 

 Suyadi mengatakan bahwa kecerdasan kinestetik adalah 

kemampuan seseorang untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran 

sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Artinya kecerdasan 

kinestetik merupakan koordinasi yang baik antara urat saraf (pikiran) 

dengan tubuh lainnya.
42

 

                                                             
38 Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia 

Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 
39 Indragiri A, Kecerdasan Optimal: Cara Ampuh Memaksimalkan 

Kecerdasan Anak (Jogjakarta: Star Book, 2010). 
40 Howard Gardner, ―Theory of Multiple Intelligences,‖ Educational 

Implications of the Theory of Multiple Intelligences 18, no. 8 (1989): 4–10, 

https://doi.org/https://doi.org/10.3102/0013189X018008004. 
41 Thomas Amstrong, Kecerdasan Multiple Di Dalam Kelas (Indeks, 2013). 
42 Restu Yuningsih, ―Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Melalui 

Pembelajaran Gerak Dasar Tari Minang (Penelitian Tindakan Kelompok B1 Di TK 
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Menurut Hamzah bahwa kecerdasan kinestetik adalah 

kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian 

atau seluruh tubuh untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai 

masalah.
43

 

Menurut Sonawat dan Gogri, ―kecerdasan jasmaniah-kinestetik 

adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam 

mengekpresikan ide dan menggunakan tangan untuk menghasilkan 

sesuatu. Kecerdasan ini mencakup keterampilan seperti koordinasi, 

keseimbangan, ketangkasan, kekuatan dan kecepatan. Serta meliputi 

keterampilan untuk mengontrol gerakan tubuh dan kemampuan untuk 

memanipulasi objek‖
44

 

Menurut Mursyid, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan 

manusia untuk menggerakkan alat-alat tubuh sesuai fungsinya, bahkan 

mampu mengolah gerakan tubuh yang menarik, merupakan 

kemampuan yang dihasilkan oleh gerak tubuh. Kecerdasan gerak 

tubuh ini dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari baik 

untuk bekerja, berolahraga, bermain dan lain-lainnya.
45

 

Jadi, dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seorang anak 

untuk mengolah anggota tubuh dalam semua kegiatan yang 

menggunakan fisik, seperti salah satunya bermain gymnastic. Dimana 

anak mampu mengkoordinasi antara gerakan untuk melatih 

kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. 

Sujiono (2009: 188-189) menyatakan bahwa cara menstimulasi 

kecerdasan  fisik pada anak, antara lain sebagai berikut: 

 

                                                                                                                                   
Negeri 01 Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015),‖ Jurnal Pendidikan 

Usia Dini Vol. 9, no. No. 2 (2015): h. 235, 

https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPUD.092. 
43 Hamzah B. Uno, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008). 
44 Muhammad & Nurdin Ibrahim Yaumi, Pembelajaran Berbasis 

Kecerdasan Jamak (Jakarta: Kencana, 2013). 
45 M. Mursyid, Pengembangan Pembelajaran PAUD (Bandung: 

Rosdakarya, 2017). 



 

 
 

22 

1. Menari 

Anak-anak pada dasarnya menyukai musik dan tari titik 

untuk mengasah kecerdasan fisik ini dapat dilakukan dengan 

mengajak anak untuk menari bersama karena menari 

menuntun keseimbangan, keselarasan gerak,  kekuatan, dan 

kelenturan. 

2. Bermain peran atau drama 

Bermain peran juga dapat merangsang kecerdasan gerakan 

tubuh pada anak. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana anak-

anak menggunakan tubuhnya sesuai dengan perannya. 

bagaimana ia harus berekspresi, termasuk Juga gerakan 

tangan 

3. Latihan keterampilan fisik 

Berbagai latihan fisik dapat membantu anak-anak 

meningkatkan keterampilan motorik mereka. Tentunya, 

latihan ini disesuaikan dengan usia anak. 

4. Olahraga 

Anak dapat meningkatkan kesehatan dan juga pertumbuhan 

melalui berbagai olahraga. Kegiatan olahraga seperti renang, 

sepak bola mini, tenis, bulu tangkis dan senam harus sesuai 

dengan perkembangan motorik anak. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

kinestetik adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu 

yang berkaitan dengan gerakan tubuh yang digunakan untuk 

melakukan berbagai kegiatan atau mengekspresikan suatu gagasan 

yang berkaitan dengan motorik halus maupun motorik kasar. Biasanya 

kecerdasan kinestetik berkaitan dengan berbagai cabang olahraga 

misalnya bulu tangkis, sepak bola, rengan dan cabang olahraga 

lainnya. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan kinestetik juga dikemukakan oleh Rahmatia yang 

menyatakan bahwa perkembangan fisik anak dipengaruhi oleh faktor 

keturunan dalam keluarga, jenis kelamin, gizi, kesehatan, status sosial 

ekonomi, dan gangguan emosional. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

tubuh secara langsung akan menentukan keterampilan gerak anak, dan 
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secara tidak langsung akan mempengaruhi cara anak dalam 

memandang dirinya sendiri dan memandang orang lain.
46

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan kinestetik, 

sehingga antara seorang dengan orang lain mempunyai inteligensi 

yang berbeda. 

1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sift dan ciri-

ciri yang dibawa sejak lahir. 

2. Kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ (fisik maupun 

psikis) dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai 

kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing.  

3. Pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan diluar diri 

seorang yang memengaruhi perkembangan inteligensi.  

4. Minat dan pembawaaan yang khas. Minat mengajarkan 

perbuatan kepada sesuatu tujuan dan merupakan dorongan 

bagi perbuatan itu. 

5.  Kebebasan. Kebebasan berarti manusia itu dapat memilih 

metodemetode tertentu dalam memecahkan masalah.
47

 

Bambang Sujiono menyatakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan ketrampilan gerak yaitu faktor tampilan 

dan faktor lingkungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor tampilan 

paling sering berpengaruh pada keterampilan gerak tertentu, faktor 

tampilan dapat berupa ukuran tubuh, pertumbuhan fisik, kekuatan, dan 

berat system syaraf. Sedangkan faktor lingkungan adalah banyak 

sedikitnya dan kualitas rangsangan yang diterima.
48

 

 

  

                                                             
46 Winarsi Sudatri, ―Upaya Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Melalui 

Bermain Tikus Pada Siswa Kelompok B Di TK Model Sleman Yogyakarta,‖ 2013, 

n.d. 
47

 Zulfahmi Lubis, ‗Hubungan Antara Kecerdasan Kinestetik Dengan 

Meniru Kegiatan Shalat Anak Usia 5-6 Tahun‘, Jurnal Raudhah, Vol.8.No.2 (2020), 

58–67 <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah>. 
48 Sujiono Bambang, Metode Pengembangan Fisik (Jakarta: Depdikbud, 

2007). 
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d. Indikator Kecerdasan Kinestetik 

Menurut Anita Yus menyatakan bahwa indikator kecerdasan 

kinestetik anak Usia 5-6 tahun yaitu dapat bergerak sesuai instruksi, 

dapat menirukan gerakan orang lain dengan baik, dapat bergerak 

berpindah dengan zig-zag, dapat meloncat (jumping) dengan jarak 1 

meter, dapat melompat (hopping) setinggi 40 cm, memiliki kontrol 

pada gerakan keseimbangan, kelenturan, dan kelincahan, dapat 

melakukan koordinasi gerakan mata, kaki dan tangan, dapat melempar 

bola ke arah yang ditetapkan, dapat menangkap dan melempar bola 

dengan cepat dan sebagainya
49

 

Adapun menurut teori Gardner dalam buku karangan Nilawati 

Tadjuddin (Pengembangan Kecerdasan Majemuk) mengatakan bahwa 

indikator kecerdasan kinestetik anak yaitu: 

1. Anak memiliki ketahanan fisik yang baik, kuat berdiri satu 

kaki lebih lama, memiliki kekuatan dan kelincahan tubuh. 

2. Anak memiliki kekuatan otot, dan kelenturan gerak 

lokomotor, seperti berjalan, berlari, melompat, berbaris, 

meloncat, mencongklak, merayap, berguling, dan merangkak, 

serta keterampilan nonlokomotor yang baik, seperti 

membungkuk, menjangkau, memutar tubuh, merentang, 

mengayun, jongkok, duduk, berdiri 

3. Anak mampu memanipulasi, bergerak untuk belajar tentang 

sesuatu serta kesenangannya meniru gerakan orang lain. 

4. Anak mampu mengontrol dan mengatur tubuh seperti 

menunjukkan, keseimbangan, kemampuan untuk mengambil 

start, kemampuan menghentikan gerak, dan mengubah arah.
50

 

 

  

                                                             
49

 Ana Mulia, ―Upaya Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia 

Dini Melalui Metode Bermain Gerak Dan Lagu Di Ra An-Nida Bandar Setia 

Kecamatan Percut Sei Tuan,‖ 2017, 2–84. 
50 Tadkiroatun Musfiroh, Pengembangan Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan Majemuk. 
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2. Pengertian Bermain Gymnastics 

a. Pengertian Bermain 

Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik dengan alat 

maupun tanpa alat yang menghasilkan informasi, memberikan 

kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak.
51

 Anak 

usia dini memang lumrahnya masa bermain, dengan hal tersebut 

tentunya sangat diperhatikan dari sumber belajar anak-anak 

diantaranya alat permainan. Alat permainan adalah salah satu media 

yang dapat digunakan saat belajar sambil bermain pada anak usia dini, 

tentunya alat permainan yang mengandung unsur pendidikan. 

Bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak 

dan atas keputusan anak itu sendiri. Bermain harus dilakukan dengan 

rasa senang, sehingga semua kegiatan bermain yang menyenangkan 

akan menghasilkan proses belajar yang baik pada anak.
52

 Bermain 

diakui dengan baik sebagai komponen yang sangat penting dalam 

kehidupan anak, dan aktivitas yang membentuk permainan anak-anak 

dapat berkembang dari waktu ke waktu.
53

 

Tedjasaputra mengungkapkan bahwa kegiatan bermain dapat 

mengembangkan bermacam-macam aspek perkembangan anak salah 

satunya adalah aspek sosial, belajar komunikasi dengan temannya 

untuk mengemukakan isi pikiran dan perasaannya.
54

 Anak-anak 

belajar tentang dunia mereka melalui bermain, mengembangkan 

pengetahuan tentang objek, orang, dan peristiwa, diekspresikan dalam 

kata-kata, emosi, dan interaksi mereka dengan orang lain.
55

 

                                                             
51 Anggani Sudono, Sumber Belajar Dan Alat Permainan Untuk Anak Usia 

Dini (Jakarta: PT Grasindo, 2000). 
52 M. Fadillah,  Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini, 1st edn 

(indonesia: PT. Fajar Inerpratama Mandiri, 2017). 
53 Gill, ―URBAN Playground: How Child-Friendly Planning and Design 

Can Save Cities." 1st ed (RIBA Publishing, 2021), 
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003108658.‖ 

54 Maykes S.Tedjasaputra, Bermain, Mainan Dan Permainan (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2001). 
55 Takuya Minami Karin Lifter, Emanuel J.Mason, ―Emergent Patterns in 

the Development of Young Children‘s Object Play,‖ Acta Psychologica 224 (2022), 
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Menurut Froebel bermain adalah ekspresi tertinggi dari 

perkembangan manusia pada anak karna bermain sendiri merupakan 

ekspresi bebas dari jiwa anak.
56

. Pada anak-anak, bermain merupakan 

kontributor kunci terhadap berbagai aspek perkembangan, meliputi 

perkembangn sosial dan kemampuan untuk terlibat dalam suatu 

aktivitas. Menurut J.Brunner & B.Sutton-Smith bahwa bermain 

menyediakan suasana yang menyenangkan dan rileks sehingga anak 

dapat belajar memecahkan berbagai problem.
57

 Menurut pendapat 

Brown & Vaugan yang mendefinisikan bermain sebagai aktivitas 

primer dan menggembirakan dengan ciri-ciri yaitu bersifat sukarela, 

menarik, bebas dari batasan waktu, dapat berimprovisasi, dan ketika 

sudah melakukan kegiatan tersebut ingin mengulanginya lagi.
58

 

 

Allah SWT menjelaskan tentang saudara nabi Yusuf ketika 

berkata kepada ayahnya di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 12: 

 

Artinya : “Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar 

dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan 

sesungguhnya kami pasti menjaganya.” (QS. Surat Yusuf ayat 12)
59

 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa salah satu kegemaran 

anak usia dini yaitu bermain, mereka sangat senang jika diberikan 

kesempatan untuk bermain. Bermain jika tidak melampaui batas dan 

tidak membahayakan diizinkan oleh Islam. Dunia anak bermain dan 
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anak belajar melalui bermain, efek positif yang dicapai melalui hal 

tersebut antara lain terciptanya siswa aktif dengan siswa lain yang 

dapat berinteraksi, menimbulkan perasaan senang, berkreasi bahkan 

menghayati pengalaman langsung yang dapat dimiliki. pada 

lingkungan sehari-hari.
60

 

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bermain 

adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada anak secara bebas agar 

anak mampu memperoleh pengetahuan dari lingkungan, tentang apa 

yang dilihat, diraba, dirasakan, dan didengar. Melalui bermain anak 

akan memperoleh pengalaman untuk mencapai perkembangan yang 

utuh, baik secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional anak. 

Dengan permainan juga anak tidak akan merasa bosan dan selalu 

antusias untuk mempelajari suatu hal yang belum ia ketahui.  

b. Pengertian Gymnastics 

Gymnastic berasal dari bahasa Inggris yaitu senam. Gymnastic 

ialah salah satu cabang olahraga olimpiade yang melibatkan latihan 

serta urutan gerakan yang membutuhkan kekuatan, kelenturan, 

keseimbangan, dan kelincahan.
61

 Gymnastic activities adalah kegiatan 

yang tepat untuk pengembangan kemampuan fisik dan dasar-dasar 

menggerakan tubuh serta mengoperasikan suatu benda.
62

 

Menurut Mursid bahwa gymnastic merupakan salah satu 

kegiatan yang dapat merangsang perkembangan kecerdasan kinestetik 

anak usia dini. Karakteristik aktivitas olahraga yang baik untuk anak 

usia dini yaitu memberi macam-macam pengalaman gerak 

(multilateral training) dalam bentuk permainan dan perlombaan, 
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merangsang perkembangan seluruh panca indera, bergerak mengikuti 

irama atau lagu.
63

 

Menurut Margono bahwa gymnastic activities ialah aktivitas 

fisik yang dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak. 

Melalui gymnastic activities dapat mengembangkan kemampuan anak 

dalam hal fisik motorik , sosial emosional, dan kognitif anak.
64

  

Menurut Trajkovic mengungkapkan bahwa gymnastic activities 

harus direkomendasikan sebagai kegiatan dasar yang positif bagi 

anak-anak usia sekolah, dari anak usia dini hingga dewasa. Gymnastic 

activities yang diterapkan menunjukan perbaikan yang signifikan 

dalam semua aspek yaitu kelenturan, kelincahan, kekuatan tubuh, 

keterampilan gerak meloncat, melompat, dan sebagainya.
65

 

c. Selintas Gymnastics 

Senam adalah terjemahan dari kata ―Gymnastiek‖ dalam 

(bahasa Indonesia), ‖Gymnastic‖dalam (bahasa Inggris) 

―Gymnnastiek‖ berasal dari kata ―Gymnos‖ (bahasa Yunani). Gymnos 

berarti telanjang, Gymnastiek pada jaman kuno memang dilakukan 

dengan badan setengah telanjang agar gerakan dapat dilakukan tanpa 

gangguan, sehingga menjadi sempurna.  

Menurut Hidayat (1995:7), kata gymnastiek tersebut dipakai 

untuk menunjukan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan 

keleluasaan gerak sehingga perlu dilakukan dengan telanjang atau 

setengah telanjang. Hal ini bisa terjadi karena teknologi pembuatan 

bahan pakaian belum semaju sekarang, sehingga belum 

memungkinkan membuat pakaian yang bersifat lentur mengikuti 

gerak pemakainya.
66
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Dalam bahasa yunani sendiri, gymnastics ditutunkan dari kata 

kerja gymnazein, yang artinya berlatih atau melatih diri. Latihan-

latihan ini diperlukan bagi para pemuda yunani kuno (sekitar tahun 

1000 SM hingga kira-kira tahun 476) untuk menjadi warga Negara 

yang baik sesuai cita-cita Negara serta untuk menjadikan 

penduduknya sebagai manusia harmonis. Para filosof seperti Socrates, 

Plato, dan Aristoteles telah mendukung program-program latihan fisik 

ini, yang dimaksudkan untuk meningkatkan keindahan dan 

kecantikan, kekuatan serta efisiensi gerak. Dari jaman itulah mulai 

muncul tanda-tanda berkembangnya senam medis, massage dan 

kebugaran jasmani. Dengan pendekatan sejarah, perkembangannya 

dapat ditelusuri kembali. 

d. Langkah-langkah Kegiatan Gymnastic 

Menurut Soekarno (1993) Langkah-langkah dalam 

melaksanakan gymnastic yaitu terdapat 5 langkah : 

1) Latihan Pemanasan (warming up) 

Latihan pemanasan dilakukan selama kurang lebih 5-8 

menit. Ini dilakukan untuk membuat otot menjadi rileks 

agar lebih siap untuk melakukan kegiatan gymnastic 

2) Aerobik 

Langkah ini dilakukan selama 10-20 menit. Intensitas 

latihan yang tinggi dilakukan sehingga puncak latihan 

(training zone) telah tercapai pada langkah ini. Puncak 

latihan adalah saat kerja seluruh bagian tubuh terutama 

otot-otot tubuh mencapai titik yang optimal. 

3) Latihan kekuatan dan daya tahan (muscullar strength and 

endurance) 

Latihan ini dilakukan kurang lebih selama 10-20 menit. 

Langkah ini akan melatih kekuatan dan daya tahan tubuh. 

Latihan ini memerlukan koordinasi yang baik meliputi 

kelenturan, keseimbangan, kelincahan dan lain-lain. 

4) Kelenturan 

Waktu yang diperlukan adalah selama 5-10 menit. 

Peregangan (stertching) setelah latihan dapat dilakukan 

pada langkah ini. 
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5) Penenangan (cooldown) 

Penenangan dilakukan kurang lebih selama 5-10 menit. 

Langkah ini diperlukan untuk mengembalikan atau 

membuat otot tubuh menjadi rileks kembali.
67

 

Langkah-langkah merencanakan Gymnastic untuk anak usia 5-6 

tahun pada tahap formatting or sequencingthe daily lesson yang telah 

dipaparkan oleh Gallahue (1996) : 

a) Pengantar (introduction) 

Memulai kegiatan gymnastic dengan berbaris kemudian 

memulai pemanasan dengan kegiatan stretching yang 

dilakukan selama 2-7 menit. 

b) Ulasan (review) 

Mengulang kegiatan spesifik yang telah dilakukan pada 

kegiatan gymnastic sebelumnya. Kegiatan spesifik yang 

akan diulang kembali adalah fokus pelajaran gymnastic 

sebelumnya yang dilakukan. Kegiatan ini menjadi tahap 

pemanasan yang dilakukan selama kurang lebih 5-10 

menit. 

c) Fokus pelajran tubuh (body lesson focus) 

Memberikan contoh gerakan yang tepat dan menjelaskan 

tata cara melaksanakan gymnastic yang dipilih, kemudian 

anak secara bergantian akan melakukan rangkaian 

gymnastic yang dipilih selam kurang lebih 15-25 menit. 

Berikut kegiatan gymnastic yang diadaptasi dari Australian 

Sports Commision sebagai berikut : 

a) Katak dan daun teratai (Frogs and Lily Pads) 

Gymnastic ini diterapkan untuk peningkatan kecerdasan 

kinestetik pada aspek kelincahan dan  kelenturan. Peralatan 

yang akan digunakan untuk kegiatan ini adalah bentuk 

lingkaran dari busa sebagai daun teratai dan menyiapkan 

arena yang digunakan untuk anak meloncat. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara meloncat dari dalam lingkaran 

dengan tumpuan 2 kaki dan mendarat dengan 2 kaki tanpa 
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ada telapak kaki yang menginjak garis batas lingkaran 

(jarak antar lingkaran adalah 1 meter). Anak diminta 

berperan sebagai seekor katak yang meloncat dari daun 

teratai (menggunakan gambar lingkaran berbahan busa 

kedaun teratai lainnya. 

b) Target Estafet (Target Kelay) 

Ini diterapkan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik 

pada aspek keseimbangan dan kekuatan. Menggunakan 

peralatan yaitu suatu rintangan-rintangan (training hurdles) 

berupa segitiga dari kardus dengan varian tinggi dan 

maksimal setinggi 40 cm yang akan dilompati oleh anak 

serta memerlukan arena yang akan digunakan untuk anak 

melompati rintangan-rintangan tersebut. Kegiatan ini 

dilakukan dengan melompati rintangan setinggi 40 cm, 

dengan tumpuan 1 kaki dan mendarat dengan 2 kaki disertai 

tubuh yang sangat condong kedepan saat medarat 

c) Batu, Jembatan, Pohon  (Stone, Bridge, Tree) 

Ini diterapkan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik 

pada aspek kelincahan. Kegiatan meemerlukan arena anak 

yang akan digunakan anak untuk berlari secara zig-zag dan 

botol sebagai rintangan.Kegiatan ini dilakukan dengan 

berlari secara zig-zag melewati rintangan dengan lutut 

ditekuk dan dengan fase melayang yang pasti. 

d) Dukungan Depan (Front Support) 

Gymnastic ini diterapkan untuk peningkatan kecerdasan 

kinestetik pada aspek kekuatan otot tangan. Peralatan yang 

akan digunakan untuk kegiatan ini adalah bentuk segitiga 

dari kardus yang digunakan sebagai rintangan. Kegiatan ini 

dilakukan Dari posisi tiarap (telungkup), dorong/luruskan 

tangan ke atas dan ujung telapak kaki tetap menumpu, 

dengan posisi tubuh dalam satu garis lurus. gerakan ini 

lebih dikenal dengan gerakan push-up. Anak diminta 

melakukannya sambil berpindah tempat melewati 

rintangan-rintangan  

e) Ringkasan pembelajaran  (Summary Lesson) 

Penelitian kali ini akan meninjau secara singkat hal-hal 

penting dari gymnastic activites yang dilakukan hari itu dan 
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meninjau gymnastic activities, berikutnya 12-5 menit. 

Sebelum kegiatan berakhir dilakukan pendinginan selama 

kurang lebih 10 menit.
68

 

 

e. Karakteristik Gymnastic Activities untuk Anak  

 

Gymnastic activities untuk anak dapat dilakukan dengan 

memodifikasi sesuai kebutuhan, memulai dari aktivitas dasar yang 

mudah sebelum maju ke aktivitas yang lebih sulit, selain itu guru 

harus memberikan pengawasan langsung terhadap aktivitas anak. 

Peralatan yang digunakan dalam gymnastic activities untuk anak harus 

aman dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Waktu latihan 

yang diterapkan ketika gymnastic activites sesingkat mungkin dengan 

memberikan intruksi dan contoh yang jelas serta memberikan 

kesempatan anak untuk berkonsetrasi untuk mengamati apa yang 

pemain lain lakukan. 

Harsono mengemukakan karakteristik, ada beberapa pedoman 

untuk menarapkan kepada anak yaitu harus adanya variasi kegiatan, 

biarkan anak berpartisipasi aktif, penerapan pertandingan atau 

melawan teman sebayanya dalam kegiatan, harus ada rasa kesenangan 

dan diberiakan pengalaman-pengalamanyang bermakna bagi anak.
69

 

3. Pengertian Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak berusia 0-6 tahun, usia ini 

merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter 

dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia dimana anak 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini 

disebut sebagai usia emas (Golden Age).
70

 

Anak usia dini merupakan kelompok usia yang berada dalam 

proses perkembangan yang unik karena proses perkembangannya 

(tumbuh dan kembang) terjadi bersamaan dengan golden age (masa 

peka). Golden age adalah masa keemasan seseorang anak yaitu masa 
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ketika anak banyak mempunyai potensi yang sangat baik untuk 

dkembangkan. Pada tahap inilah waktu-waktu yang sangat tepat untuk 

menanmkan nilai karakter kebaikan yang nantinya diharapkan akan 

membentuk kepribadiannya.
71

 

Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan 

memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa 

awal kehidupan anak merupakan masa ini pertumbuhan otak sedang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, begitupun dengan 

perkembangan fisiknya.
72

 

NAEYC (National Ass Ociation for The Education of Young 

Children) menyatakan bahwa anak usia dini anak yang berada pada 

rentang 0-8 tahun sebagi sosok individu yang sedang menjalankan 

proses perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi 

kehidupan selanjutnya. Anak usia dini adalah manusia kecil yang 

memiliki potensi yang masih perlu dikembangkan, anak memiliki 

karakteristik yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa serta 

akan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya. Sebagai 

manusia, anak usia dini telah dibekali dengan berbagai potensi-potensi 

yang perlu dikembangkan agar kelak dapat menjalankan fungsi dan 

perannya sebagai manusia secara efektif dan produktif dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari, anak telah memiliki peran penting 

dalam merancang masa depan suatu bangsa.
73

 

Jadi dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa anak usia 

dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun yang mana dalam usia 

yang mencapai tahap pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat 

unik dalam pencapaian perkembangannya melalui stimulus dan 

pengawasan yang diberikan oleh orang terdekatnya terutama guru agar 

aspek perkembangan anak berkembang sesuai tahap pencapaiannya. 
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4. Pengaruh Bermain Gymnastic Terhadap Kecerdasan 

Kinestetik Anak Usia Dini 

Menurut Mursyid bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui dengan memberikan 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebuh lanjut.
74

 Pada masa anak yang memasuki 

usia 5-6 tahun, idealnya para orang tua menyekolahkan anaknya ke 

sekolah formal yaitu taman kanak-kanak. Harapan setiap orang tua 

adalah ingin anaknya mencapai hasil akademik yang maksimal.
75

 Oleh 

karena itu, untuk mengoptimalkan kemampuan anak, pendidikan anak 

usia dini dilakukan dalam bentuk rangsangan (stimulus) dari 

lingkungan atau orang sekitar. Stimulasi fisik pada anak sangat 

penting karena dapat meningkatkan otot-otot besar pada anak. 

Perkembangan fisik anak secara khusus berkaitan dengan kecerdasan 

jamak atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan kinestetik (multiple 

intellegence) yang ditujukan untuk memecahkan masalah atau 

melakukan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan. 
76

 

Salah satu metode untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik 

pada anak khususnya dalam hal keterampilan dapat dilakukan dengan 

kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Kegiatan pembelajaran 

yang menyenangkan untuk anak usia dini bisa distimulasi melalui 

kegiatan bermain karna pada dasarnya anak sangat senang bermain. 

Bermain sangat penting untuk perkembangan emosional dan fisik 
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anak-anak, kesehatan, dan kesejahteraan umum.
77

 Salah satu kegiatan 

bermain yang dapat memberikan kebebasan anak untuk berekspolari 

yaitu dengan bermain gymnastic dimana dapat menstimulasi 

kecerdasan kinestetik seperti yang diungkapkan Menurut Catron yaitu 

koordinasi mata, tangan dan kaki, dapat melatih keterampilan 

lokomotor anak seperti melompat, berjalan, berlari, meloncat dll, 

melatih keterampilan non lokomotor seperti membungkuk, memutar 

tubuh, merentang, mengayun, berjongkok, duduk, berdiri, dan 

kemampuan mengontrol tubuh dan mengatur tubuh seperti 

keseimbangan, kemampuan untuk mengambil start, kemampuan 

menghentikan gerak, dan mengubah arah.
78

 

B. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu 

gejala yang menjadi objek permasalahan.
79

 Konsep pola pemikiran 

antara hubungan variabel bebas yaitu bermain gymnastic dengan 

variabel terikat yaitu kecerdasan kinestetik anak di TK Harniatun 

Arrazzaq Bandar Lampung. Adapun dibawah ini kerangka berfikir 

dalam penelitian ini 

 

 

 

 

Dijelaskan bahwa dalam rangka kecerdasan kinesetetik anak 

kelompok B di TK Harniatun Arrazzaq Bandar Lampung diperlukan 

permainan yang dilakukan diluar kelas agar dapat meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak secara optimal di TK Harniatun Arrazzaq 

Bandar Lampung. 
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C. Hipotesis 

Menurut Sugiyono hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.
80

 Dalam 

penelitian ini, variabel yang digunakan adalah dua variabel, maka 

hipotesis yang diajukan, yakni:  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan 

kinestetik anak di TK Harniatun Arrazzaq Bandar Lampung 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan 

kinestetik anak di TK Harniatun Arrazzaq Bandar Lampung 
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