
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. Pelaksanaan pendidikan anak usia dini diselenggarakan 

melalui tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal (Taman Kanak-Kanak, 

Raudatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat), non formal (Kelompok 

Bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat) dan informal 

yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan. 

Pendidikan TK merupakan salah satu pendidikan formal. Di dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

1 Ayat 7 dijelaskan “Taman Kanak-kanak adalah satu bentuk satuan pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak berusia empat tahun sampai enam tahun”. Pendidikan yang 

dilakukan pada anak usia dini pada hakekatnya adalah upaya memfasilitasi anak 

usia dini agar minimal dapat mencapai pertumbuhan serta perkembangan 

selanjutnya. 

Aspek-aspek perkembangan anak di TK dipadukan dalam bidang 

pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan bidang 
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pengembangan kemampuan dasar. Bidang pembiasaan meliputi lingkup 

perkembangan nilai-nilai agama dan moral, sosial emosional. Sedangkan 

kemampuan dasar meliputi fisik motorik, kognitif dan bahasa. Salah satu lingkup 

perkembangan yang harus dikembangkan di TK adalah lingkup perkembangan 

fisik motorik yang terdiri dari fisik motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan 

fisik. 

Kegiatan pembelajaran di TK pada lingkup perkembangan fisik motorik 

anak kelompok B sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan yang harus 

dicapai anak antara lain melakukan koordinasi gerakan kaki-tangan-kepala dalam 

menirukan tarian atau senam. Menurut Musfiroh (2008: 1.16) bahwa anak yang 

optimal menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau 

gaya, atletik, menari dan menata tari, kuat dan terampil dalam motorik halus, 

koordinasi tangan dan mata, motorik kasar dan daya tahan adalah anak yang 

mempunyai kecerdasan kinestetika. 

Berdasarkan konsep kecerdasan majemuk (Multiple Intelligences) setiap 

anak memiliki 9 kecerdasan menurut Gardner (Musfiroh, 2008: 1.12) kecerdasan 

dalam multiple intelligences meliputi kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan 

logis-matematis, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan 

kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan 

naturalis, kecerdasan eksistental. Terdapat banyak indikator kecerdasan dalam 

tiap-tiap kecerdasan. Dengan latihan, anak dapat membangun kekuatan 

kecerdasan yang dimiliki. 

Kecerdasan kinestetika pada anak TK dapat dikembangkan dengan 

berbagai cara, seperti bermain, menari, berolahraga, jalan berirama, lari, 
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merangkak, kolase, permainan berpasangan, lomba ketahanan fisik dan sentuh 

tebak. Cara tersebut bertujuan untuk merangsang kemampuan fisik yang spesifik 

meliputi kemampuan koordinasi tubuh, kemampuan keseimbangan, ketrampilan 

kinestetika, kekuatan fisik, kelenturan tubuh, kecepatan dan ketangkasan gerak, 

daya tahan dan kepekaan sentuhan. 

Idealnya anak usia TK pada kelompok B, pada lingkup perkembangan 

fisik motorik kasar dan dalam tingkat pencapaian perkembangannya anak dapat 

melakukan koordinasi gerak kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau 

senam. Pada kenyataannya anak-anak kelompok B pada TK Pertiwi Ngalas dari 

15 anak ada 13 anak kecerdasan kinestetika khususnya senam masih kurang 

maksimal. Adapun kondisi awal kecerdasan kinestetika anak dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 
Kondisi Awal Kecerdasan Kinestetika 

No Butir Amatan 
Kondisi Awal 

Jumlah Anak 
yang Mampu 

Jumlah Anak yang 
Tidak Mampu 

1 Anak mampu mendemonstrasikan 
gerakan senam. 

2 13 

2. Anak mampu mendemonstrasikan 
gerakan senam sesuai contoh. 

2 13 

3. Anak mampu memperhatikan 
gerakan senam yang ditiru. 

2 13 

4. Anak mampu menirukan gerakan. 2 13 

5. Anak mampu menirukan gerakan 
senam diiringi musik. 

2 13 

6. Keaktifan anak dalam bergerak. 2 13 

7. Anak mampu menirukan gerakan 
senam dengan lincah. 

2 13 
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Gejala-gejala yang terlihat seperti anak ragu-ragu dalam melakukan 

gerakan tubuh, gerakan anak tidak terkoordinasi dengan baik serta anak masih 

banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Hal ini disebabkan karena 

anak malu dan tidak percaya diri dalam melakukan berbagai gerakan fisik/ 

motorik. Kondisi ini disebabkan karena guru kurang bisa memotivasi anak dalam 

melakukan kegiatan, aktivitas fisik yang diberikan hanya menggunakan metode 

aba-aba dan media yang digunakan kurang bervariasi. 

Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan salah satu metode yang 

tepat agar nantinya kegiatan fisik yang dilakukan di TK serta latihan yang 

dilakukan sesuai dengan tingkat usia, perkembangan dan kemampuan anak-anak. 

Untuk itu peneliti menggunakan audio visual sebagai alat peraga guna 

menyampaikan kegiatan pembelajaran kinestetik. Peneliti menggunakan audio 

visual ini mempunyai harapan agar anak dapat lebih tertarik atau berminat 

terhadap pembelajaran kinestetik, anak termotivasi untuk belajar dan lebih mudah 

menerima konsep gerakan secara nyata. 

Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas maka perlu dilakukan 

penelitian berjudul “Upaya Meningkatkan Kecerdasan Kinestetika Anak melalui 

Media Audio Visual pada Kelompok B TK Pertiwi Ngalas Tahun 2012/2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Adanya keterbatasan anak dalam melakukan gerakan tubuh. 
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2. Kurangnya pemanfaatan alat peraga di TK Pertiwi Ngalas, Klaten. 

3. Media pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini diharapkan lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan kinestetika dibatasi pada hal menirukan senam. 

2. Penggunaan media audio visual dibatasi pada media TV, DVD player, CD. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian yiatu: “Apakah penerapan media audio 

visual dapat meningkatkan kecerdasan kinestetika anak kelompok B TK Pertiwi 

Ngalas Klaten Tahun 2012/2013?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan Umum 

 Tujuan dari penelitian secara umum adalah meningkatkan kecerdasan 

kinestetika anak kelompok B TK Pertiwi Ngalas Klaten Tahun 2012/2013. 
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2. Tujuan Khusus 

 Tujuan dari penelitian secara khusus adalah untuk meningkatkan kecerdasan 

kinestetika anak melalui penerapan media audio visual pada anak kelompok B 

TK Pertiwi Ngalas Klaten Tahun 2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan di Taman 

Kanak-kanak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini secara umum dapat menambah referensi 

pembelajaran di Taman Kanak-kanak tentang manfaat media audio visual 

pada peningkatan kecerdasan kinestetika. 

b. Dapat memetik ilmu pengetahuan, dan wawasan tentang penggunaan 

media audio visual untuk meningkatkan kecerdasan kinestetika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru TK 

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 

memilih media untuk peningkatan kecerdasan kinestetika. 

b. Bagi Penulis 

 Bagi penulis dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan media audio visual. 


