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ABSTRAK 

 

 MEDIA AUDIO VISUAL BERPENGARUH TERHADAP KECERDASAN 

KINESTETIK ANAK KELOMPOK B RA ANAK SHOLEH COLOMADU 

KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Anis Zakaria, A520100141, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini         

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 46 halaman 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio visual terhadap 

kecerdasan kinestetik anak kelompok B RA Anak Sholeh Colomadu Karanganyar 

tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan 

one-group pretest-posttest design. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B 

di RA Anak Sholeh Colomadu sejumlah 20 anak. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data mengenai kecerdasan kinestetik anak yang didapatkan 

melalui observasi nonpartisipan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

dengan uji paired sample t test. Pengujian paired sample t test menghasilkan nilai 

thitung  6.888 sedangkan thitung > ttabel = 6.888>2.093 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berdasarkan hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya adalah 

menolak H0. Kesimpulannya ada pengaruh penggunaan media audio visual 

terhadap kecerdasan kinestetik  pada anak kelompok B di RA Anak Sholeh 

Colomadu Karanganyar tahun ajaran 2013/2014. 

Kata kunci: Media Audio Visual, Kecerdasan Kinestetik
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A. PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu bangsa terletak pada potensi sumber daya manusia. 

Mengembangkan potensi sumber daya manusia tentunya dimulai dari usia 

dini. Anak usia dini merupakan generasi penerus yang memiliki potensi 

tumbuh dan berkembang secara optimal maka diperlukan pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan individu. Dalam keluarga pemberian stimulasi sejak 

usia dini menjadi hal yang harus dilakukan oleh orang tua untuk 

mengembangkan potensi anak.  

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (pasal 

1 butir 1). 

 

Hal ini menunjukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh 

pendidikan untuk mengembangkan potensi dirinya. Pengembangan potensi 

sangat baik dimulai sejak usia dini. Beberapa potensi yang perlu distimulasi 

meliputi kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan dan akhlak mulia. Usia dini merupakan masa yang paling tepat 

untuk mengasah potensi anak sehingga pendidikan anak usia dini menjadi 

penting. 

Sujiono (2011:6) berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini 

merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakkan dasar kearah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya 

pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional 

(sikap dan perilaku serta beragama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dianut oleh anak usia dini. 

Pendidikan anak usia dini memiliki faktor penting yaitu salah satunya peran 
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guru dalam menggunakan media pembelajaran untuk mengembangkan 

kecerdasan yang dimiliki anak salah satunya kecerdasan kinestetik. 

Konsekuensi pentingnya merangsang kecerdasan kinestetik sejak usia 

dini mengharuskan pengasuh maupun pendidik mengetahui media yang tepat 

digunakan untuk merangsang kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik 

diharapkan dapat berkembang maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki 

anak. Namun pada kenyataannya kecerdasan kinestetik anak kelompok B di 

RA Anak Sholeh terlihat kurang terstimulasi karena media yang digunakan 

kurang bervariasi sehingga anak kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan. 

Atas dasar tersebut peneliti ingin menstimulasi kecerdasan kinestetik  melalui 

media audio visual.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini adalah RA Anak Sholeh Colomadu Karanganyar. 

Waktu penelitian ini direncanakan pada semester II TahunAjaran 2013/2014, 

yang meliputi persiapan penelitian sampai penyusunan laporan penelitian. 

Populasi pada penelitian ini adalah anak kelompok B yang berjumlah 20 anak, 

karena populasi dalam penelitian ini kecil dan dapat dijangkau oleh peneliti 

maka tidak diambil sampel dari populasi tersebut. Subyek penelitian adalah 

seluruh anak dalam populasi yang berjumlah 20 anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian eksperimen. 

Desain eksperimen adalah suatu rancangan berisi langkah dan tindakan yang 

akan dilakukan dalam kegiatan penelitian eksperimen, sehingga informasi 

yang diperlukan tentang masalah yang diteliti dapat dikumpulkan secara 

faktual (Arifin, 2011:76-78). Desain penelitian ini adalah One Group Pretest-

Posttest yaitu dengan memberi perlakuan terhadap sekelompok anak dalam 

satu kelas dilihat sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi atau pengamatan dengan menggunakan instrument perkembangan. 

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan. Menurut 

Sugiyono (2011:145) observasi nonpartisipan adalah observasi dalam 
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melakukan penelitian tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. 

Instrumen yang digunakan untuk menilai kemampuan anak berupa tanda 

check list (√) pada status sangat mampu sampai belum mampu, serta 

menggunakan rating scales sebagai alat pengamatan. Sistem rating scale 

dapat mengetahui secara langsung tingkat kemampuan anak. Dalam penelitian 

ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang kecerdasan 

kinestetik anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan media audio 

visual. 

Data yang berhasil dikumpulkan akan dilakukan pengklasifikasian 

perkembangan kemudian dilakukan proses tabulasi kedalam skor-skor yang 

telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan uji paired sample t test dengan bantuan program 

computer SPSS 16 for windows. Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi 

dari satu kelompok yang sebelumnya tidak di beri perlakuan dan melihat 

setelah diberi perlakuan. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  kecerdasan kinestetik yang diambil dari hasil 

observasi setelah eksperimen diketahui bahwa ada 6 anak yang mempunyai 

kecerdasan kinestetik dengan status Mulai Berkembang, ada 12 anak yang 

mempunyai kecerdasan kinestetik dengan status Berkembang Sesuai Harapan, 

dan ada 2 anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik dengan status 

Berkembang Sangat Baik. Sehingga mayoritas skor  kecerdasan kinestetik  

anak setelah eksperimen berstatus berkembang sesuai harapan dengan 

prosentase 60% . 

Hal ini berbeda sekali dengan hasil observasi sebelum dilakukan 

eksperimen dengan media audio visual yang memiliki kecerdasan kinestetik 

dengan status ada 5 anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik dengan 

status Belum Berkembang, dan ada 13 anak yang mempunyai kecerdasan 

kinestetik dengan status Mulai Berkembang dan ada 2 anak yang memiliki 

kecerdasan kinestetik dengan status Berkembang Sesuai Harapan. Sehingga 
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mayoritas skor kecerdasan kinestetik anak sebelum eksperimen berstatus 

Mulai Berkembang dengan prosentase 65%. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel dibawah  

Perbandingan Kecerdasan Kinestetik  Anak Sebelum dan Sesudah Eksperimen 

No Interval Status  

Sebelum 

Eksprimen 

 

Sesudah 

Eksperimen 

 frekuensi prosentase  frekuensi prosentase 

1 

<6 Belum 

Berkembang 

5 25% - - 

2 

6-9 Mulai 

Berkembang 

13 65% 6 30% 

3 

10-13 Berkembang 

Sesuai Harapan 

2 10% 12 60% 

4 

≥14 Berkembang 

Sangat Baik 

 - -  2 10% 

  

Jumlah 

20 100% 20 100% 

 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji paired sample t test 

dengan bantuan program computer SPSS 16 for windows maka diperoleh 

hasilthitung=6.888 sedangkan ttabel=2.093 dengan demikian thitung>ttabel sehingga 

hipotesis yang penulis ajukan dapat diterima, artinya terdapat pengaruh media 

audio visual terhadap kecerdasan kinestetik anak kelomok B RA Anak Sholeh 

Colomadu Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Anderson (dalam Dhieni, 2007:5.18) 

bahwa faktor yang mempengaruhi peningkatan kecerdasan kinestetik antara 

lain faktor motivasi, lingkungan keluarga dan guru sebagai faktor yang sangat 

berpengaruh. Guru bertindak sebagai motivator dan ketertarikan dengan 

demikian guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan media 

yang bervariasi salah satunya adalah media audio visual untuk 

mengembangkan kecerdasan kinestetik anak dengan demikian peran media 

dalam membantu guru menyampaikan materi pembelajaran sangat 

berpegaruh. 
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Penelitian ini juga memperkuat penelitian terdahulu yang mengatakan 

bahwa melalui media audio visual dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik 

anak (Rumiwi, 2012). 

Berikut dapat dilihat secara individu terdapat beberapa anak yang 

mengalami peningkatan secara signifikan dalam perbandingan skor observasi 

awal dan skor observasi akhir. 

No Nama Skor Observasi 

Awal 

Skor Observasi 

Akhir 

1 AHN 10 15 

2 AAP 10 12 

3 ALL 8 10 

4 ANM 5 8 

5 CDN 9 13 

6 ECW 5 7 

7 FAR 8 10 

8 FM 7 9 

9 FAP 5 11 

10 AF 7 13 

11 MA 6 10 

12 IAA 9 10 

13 MND 7 12 

14 MYR 6 9 

15 NMAD 9 11 

16 RCM 5 12 

17 RMA 5 14 

18 SA 8 7 

19 VEV 9 13 

20 ACP 6 9 

JUMLAH 144 215 
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Berdasarkan perbandingan hasil observasi awal dan observasi akhir 

data disajikan pada tabel, terlihat hampir semua anak di observasi akhir 

meningkat setelah anak diberi perlakuan. Anak yang mengalami peningkatan 

paling banyak terdapat pada nomor 1 dan 17 dengan skor 15 dan 14, yaitu 

kecerdasan kinestetik anak berkembang sangat baik sesuai dengan butir 

amatan dari indikator kecerdasan kinestetik. Hal ini disebabkan anak sudah 

aktif  dalam menggerakkan tubuhnya dan dapat meniru gerakan orang lain 

secara luwes. Anak termotivasi oleh media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga anak tertarik untuk mengikuti kegiatan yang 

menstimulasi kecerdasan kinestetik. Namun demikian, adapula anak yang 

mengalami penurunan jumlah skor kecerdasan kinestetik yaitu pada no 18, 

yaitu kecerdasan kinestetik anak belum berkembang baik sesuai butir amatan 

dari indikator kecerdasan kinestetik. Hal ini disebabkan tidak adanya motivasi 

dari dalam diri anak untuk mengikuti kegiatan, selain itu terdapat faktor dari 

diri anak yang sudah bosan dengan senam yang dilakukandan menginginkan 

kegiatan lain sehingga anak cenderung diam dan tidak mau mengikuti 

kegiatan. 

Dalam melakukan kegiatan menggunakan media audio visual anak 

dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan anak melakukan kegiatan dengan 

menirukan gerakan yang ada di layar sehingga anak antusias dalam mengikuti 

kegiatan anak senantiasa mengikuti gerakan yang ada dilayar dengan 

maksimal dan antusias. Dalam kegiatan menggunakan media audio visual ini 

mayoritas anak sangat aktif dan antusias karena pembelajaran dengan media 

audio visual masih jarang mereka jumpai sehingga anak senang dan 

bersemangat dalam melakukan kegiatan, selain itu isi video yang berganti-

ganti gerakan dan diiringi musik yang lucu dan menyenangkan membuat anak 

semakin senang dan antusias dalam mengikuti kegiatan. Kecerdasan 

kinestetik anak berkembang lebih optimal setelah dilakukan eksperimen 

dengan media audio visual.  
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D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh media audio visual terhadap kecerdasan kinestetik anak kelompok B 

RA Anak Sholeh Colomadu Karanganyar tahun ajaran 2013/2014. 
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