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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan 

sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan bagi 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, yang diselenggarakan 

pada jalur formal, nonformal dan informal. (Maimunah, 2009:15). 

UU No 20 Tahun 2003 tenttang Sistem Pendidikan Nasional 

Menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan atau stimulasi kepada 

anak didik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuiki pendidikan lebih 

lanjut. 

Anak usia 4-6 tahun merupakan bagian dari anak usia dini yang 

secara terminologi disebut sebagai anak pra sekolah. Di usia yang masih dini 

ini merupakan masa peka bagi anak. Para ahli menyebut sebagai masa the 

golden age, dimana perkembangan kecerdasan pada masa ini mengalami 

peningkatan sampai 50% pada masa ini terjadinya pematangan fungsi-fungsi 

fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan 

anak. Masa ini merupakan tempo untuk meletakkan dasar pertama dalam 

mengembangkan kemampuan fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial 

emosional, disiplin diri, nilai-nilai agama, konsep diri dan kemandirian 

(Isjoni, 2011:19). 

Mengenal dan mengajarkan kecerdasan majemuk sangatlah penting 

untuk mengembangkan potensi anak-anak. Kecerdasan sangat diperlukan 

bagi setiap anak karena kecerdasan dapat membantu seseorang dalam 
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menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Perkembanagan 

kecerdasan anak akan lebih baik jika dilakukan sejak usia dini dengan 

memberikan stimulus melalui panca indra yang dimiliki. Kecerdasan juga 

merupakan cara berfikir seseorang yang dapat dijadikan modal dalam belajar. 

Gadner menyatakan ada 8 kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan  

linguistik( cerdas berbahasa), kecerdasan visual spasial (gambar), kecerdasan 

logika matematika (angka dan logika), kecerdasan musik (cerdas musik), 

kecerdasan interpersonal (cerdas mengenali potensi dan kelemahan diri 

sendiri), kecerdasan intrapersonal (cerdas sosial), kecerdasan natural (cerdas 

berhubungan dengan alam), terakhir kecerdasan kinestetik. 

Kecerdasan kinestetik dapat menghubungkan antara fisik dan pikiran 

sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Jika gerak sempurna yang 

bersumber dari gabungan antara pikiran dan fisik tersebut terlatih dengan 

baik, apapun yang dikerjakan orang tersebut akan berhasil dengan baik, 

bahkan sempurna. 

Fakta dilapangan menunjukan bahwa permainan yang dimainkan 

anak usia 5-6 tahun khususnya dalam permainan melempar dan menangkap 

bola belum memenuhi prinsip serta kebutuhan anak dalam menerapkan 

gerakan-gerakan dasar yang merupakan unsur dari pengembangan dalam 

kecerdasan kinestetik. 

Hasil observasi di lembaga TK Rumah Pelangi Colomadu 

Karanganyar di temukan bahwa, disetiap permainan yang berkenaan dengan 

kecerdasan kinestetik, anak-anak belum melakukan secara maksimal. Setelah 

di observasi bentuk permainan yang bisa menstimulasi  perkembangan 

kecerdasan kinestetik anak belum sesuai dengan karakteristik gerakan yang 

sesuai dengan perkembangan anak. Karakteristik gerakan melempar dan 

menangkap bola pada anak usia dini kelompok usia 5-6 tahun antara lain 

dalam melempar : kedua kaki sedikit terbuka kaki kiri dilangkahkan kedepan 

bila tangan kanan yang melempar, badan anak berputar kesisi lempar dan 

berat badan dipindahkan ke kaki belakang, sudah ada putaran badan yang 

lebih nyata melalui pinggul punggung, dan gerakan badan terus berlanjut ke 
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depan sebelum bola dilepaskan, ada pelurusan siku sebelum bola dilepaskan, 

dan gerakan badan terus berlanjut kedepan.  

Gerakan menangkap yaitu : badan segaris dengan datangnya objek, 

kedua tangan rileks disamping badan, siku bongkok, kedua tanggan dan 

lengannya rileks dan sedikit menutup di saat menyongsong bola, pandangan 

mata mengikuti datangnya objek, lengannya akan meredam gaya objek yang 

datang, dan jarinya akan merapat melingkari objek, berat badan di pindahkan 

dari depan ke belakang. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti masalah yang 

ditemui di lembaga TK Rumah Pelagi Colomadu Karanganyar terutama kelas 

B dalam meningkatkan kecerdasan kinestetik belum maksimal, penyebabnya 

adalah: Pertama, dari diri anak sendiri  misalnya anak  terlalu pendiam, malas 

bergerak dan kurang aktif. Anak juga kurang percaya diri sehingga dalam 

melakukan kegiatan melempar dan menangkap bola kurang bersemangat. 

Kedua, penyajian kegiatan oleh guru dalam bentuk permainan sedikit dan 

monoton sehingga kurang menarik buat anak, sehingga guru belum maksimal 

dalam meningkatkan kecerdasan kinestetik padahal alat permainan sangat 

banyak dan bervariasi, disamping itu fasilitas yang ada di sekolah juga sudah 

memadai untuk memadahi kebutuhan anak dalam kegiatan bermain, akan 

tetapi kreativitas guru masih kurang dalam menarik minat anak dalam 

bermain melempar dan menangkap bola. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk mengkaji  tentang meningkatkan kecerdasan kinestetik melalui bermain  

melempar dan menangkap bola, karena melalui bermain anak akan merasa 

senang, nyaman dan mampu berkonsentrasi. 

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik 

mengambil judul skripsi “Upaya Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik 

Melalui Bermaian Melempar dan Meanangkap Bola Pada Kelompok B di 

TK Rumah Pelangi Colomadu Karanganyar 2018/2019” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil suatu rumusan 

masalah yang menjadi fokus peneliti ini yaitu “ Apakah melalui bermaian 

melempar dan menangkap bola dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik 

anak pada kelompok B di TK Rumah Pelangi Colomadu Karanganyar Tahun 

Ajaran 2018/2019 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini untuk mengetahui Peningkatkan Kecerdasan 

Kinestetik Anak Melalui Bermain Melempar dan Menangkap Bola. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Kecerdasan 

Kinestetik Anak Melalui Bermain Melempar dan Menangkap Bola Pada 

Kelompok B di TK Rumah Pelangi Colomadu  Karanganyar Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan serta ilmu yang memungkinkan akan dikembangkan dalam 

penelitian selanjutnya. Menambah pengetahuan mengenai Meningkatkan 

Kecerdasan Kinestetik Pada Kelmpok B di TK Rumah Pelangi Colomadu 

Karanganyar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Meningkatkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini setelah 

kegiatan pembelajaran melalui bermain melempar dan menangkap bola.  
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b. Bagi guru 

Sebagai bahan masukan guru untuk menambah ragam 

pembelajaran untuk meningkatkan Kecerdasan Kinestetik pada anak. 

c. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan mengenai aspek-aspek kecerdasan 

anak, khususnya meningkatkan kecerdasan kinestetik pada anak usia 

dini.


