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ABTRAK 

UPAYA MENINGKATKAN  KETERAMPILAN KINESTETIK MELALUI 

  BERMAIN BOLA  DI  KELOMPOK BERMAIN TERAMPIL   I 

MOJODOYONG  KEDAWUNG  SRAGEN 

TAHUN 2011/2012 

 

Sujati (A520081051), Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012,  69  halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kinestetik anak melalui 

kegiatan bermain bola. Pada penelitian ini penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini 

peserta didik pada kelompok A di Kelompok Bermain (KB) Terampil I Tahun Pelajaran 

2011/2012, Banyaknya 20 anak. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan 

Catatan Lapangan, Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kumulatif dengan 

model alur yang terdiri atas proses analisa data, penyajian data, dan verivikasi data. Hasil 

penelitian menunjukkan  pencapaian nilai ketrampilan kinestetik ( KK ) dengan 

Ketuntasan Kreteria Maksimem (KKM) = 2,6.diperoleh pada siklus I,II,III adalah 

11,14,16  anak atau 55%, 68%, 78%, nilai rata- rata kelas Siklus I, Silkus II, Siklus III 

adalah 2,3; 2,5; 2,7 Berdasarkan data di atas peneliti dapat menyimpulkan keterampilan 

kinestetik anak  dapat ditingkatkan  melalui bermain bola pada anak di Kelompok 

Bermain Terampil I Desa Mojodoyong Kedawung Sragen tahun ajar 2011/ 2012. 

 

Kata kunci : Keterampilan kinestetik bermain bola 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanahkan agar pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 

Undang-Undang (UUD) 1945 Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu 

upaya pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Untuk mengoptimalkan hasil belajar pengembang fisik motorik terutama 

di bidang fisik motorik kasar seperti melompat, menari, dan bermain bola. . 

semestinya di lakukan pendekatan bermain sambil belajar atau belajar selaya 

bermain dengan bermain anak memiliki kesempatan berexprolasi menemukan 

mengekspresikan perasaannya belajar secara menyenangkan, perubahan perilaku 

anak pengendalian diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dengan menggunakan 

permainan sepak bola dapat melatih kemampuan anak membaca gerak tubuh 

melatih ketangkasan. Kelincahan anak dalam permainan meningkatkan 

kemampuan komunikasi dan interaksi yang baik, melepaskan emosi anak ,melatih 

anak belajar berkelompok selain itu anak terlihat aktif dalam pembelajaran 

pengembangan fisik motorik mempunyai niat yang motivasi untuk melakukan 

permainan tersebut dengan hati yang menyenangkan. 

B. Identifikasi Masalah 

     1. Kurang pahamnya guru terhadap keterampilan kinestetik anak . 

     2. Ingin Mengetahui apakah permainan bola berpengaruh terhadap keterampila 

         kinestetik anak. 

    3. Apakah ada peningkatan  pada keterampilan kinestetik anak setelah  

pemberiaan permainan bola. 



 
 

 
 

C.  Pembatasan Masalah 

       1. Keterampilan  kinestetik yang berhubungan motorik kasar 

       2. Keterampilan kinestetik di batasi pada permainan  bola 

D. Perumusan Masalah 

      Permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini yaitu :. 

1. Apakah bermain Bola dapat meningkatkan  keterampian  kinestetik di  

Kelompok Bermain Terampil 1 mojodoyong Kedawung Sragen Tahun               

Ajar 2011 / 2012. 

2. Bagaimana Penerapan bermain Bola dapat meningkatkan keterampilan 

kinestetia anak ? 

E.Tujuan Penelitian 

     1.  Tujuan Umum : Untuk meningkatkan keterampilan kinestetik anak. pada    

          pendidikan anak usia dini. 

    2. Tujuan Khusus : 

a)  Untuk meningkatkan keterampilan kinestetik anak melalui bermain 

bola di Kelompok Bermain Terampil 1 Mojodoyong, Kedawung, 

Sragen Tahun Ajar 2011/2012 

b) Mengetahui penerapan  bermain bola untuk meningkatkan keterampilan 

kinestetik  pada Kelompok Bermain Terampil I Mojodoyong 

Kedawung Sragen.  

F. Manfaat Peneliti 

1.  Secara Teoritis 

                    Menambah perbendaraan ilmu pendidikan KB khususnya tentang 

pengembang kecerdasan kinestetik : melalui permainan sepak bola. 

2. Secara praktisi 

 a) Bagi anak  

 b) Bagi guru. 

a) Bagi sekolan 

b) Bagi kepala sekolah. 

c) Bagi peneliti lain 

 



 
 

 
 

DASAR TEORI 

A.   Tinjauan pustaka 

            Dari  hasil penelitian terdahulu yang relevan, dalam masalah yang diteliti 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dalam penelitianya yang berjudul 

“peningkatan kecerdasan kinestetik melalui permainan tradisonal gabak sodor di 

PG Masithoh Kedunglengkong Simo Kabupaten Boyolali.  

B. Kajian Teori 

      1. Keterampilan kinestetik 

           a. Pengertian kinestetik. 

                  Keterampilan kinestetik adalah kemampuan fisik yang spesifik, 

seperti koordinasi, keseimbangan, ketrampilan, kekuatan, kelenturan 

dan kecepetan maupun kemampuan menerima rangsangan. 

(proprioceptiv) dan hal yang berkaitan dengan sentuhan (tactile dan 

haptic) (Armostrong, 2003).  

        b. Ciri  keterampila kinestetik 

                    Anak dengan kecerdasan kinestetik yang berkembang baik (Schmidt 

2002) salah satunya 

1) Mengikati satu atau lebih kegiatan olah raga atau kegiatan fisik     

secara teratur. 

  2)   Tidak suka berduduk lama-lama.  

  3) Senang menghabiskan waktu luang dengan beraktifitas di ruang 

terbuka, memiliki kegiaran yang terkait dengan kinestetik. 

4). Meningmati kegiatan yang mendatang, menegangkan, mereka tidak 

takut jatuh,tidak takut terluka. 

5). Mempraktikkan suatu ketrampilan yang baru. 

     c. Indikator Keterampilan Kinestetik 

           Indikator penelitian ini berdasarkan pada pembahasan diatas mengenai   

kemampuan kinestetik anak (Sujiono 2004 2.16) sebagai berikut : 

             1)   Anak memiliki kekuatan otot yang tampak menonjol  

             2).  Anak unggul dalam kompetisi aktivitas fisik 

             3).  Anak pandai menirukan gerak-gerak orang lain 



 
 

 
 

             4).   Anak memiliki keseimbangan fisik yang baik 

             5).  Anak memiliki ketahanan fisik yang baik  

        d.  Tahap perkembangan Kinestetik 

           Perkembangan motorik menurut Gassel dan Ames (1940) dan  

lllingswort      (1983) terbagi menjadi 8 tahapan.: 

       1). Continuiti (bersifat kontinyu / tenis-menenis) 

  2).  Uniform Sequence (memiliki tahapan yang sama) 

 4). Umum ke Khusus 

5). Reflekske Gerak Terkoordinasi dan bertujuan 

6). Bersifat Chepalocuudol Di rection 

7). Bersifat ProxlModistal 

8). Koordinasi Bilateral menuju Crosslateral 

        e. Faktor  yang  mempengaruhi  keterampilan kinestetik. 

                 Faktor yang mempengaruhi keterampilan kinestetik menurut sujiono 

(2005: 1,25)  adalah sebagai berikut : 

            1). Faktor keturunan 

            2). Faktor Lingkungan 

            3). Faktor Kematangan . 

            4). Faktor pembentukan 

            5). Faktor Minat dan Bakat 

            6). Faktor kebebasan 

  2.Bermaindan Teknis bermain 

      a. Pengertian permainan   

                   Menurut beberapa ahli, pengertian bermain ialah sebagai berikut Karl 

Groos mengatakan bahwa bermain adalah sesuatu yang menyanangkan 

dimasa muda, oleh karena itu tetap dilakukan dimasa dewasa (Tedjasa putra, 

2001:5)  

     b. Tahapan perkembangan bermain. 

 1). Tahap Unoccupied Play 

 2). Solitary Play (Bermain Sendiri)      

         3). Onlooker play (Pengamat) 



 
 

 
 

         4). Paralel play (Bermain paralel) 

         5). Assosiativ play (Bermain asosiatif) 

         6). Cooperative play (Bermain bersama).          

     c.  Manfaat  Bermain Bagi anak 

         1). Bermain memicu kreativitas 

         2). Bermain dapat Mencerdaskan Otak 

         3). Bermain dapat menanggulangi Konflik 

         4). Bermain untuk melatih empati 

        5).  Bermain dapat mengasah panca indra 

        6). Bermain sebagai media terapi 

        7). Bermain itu melakukan Penemuan 

3. Permainan Bola. 

      a. Pengertian permainan bola. 

        Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Bola ialah. 

Permainan bola adalah kegiatan yang ditandai oleh aturan – aturan serta 

persyarata - persyaratan yang disetujui bersama, untuk melakukan 

kegiatan dalam tindakan yang mempunyai tujuan. 

        b. Prinsip- prinsip bermain bola 

       Permainan bola di Kelompok bermaindi berikan anak harus 

mengacupada prinsip- prinsip pembelajaran dengan harapan agar 

permainan bola dapat diterima dengan baik oleh anak. Pada 

dasarnyaprinsip –prinsip permainan bolamengikuti pedoman kegiatan 

belejar secara umum. Adapun prinsip-prinsip permainan bola yaitu : 

1)  Permainan bola di berikan secara bertahap, diawali dengan 

permainan yang sederhana, seperti menangkap dan melemper bola, 

dengan jarak 2 meter. 

2) Pengetehuan dan keterampilan pada permainan bola diberikan 

secara bertahap menurut tingkat kesukarannya, misalnya 

memasukan bola kedalam ring basket dengan jarak 5 meter. 

3) Permainan bola akan berhasil jika anak diberi kesempatan 

berpartisipasi dan dirangsang unuk mengcobanya sendiri. 



 
 

 
 

4) Permainan bola membutuhkan suasana yang menyenangkan dan 

memberikan rasa aman serta kebebasan bagi anak. 

5) Permainan bola dapat dikelompokkan sesuai  tahap penguasan 

permainan bola 

6) Mengevaluasi hasil perkembangan anak dimulai dari awal 

permainan sampai akhir kegiatan. 

 

C.  Kerangka Berfikir 

   Permainan  bola akan mampu mencerdaskan keterampilan kinestetik anak 

jika dikembangkan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Hipotesis. 

      Terdapat peningkatan keterampilan  kinestetik anak melalui permainan bola. 

di Kelompok Bermain  Terampi I Kedawung Sragen tahun ajar 2011/ 2012. 

 

METODOLOGI  PENELITIAN   

1. Tempat dan  Waktu Penelitian  

       Tempat penelitian yang digunakan adalah KB Terampil 1 Mojodoyong, 

Kedawung, Sragen tahun ajaran 2011/2012. Penelitian   dilakukan   pada  

bulan  Desember  2011- Maret 2012. dan penelitian yang  dilakukan  pada 

saat bembelajara berlangsung. 

Kondisi awal anak KB Terampil 1 

sebelum tindakan 

Peningkatan keterampilan kenestetik 

anak KB Terampil 1 Mojodayong  

masih rendah 

Pelaksanaan tindakan  
Penerapan metode bermain dalam 

pembelajaran secara berulang-ulang 

dalam upaya meningkatkan  keterampilan 

Kistetik. 
Kondisi akhir setelah 

tindakan  

keterampilan anak KB  Terampil 1 mojodoyong 

meningkat keterampilan kinestetik 



 
 

 
 

3. Subyek Penelitian 

Penelitian ini dipilih satu kelas yaitu siswa  yang  berjumlah 20 anak yang 

terdiri dari anak  laki-laki 15 dan perempuan 5 anak.  

B.  Metode Penelitian  

         Metode Penelitian ini merupakan penelitian Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Pengertian Tindakan Kelas menurut Suharsini, Arikunto (1996:91)  

C. Prosedur penelitian. 

     Adapun langkah-langkah penelitian untuk setiap siklus dapat di ilustrasikan 

dalam siklus sebagai berikut 

                            Gambar 3.2 Proses Penelitihan Tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Sumber: Peneitihan Tindakan Kelas (Arikunto, 2006:74 ) 

D. Jenis  Data. 

            Pengambilan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, catatan 

lapangan, dokumentasi :  

1. Observasi 

                  Teknik observasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara 

langsung dengan teliti,  cermat dan hati-hati terhadap fenomena dan upaya 

peningkatan kemampuan motorik melalui permainan  bola. 

2. Catatan Lapangan 

permasalahan 

Permasalahan baru 

Hasil refleksi 

Apabila permasalahan 

belum terselesaian 

Pengamatan 

/Pengunpulan Data II 

Pelaksanaan  

Tidakan II 

Pengamatan / 

Pengumpulan Dara 

Pelaksanaan    

Tindakan I 
Perencanaan 

Tindakan I 

Refleksi  I 

Perencanaan 

Tindakan II 

     Refleksi II 

Dilanjutkan ke siklus 

berikutnya 



 
 

 
 

     Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif dalam hal in icatatan lapangan digunakan untuk 

mencatat kejadian-kejadian penting  yang muncul pada saat proses 

pembelajaran motorik berlangsung. Model catatan lapangandalam 

penelitian ini adalah catatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

dan guru kelas. 

 

E. Pengumpulan Data. 

Teknik analisis data yang digunakana dalah model alur. Teknik ini terdiri dari 

tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

1. Proses analisis data 

     Dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber. Setelah dikaji kemudian membuat rangkuman untuk setiap 

pertemuan atau tindakan kelas berdasarkan  rangkuman yang dibuat. 

2. Penyajian data 

Langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

menjadi informasi  yang dapat disimpulkan dan mempunyai makna. 

Dengan membuat hubungan antara variable peneliti mengerti apa yang 

perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.  

3. Verifikasi data 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, untuk memperoleh 

derajat kepercayaan yang tinggi. Dengan demikian langkah data 

kualitatif dalam penelitian ini dilakukan semenjak tindakan 

dilaksanakan, lalu pada setiap tindakan kemudian dipadukan menjadi 

kesimpulan. 

 

PEMBAHASAN 

1. Tempat Pelaksanaan 

a. Visi  

     Kelompok Bermain Terampil I mempunyai visi : Menciptakan generasi 

para Juara 
42 



 
 

 
 

b. Misi  

     Kelompok Bermain Terampil I mempunyai misi ; 

      1).Melaksanakan Program pembelajaran dan bimbingan secara efektif, 

Sehingga kemampuan siswa berkembang secara optimal sesuai 

dengan potensi yang di milikinya 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Sebelum tindakan 36.67%, siklus I sebesar 55,44%, siklus II mencapai 68 % 

dan pada siklus III sebesar 78%. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh 

peneliti peningkatan keterampilan  kinestetik  dipengaruhi oleh motivasi dan 

reward. Melalui kegiatan bermain bola anak dapat mengekpersikan 

keinginanya dalam bermain bola yang diinginkan oleh anak. 

Adapun peningkatan keterampilan kinestetik  pada siklus tidak menunjukkan 

suatu  kestabilan. Dimana prosentase peningkatan sebelum tindakan sampai 

siklus I mencapai 55,44 %, dari siklus I sampai siklus II peningkatan sebesar 

68 %. disini diketahui  bahwa  sebelum  tindakan  sampai siklus I mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena pada awal-awal 

pertemuan  ketertarikan anak masih sangat tinggi, mereka sangat semangat dan 

antusias terhadap kegiatan bermain bola  yang disampaikan.  Adapun untuk 

peningkatan dari siklus II ke siklus III juga mengalami peningkatan walapun  

hanya sedikit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah  diuraikan pada BAB V, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesimpulan Teoritis 

Keterampilan kinestetik pada anak perlu dikembangkan sejak dini. 

Keterampilan kinestetik membentuk kemampuan fisik, meningkatkan 

kemampuan akademis. Keterampilan kinestetik dipengaruhi beberapa 

faktor, salah satunya adalah permainan pengajaran yaitu permainan bola. 

Permainan bola mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan 



 
 

 
 

keterampilan kinestetik. Dalam hal ini permainan bola memberikan anak 

kebebasan untuk dapat bermain bebas dengan temannya dalam satu 

kelompoknya, dengan alat dan bahan yang terbatas peningkatan 

keterampilan kinstetik  anak semakin bertambah kuat dengan pemberian 

reward serta memotivasi anak untuk selalu tetap aktif dalam proses 

pembelajaran.  

2. Kesimpulan Penelitian 

Peningkatan  keterampilan kinestetik pada anak melalui bermain bola 

dapat meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase 

keterampilan kinestetik  dari sebelum tindakan sampai dengan siklus III 

yakni  

      a. Sebelum tindakan anak sebesar  36%, 

a. Pada siklus I mencapai           55 %  

b. Pada siklus II mencapai         68 %  

c.  Pada siklus III sebesar          78 %. 

Oleh karena itu kegiatan bermain bola dapat meningkatkan keterampilan 

kinestetik anak. 

B. Saran   

Bardasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan diatas, 

maka dalam usaha untuk peningkatan keterampilan kinestetik anak melalui 

bermain bola diajukan sejumlah saran. Saran tersebut ditujukan kepada kepala 

sekolah, guru kelas dan peneliti berikutnya. 

1. Kepada kepala sekolah 

a. Kepala sekolah dapat menjadi penggerak dalam perbaikan terhadap 

proses pembelajaran. kepala sekolah sebaiknya menjaga hubungan 

baik antara kepala sekolah dan guru melalui kerja kolaborasi. 

b. Pihak sekolah harus dapat menciptakan kondisi belajar yang memadai 

dengan memperhatikan fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang 

menunjang dalam kegiatan bermain bola, penyediaan alat dan bahan 

yang cukup. 

 



 
 

 
 

2. Kepada guru kelas. 

a. Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 

untuk kegiatan bermain bola agar lebih menarik, menyenangkan, dan 

bervariasi agar dapat membuat anak berminat dan antusias terhadap 

proses pembelajaran tersebut. 

b. Guru kelas yang lain hendaknya melakukan pendekatan secara sosial 

emosional terhadap anak, agar anak berani untuk mengungkapkan 

pendapatnya sendiri dalam kegiatan bermain bola. 

c. Materi yang diberikan kepada anak  hendaklah sesuai dengan konteks 

kehidupan anak, yang mudah diingat oleh anak dan dapat dijadikan 

pedoman dalam perilakunya.  

3. Kepada peneliti berikutnya 

Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang sesuai dengan 

penelitian ini, tetapi dalam materi dan pendekatan yang berbeda. 
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