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ABSTRAK 
 

Kurnia Hindun Nurjannah, (2020): Pengaruh Penerapan Metode Bermain 

Peran terhadap Kecerdasan Kinestetik 

Anak Kelompok B di RA Al-Fatih Sungai 

Sibam Pekanbaru 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode bermain 

peran terhadap kecerdasan kinestetik anak kelompok b di RA Al-Fatih Sungai 

Sibam Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah guru dan anak dengan objeknya 

pengaruh metode bermain peran terhadap kecerdasan kinestetik anak kelompok B. 

Populasi penelitian ini berjumlah 20 orang anak, sedangkan sampel penelitian ini 

adalah anak kelompok B1 yang terdiri dari dua kelas yaitu B1 berjumlah 10 orang 

anak sebagai kelas kontrol dan B2 berjumlah 10 orang anak sebagai kelas 

eksperimen. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling 

yang artinya adalah teknik penentuan sampel dengan  pertimbangan tertentu. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji t-test dengan menggunakan 

program SPSS Windows ver. 23. Hipotesis penelitian adalah ada pengaruh yang 

signifikan antara penerapan metode bermain peran terhadap kecerdasan kinestetik 

anak. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis data pada perbandingan pretest 

dan  posttest kelas eksperimen yang diperoleh thitung = 39,469 dan Sig. (2-tailed) = 

0.000. Karena Sig. (2-tailed) = 0.000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan setelah menggunakan metode bermain peran 

dalam pembelajaran. Jadi artinya Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti dalam 

penelitian ini terdapat pengaruh penerapan metode bermain peran sebelum dan 

sesudah terhadap kecerdasan kinestetik anak yang berada pada kelas eksperimen. 

Pengaruh penerapan metode bermain peran terhadap kecerdasan kinestetik anak 

kelompok B di RA Al-Fatih Sungai Sibam Pekanbaru sebesar  85,50%. 

 

 

Kata Kunci: Metode Bermain Peran, Kecerdasan Kinestetik 
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ABSTRACT 

Kurnia Hindun Nurjannah, (2020): The Effect of Implementing Role-Play 

Method toward Student Kinesthetic 

Intelligence of B Group at Islamic 

Kindergarten of Al-Fatih Sungai Sibam 

Pekanbaru 

This research aimed at knowing the effect of implementing Role-Play method 

toward student kinesthetic intelligence of B group at Islamic Kindergarten of Al-

Fatih Sungai Sibam Pekanbaru.  The subjects of this research were the teachers 

and students.  The object was the effect of Role-Play method toward student 

kinesthetic intelligence of B group.  20 students were the population of this 

research, and the samples were the students of B group consisted of two classes, 

10 students of B1 were as the control group and 10 students of B2 were as the 

experimental group.  Purposive sampling technique was used in this research, and 

sampling was done by certain considerations.  Observation and documentation 

were the techniques of collecting the data.  The technique of analyzing the data 

was t-test with the use of SPSS 23 for Windows program.  The hypothesis of this 

research was “there was an effect of implementing Role-Play method toward 

student kinesthetic intelligence”.  It could be known from the data analysis result 

of the comparison between pretest and posttest of experimental group, it was 

obtained that tobserved was 39.469 and Sig. (2-tailed) was 0.000.  Because Sig. (2-

tailed) 0.000 was lower than 0.05.  It could be concluded that there was a 

significant effect after using Role-Play method in the learning.  So, H0 was 

rejected and Ha was accepted.  It meant that there was an effect of implementing 

Role-Play method before and after toward student kinesthetic intelligence of 

experimental group.  The effect of implementing Role-Play method toward 

student kinesthetic intelligence of B group at Islamic Kindergarten of Al-Fatih 

Sungai Sibam Pekanbaru was 85.50%. 

Keywords: Role-Play Method, Kinesthetic Intelligence 
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 ملّخص
 

أثر تطبيق طريقة لعب األدوار في الذكاء الحركي لدى  (: ٠٢٠٢كرنيا هند نور جنة، )
تالميذ مجموعة "ب" بروضة األطفال الفاتح سونجاي 

 سيبام بكنبارو
 

وىذا البحث يهدف إىل معرفة أثر تطبيق طريقة لعب األدوار يف الذكاء احلركي لدى 
تالميذ جمموعة "ب" بروضة األطفال الفاتح سوجناي سيبام بكنبارو. وأفراده مدرس وتالميذ، 
وموضوعو أثر تطبيق طريقة لعب األدوار يف الذكاء احلركي لدى تالميذ جمموعة "ب". وجمتمعو 

، فاألول ٠و"ب"  ١اليت تتكون من فصلي "ب"  ١عينتو تالميذ جمموعة "ب" تلميذا، و  ٠٢
تالميذ وىو فصل جترييب. والعينة حصلت  ١٢تالميذ وىو فصل ضبطي والثاين فيو أيضا  ١٢فيو 

عليها الباحثة من خالل أسلوب العينة اهلادفة أي أسلوب تعيني العينة باعتبارات معينة. 
حثة من خالل املالحظة والتوثيق. وأسلوب حتليل البيانات املستخدم والبيانات حصلت عليها البا

. وفرضية البحث ٠٢مبساعدة برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية برواية  t-ىو اختبار
ىي أن ىناك أثرا ىاما من تطبيق طريقة لعب األدوار يف الذكاء احلركي لدى التالميذ. وعرف 

نات عند املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييب حيث ذلك من نتائج حتليل البيا
ذيل(= -٠. ولكون سيج. )٢،٢٢٢ذيل(= -٠وسيج. ) ٩٣،،٢٣= حسابtوجد أن 

استنتج أن ىناك أثرا ىاما بعد تطبيق طريقة لعب األدوار عند التعليم. وذلك  ٢،٢٠>٢،٢٢٢
البديلة مقبولة، ففي ىذا البحث وجد أثر من تطبيق مبعىن أن الفرضية املبدئية مردودة والفرضية 

طريقة لعب األدوار يف الذكاء احلركي لدى تالميذ الفصل التجرييب. ومدى أثر تطبيق طريقة 
لعب األدوار يف الذكاء احلركي لدى تالميذ جمموعة "ب" بروضة األطفال الفاتح سوجناي سيبام 

 ٪.٠٠،٠٢بكنبارو 
 

 الذكاء الحركي, لعب األدوار طريقة  :الكلمات األساسية
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) pada hakikatnya adalah pendidikan 

yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan 

seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, PAUD memberi kesempatan 

kepada anak untuk mengembanagkan kepribadian dan potensi secara 

maksimal. Kosekuensinya, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai 

kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkemangan seperti: 

kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik dan motorik.
1
 

Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut 

Golden Age. Pada masa ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat 

sepanjang sejarah kehidupannya. Otak merupakan kunci utama bagi 

pembentukan kecerdsan otak. Agar masa ini dapat dilalui dengan baik oleh 

setiap anak maka perlu diupayakan pendidikan yang tepat bagi anak usia dini. 

Peran dapat didefenisikan sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan 

dan tindakan, sebagai suatu pola hubungan unik yang ditunjukkan oleh 

individu terhadap individu lain. Peran yang dimainkan individu dalam 

hidupnya dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap dirinya dan terhadap 

orang lain. Oleh sebab itu, untuk dapat berperan dengan baik, diperlukan 

pemahaman terhadap peran pribadi dan orang lain. Pemahaman tersebut tidak 

                                                             
1
 Suyadi  dan Maulidya Ulfah, Konsep Dasar PAUD, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm.17 



2 

 

terbatas pola tindakan, tetapi pada faktor penentunya, yakin, perasaan, 

persepsi dan sikap. Bermain peran berusaha membantu individu untuk 

memahami persaanya sendiri dan peran yang dimainkan orang lain sambil 

mengerti perasaan, sikap dan nilai-nilai yang mendasarinya.
2
 

Dapat disimpulkan metode bermain peran (role play) merupakan 

metode pembelajaran yang modern untuk melengkapi kekurangan-kekurangan 

dalam metode pembelajaran . 

Dalam Al-Qur’an menjelaskan Q.S Al-A’Raaf ayat 175 sebagai 

berikut : 

نََٰو   ٱلَِّذى نَ بَأَ  َعَلْيِهمْ  َوٱْتل     ٱْلَغاِوينَ  ِمنَ  َفَكانَ  ٱلشَّْيطََٰن   َفأَتْ بَ َعو   ِمنْ َها َفٱنَسَلخَ  ءَايََِٰتَنا ءَاتَ ي ْ
 

Terjemah Arti: Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah 

Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), 

kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh 

syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang 

sesat. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan ilmu 

pengetahuan melalui kitabNya yaitu Al- Qur’an, bagi orang yang tidak 

mengikuti petunjukNya berarti ia telah mengikuti setan. Jika kita kaitkan 

dengan metode bermain peran (role play), yaitu salah satu bentuk permainan 

pendidikan yyang dipakai untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, 

dan nilai dengan tujuan menghayati perasaan, sudut pandang, dan cara berfikir 

orang lain. Metode ini akan mempermudah anak-anak dalam belajar untuk 

memahami materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. 
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Metode bermain peran atau role playing adalah suatu kegiatan untuk 

memerankan sesuatu di luar perannya sendiri agar anak dapat memiliki 

pemahaman dan pandangan yang benar tentang sejarah dimasa lampau, 

kemungkinan pristiwa dimasa datang dan peristiwa hangat yang memiliki arti 

penting dimasa kini atau situasi yang diciptakan setiap saat dan disetiap 

tempat. Seorang anak yang sedang bermain peran akan masuk kedunia orang 

lain dengan jalan mengkreasi sikap dan tindakan orang yang diperankannya 

dengan maksud agar ia dapat memahami orang lain tersebut secara lebih baik.
3
 

Menurut 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 kerajinan tangan, pandai 

menirukan gerakan, atau perilaku orang lain.
4
 

Menurut Gardner dan Checkley menyatakan bahwa kecerdasan 

kinestetik  merupakan kemampuan untuk menggunakan seluruh bagian badan 

secara fisik seperti menggunakan tangan, jari-jari, lengan, dan berbagai 

kegiatan fisik lain dalam dalam menyelesaikan masalah, membuat sesuatu, 

atau dalam menghasilkan berbagai macam produk. Contoh yang paling 

tampak untuk diamati adalah aktivitas yan menyertai para atletis atau dalam 

petunjukan seni seperti menari atau berakting.
5
 

                                                             
3
 Yuliani Nurani Sujiono, dkk. Metode Pengembangan Kognitif. Jakarta. Universitas 

Terbuka, 2011.hlm.5.20 
4
 R.Rachmy Diana, Setiap Anak Cerdas!Setiap Anak Kreatif!Menghidupkan 

Keberbakatan dan Kreativitas Anak, Jurnal Psikologi universitas Diponegoro Vol.3 No.30, Maret 

2019,hlm.124 
5
 Ibid, hlm.16 
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Kecerdasan kinestetis tubuh merupakan keahlian individu dalam 

mengolah tubuhnya, mengekspresikan gagasan dan emosi melalui gerakan, 

termasuk didalamnya kemmapuan mengefektifkan gerakannya dalam 

melakukan atau membuat sesuatu. Anak dengan kecerdasan ini biasanya 

cekatan dan tidak ceroboh. Selain itu, mereka biasanya suka bergerak dan 

menyentuh segala sesuatu. Mereka mengenal dunia melalui otot mereka. 

Kegiatan kreatif muncul dibidang ini diantaranya membuat model, menjahit, 

bermain jari tangan, berkomunikasi dengan bahasa isyarat memanfaatkan 

tubuh dan gerakan seperti dalam olahraga, tari, kreatif, juga para penari, 

pantonim, dan seni peran lainnya.
6
 

Di RA Al-Fatih Kecerdasan kinestetik dapat dikembangkan oleh 

beberapa metode salah satunya metode bermain peran. Selama ini guru-guru 

di RA Al-Fatih dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik anak 

menggunakan metode lain. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

pengaruh metode bermain peran terhadap kecerdasan kinestetik anak. 

Pada observasi awal yang saya lakukan pada tanggal 15 April 2019, 

saya melihat gejala - gejala pada anak didik di RA Al-Fatih  Sungai Sibam 

Pekanbaru pada kelompok B.  

1. Masih rendahnya minat anak untuk melakukan gerak tubuh. 

2. Kurang nya metode pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan pada 

anak. 

3. Tidak semua anak bisa bermain sesuai dengan perannya. 

4. Di  RA Al-Fatih  metode bermain peran masih kurang berkembang. 

                                                             
6
 Yeni Rahmawati dan EuisKurniati, Stategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak, 

Jakarta, 2011, Kencana, hlm.24 
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Pada masa anak usia dini, stimulasi yang paling baik diberikan kepada 

anak adalah melalui bermain peran. Karena bermain peran merupakan langkah 

yang paling tepat bagi pembelajaran anak agar lebih cepat mempelajari, 

menguasai, dan mempratekkan suatu materi pelajaran yang disampaikan oleh 

pendidik, atau setiap sisi kehidupan. 

Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kecerdasan 

kinestetik kelompok B adalah melalui metode bermain peran RA Al-Fatih  

Sungai Sibam Pekanbaru.  Karena metode bermain peran ini  merupakan salah 

satu metode yang banyak kita pergunakan di TK/RA. Metode bermain peran 

merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK/RA 

dengan membawakan peran kepada anak secara langsung.  

Untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak di TK dengan 

menggunakan metode bermain peran yang akan dikaitkan dengan dunia 

kehidupan anak itu penuh suka cita, maka kegiatan bermain peran harus 

diusahakan dapat memberikan perasaan, gembira, lucu, dan mengasyikkan dan 

melalui kegiatan tersebut kita dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik pada 

anak.  

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti bermaksud untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul : “PENGARUH 

PENERAPAN METODE BERMAIN PERAN TERHADAP 

KECERDASAN KINESTETIK ANAK KELOMPOK B RA AL-FATIH 

KIDS SUNGAI SIBAM PEKANBARU”. 
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B. Alasan Memlih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih judul yaitu : 

1. Karena peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai metode 

bermain peran untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak di RA 

Al-Fatih. 

2. Selaku mahasiswa perguruan tinggi Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), peneliti menganggap masalah ini 

menarik untuk di teliti. 

3. Sebagai alasan peneliti untuk dapat lulus sebagai sarjana pendidikan islam 

anak usia dini. 

4. Peneliti merasa mampu untuk melakukan penelitian dan sebagai bahan 

masukan bagi peneliti untuk mengetahui metode bernyanyi terhadap 

kecerdasan kinestetik pada anak. 

5. Lokasi penelitian yang tidak jauh dari tempat tinggal peneliti. 

6. Dari segi dana, waktu dan tempat peneliti merasa mampu. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam memahami judul ini, maka 

peneliti mersa perlu menjelaskan istilah yang berada dalam judul ini. Adapun 

istilah tersebut sebagai berikut : 

1.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya 

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

watak kepercayaan dan perbuatan seseorang. Sementara itu Surakhmad 

menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu 



7 

 

benda atau orang dan juga gejala dalam memberikan perubahan terhadap 

apa yang ada di sekelilingnya. Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang 

timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang 

ada di alam sehingga mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya.
7
 

2. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang telah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang disusun tercapai 

secara optimal
8
 

3. Menurut Moeslichtoen bermain peran adalah bermain menggunakan daya 

khayal, yaitu menggunakan bahasa atau pura-pura bertingkah laku seperti 

benda tertentu, situasi tertentu atau orang tertentu, dan binatang tertentu 

yang dalam dunia nyata tidak dilakukan.
9
 

4. Kinestetik adalah kecakapan untuk merasakan gerakan tubuh terpisah dari 

alat-alat visual atau auditori atau dalam terminologi populer disebut 

merasakan gerakan tubuh. Dari sumber yang dikemukakan maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian dari Kinestetik adalah kemampuan gerak 

pada bagian tubuh dengan menggunakan suatu benda. Jasmine 

mengatakan kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan memproses 

informasi melalui sensasi yang dirasakan pada badan mereka.
10

 

                                                             
7
http://yosiaabdiantindaon.Blogspot.co.id/2012/11/pengertian-

pengaruh.diakses/2019/03/28 
8
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 90 

9
 Moeslichatoen, Metode Pengajarn Ditaman Kanak-Kanak, (Jakarta: Renika Cipta, 

2004) hlm.38 
10

 Aldiansyah Akbar, Kontribusikecerdasan Kinestetik,Motor Ability Danmotivasi 

Dengan Keterampilanbermain Bola Basket, Jurnal Sport Pedagogy Vol. 5. No. 1. April 2015. H. 2 
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Maksud judul diatas adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor  

yang mempengaruhi penerapan metode bermain peran terhadap kecerdasan 

kinestetik pada anak saat jam belajar anak di Raudhatul Athfal. Sehingga 

setelah mengetahui hal-hal yang menjadi faktor pengaruh penerapan metode 

bermain peran terhadap kecerdasan kinestetik anak bisa menjadi bahan 

evaluasi untuk mengembangan stimulasi gerak tubuh pada anak. 

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Masih sedikitnya alat bantu dalam proses pembelajaran yang 

diterapkan kepada anak usia dini oleh pendidik. 

b. Masih rendahnya minat anak untuk melakukan gerak tubuh sesuai 

perintah yang guru berikan. 

c. Masih ada anak-anak yang merasa malu ketika diminta untuk bermain 

peran sesuai peran yang telah diberikan. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

penulis mengambil penelitian pada :  pengaruh penerapan metode bermain 

peran terhadap kecerdasan kinestetik di RA Al-Fatih Sungai Sibam 

Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah : Adakah pengaruh metode bermain peran 

dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik d RA Al-Fatih Sungai Sibam 

Pekanbaru ? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui, ada atau tidaknya pengaruh metode bermain 

peran terhadap kecerdasan kinestetik di RA Al-Fatih  Sungai Sibam 

Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Bedasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempratekkan teori yang 

telah dipelajari di perkuliahan 

2) Sebagai menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai 

masalah yang diteliti. 

3) Sebagai persyaratan bagi peneliti untuk mencapai gelar sarjana. 

b. Manfaat Praktis Untuk Anak 

1) Untuk menarik minat belajar anak usia dini. 

2) Untuk mengetahui keaktivan anak. 

3) Untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. 

c. Untuk Guru 

1) Untuk menambah wawasan guru tentang pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kecerdasan kinestetik anak. 

2) Sebagai referensi guru dalam melakukan kegiatan melatih 

kecerdasan anak . 
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d. Untuk Sekolah 

1) Hasil penelitian ini semoga dapat diaplikasikan dan dikembangkan 

oleh sekolah. 

2) Sebagi bahan masukan dan informasi untuk guru terkait judul 

tersebut. 

e. Untuk Peneliti 

1) Untuk mengetahui penerapan metode bermain peran terhadap 

kecerdasan kinestetik anak di RA Al-Fatih Sungai Sibam 

Pekanbaru. 

2) Sebagai penambah wawasan dan pengetahun dalam 

mengembangkan bermain peran pada anak. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Metode Bermain Peran 

a. Metode 

Metode (Method) merupakan upaya untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang 

disusun dapat dicapai secara optimal. Metode digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk 

pada bagian sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan 

metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. 

Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai 

metode. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk 

menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan kepada 

peserta didik untuk mencapai tujuan.
11

 

Penggunaan metode di Taman Kanak-kanak memiliki keterkaitan 

dengan dimensi perkembangan Anak-anak, dan beberapa perkembangan 

dimensi tersebut yaitu: kognitif, bahasa, kreativtas, emosional dan sosial. 

Metode bertujuan mengantarkan sebuah pembelajaran kearah 

tujuan tertentu yang ideal dengan tepat dan cepat sesuai yang diinginkan. 
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 Mulyasa,Op.Cit. hlm.55 
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Karenanya terdapat prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, 

yaitu prinsip agar dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, 

menggembirakan penuh dorongan dan motivasi sehingga materi 

pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk diterima anak. Metode sangat 

berfungsi dalam menyampaikan materi yang berkenaan dengan dimensi 

afektif dan psikomotorik, dan ada materi yang berkenaan dengan dimensi 

afektif, yang kesemuanya itu menghendaki pendekatan metode yang 

berbeda-beda. 

Metode yang dipilih oleh pendidik tidak boleh bertentangan 

dengan tujuan pembelajaran. Metode harus mendukung kemana kegiatan 

interaksi edukatif berproses guna mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran 

adalah mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa 

menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan dalam 

konteks lain, metode merupakan sarana untuk menemukan, menguji dan 

menyusun data yang perlu bagi pengembanagan disiplin suatu ilmu. 

Dalam hal ini metode bertujuan untuk lebih memudahkan proses 

pembelajaran sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih sebaik dan 

semudah mungkin. 

Bedasarkan pengertian atau defenisi metode yang dikemukakan 

diatas dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang dilakukan 

oleh guru atau pendidik, agar terciptanya proses pembelajaran pada anak, 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
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b. Bermain Peran 

Bermain merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, dan tidak 

dapat dipisahkan dari setiap aktivitas anak usia dini. Bermain merupakan 

cara anak usia dini mengungkapkan keinginan, pemikiran, perasaan, dan 

menjelajahi lingkungannya. Bermain sangat memantu anak usia dini 

dalam menjalin hubungan sosial dan mengemangkan kemampuan 

sosialnya serta mengembangkan kemampuan spritual, emosional, dan 

moral secara bersamaan.
12

 

Menurut Hetherington dan Parker, bermain juga berfungsi untuk 

mempermudah perkemangan kognitif anak. Dengan bermain akan 

memungkinkan anak meneliti lingkungan, mempelajari segala sesuatu, dan 

memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Bermain juga 

meningkatkan perkembangan sosial anak. Dengan menampilkan 

bermacam peran, anak berusaha memahami peran orang lain dan 

menghayati peran yang diambilnya setelah ia dewasa kelak.
13

 

Bermain Peran (role play) adalah cara penguasaan bahan-bahan 

pelajaran melalui pengembanagn imajinasi dan penghayatan anak. 

Pengembangan dan penghayatan imajinasi tersebut dilakukan oleh anak 

dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Metode ini 

banyak melibatkan anak dan membuat mereka senang belajar. Metode 

pembelajaran ini juga memliki nilai tambah, yaitu dapat menjamin 
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Ibid, hlm. 120 
13
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partisipasi seluruh anak dan memberi kesempatan dalam bekerja sama 

hingga berhasil, sehingga akan menimbulkan kesan.
14

 

Menurut Gilstrap dan Martin, Bermain Peran adalah memerankan 

karakter  atau tingkah laku dalam pengulangan kejadian yang diulang 

kembali, kejadian yang masa kini yang penting atau situasi imajinatif.
15

 

Bermain Peran  disebut juga bermain simbolis, pura-pura, fantasi, 

imajinasi, dan main drama, sangat penting untuk perkembangan kognitif, 

sosial-emosional Anak Usia Dini.
16

 

Pengertian Bermain Peran di Taman Kanak-Kanak adalah 

memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak dengan tujuan 

untuk mengembangkan daya khayal (imajinasi) dan penghayatan terhadap 

bahan pengembangan yang dilaksanakan, dengan demikian metode 

bermain peran, artinya mendramatisasikan cara tingkah laku didalam 

hubungan sosial.
17

 

Bermain Peran (role play) adalah suatu metode untuk menyelidiki 

isu-isu yang terdapat dalam situasi sosial yang kompleks. Bermain Peran 

dapat digunakan dalam ruang kelas atau di luar ruang kelas untuk 

memahami literatur, sejarah, dan bahkan dalam hubungannya dengan 

sains. Bermain peran juga dipahami sebagai bentuk permainan yang 

memerankan karakter seseorang dalam hubungannya dengan ide cerita. 

                                                             
14

 Andi Prastowo, pengembangan Bahab Ajar Tematik,(Yogyakarta:Diva Press,2013), 

hlm.94 
15

 Winda Gunarti Dkk, Metode Pengembangan Prilaku dan Kemampuan Dasar Anak 

Usia Dini, (Jakarta:Universitas Terbuka,2010),hlm.10.9 
16

 Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini,(Jakarta:Kencana,2010),hlm.115 
17

 Winda Gunarti, Op.Cit.hlm.10.10 
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Pemain bertanggung jawab untuk berakting sesuai dengan peran yang 

dimainkan, baik melalui acting benar-benar maupun melalui proses 

membuat keputusan secara stuktural atau pengembangan karakter.
18

 

Peran dapat didefenisikan sebagai suatu rangkaian perasaan, 

ucapan, dan tindakan, sebagai suatu pola hubungan unik yang ditunjukan 

oleh individu terhadap ndividu lainnya. Peran yang dimainkan individu 

dalam hidupnya dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap dirinya dan 

orang lain. 

Bermain peran merupakan tempat kegiatan anak untuk mendorong 

anak memperagakkan apa yang mereka lihat dalam kehidupan, membantu 

mereka untuk memahami dunia mereka dan memainkan berbagai macam 

peran..
19

 

c. Tujuan Penerapan Strategi Pembelajaran Bermain Peran 

1) Menyelidiki isu-isu yang bersifat kompleks dalam kehidupan sosial di 

masyarakat. 

2) Memerankan berbagai karakter yang berbeda-beda dan menyesuaikan 

dengan ide atau jalannya cerita yang diperankan. 

3) Melakukan asimilasi terhadap informasi yang diperoleh melalui 

berbagai sumber-sumber yang tersedia. 

4) Menerapkan apa yang telah diperoleh melalui proses asimilasi ke 

dalam situasi yang nyata atau sebenarnya. 

                                                             
18

 Muhammad Yaumi, Op.Cit. hlm.107 
19

 Rita Kurnia, Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini, (Pekanbaru:Cendikia 

Insani.,2011) hlm.122 



16 

 

5) Mengembangkan berbagai informasi yang diperoleh melalui proses 

akomodasi dalam bentuk inovasi atau improvisasi.
20

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Bermain Peran  

Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang 

berbeda-beda, untuk diterapkan didalam setiap kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan. Maka dari itu seorang guru harus pintar 

memanfaatkan kelebihan suatu metode tersebut dan hendaknya 

mempunyai strategi untuk mengatasi kekurangan metode tersebut.  

Kelebihan metode bermain peran ialah : 

1) Peserta didik akan merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya 

sendiri karena peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk 

berpartisipasi.  

2) Peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan  

pembelajaran.  

3) Tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga akan  

terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar-membelajarkan diantara  

peserta didik. 

4) Dapat menambah wawasan pikiran dan pengetahuan bagi pendidik,  

karena sesuatu yang dialami dan disampaikan peserta didik mungkin  

belum diketahui sebelumnya oleh pendidik. Anak melatih dirinya 

sendiri  untuk mengingat dan memahami benda yang akan 

diperankannya  (membantu daya ingat anak).  

                                                             
20

 Ibid, hlm.108 



17 

 

5) Anak akan terlatih untuk kreatif dan inisiatif.  

6) Menumbuhkan kerja sama antar pemain  

7) Bakat yang masih terpendam pada diri anak dapat dikembangkan  

sehingga kemungkinan muncul bakat seninya.  

8) Anak akan terbiasa untuk menerima dan membagi tanggung jawab  

dengan sesamanya. 

9) Pembendaharaan kata anak dapat dibina sehingga menjadi bahasa yang  

mudah dipahami dan dimengerti.
21

  

Sehingga anak-anak tidak kebingungan saat melakukannya.  

Adapun kelemahan metode bermain peran ini ialah:  

1) Sebagian anak yang tidak ikut dalam bermain peran cenderung 

menjadi  kurang aktif.  

2) Banyak memakan waktu, baik dari persiapan maupun pertunjukan  

berlangsung.  

3) Memerlukan tempat bermain yang luas.  

4) Bisa menyebabkan kelas yang lain terganggu, karena permain peran  

tersebut.
22

 

e. Langkah-langkah Metode Bermain Peran  

Agar proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode 

bermain  peran ini tidak mengalami kekakuan, maka perlu adanya 

langkah-langkah yang harus dipahami terlebih dahulu. Langkah-langkah 

tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran melalui 
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metode bermain peran ini sehingga tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai berjalan dengan semaksimal mungkin 

Menurut Yuliani Nuraini dan Bambang Sujiono langkah-langkah  

bermain peran diantaranya sebagai berikut:  

1) Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan aturan dalam  

permainan. 

2) Guru membicarakan alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak  

untuk bermain.  

3) Guru   memberi pengarahan sebelum bermain dan mengabsen serta  

menghitung jumlah anak bersama-sama.  

4) Guru  membagikan tugas kepada anak sebelum bermain menurut  

kelompok, agar tidak berebut saat bermain.  

5) Guru sudah menyiapkan alat sebelum anak bermain.  

6) Anak bermain sesuai tempatnya, anak bisa pindah apabila bosan.  

7) Guru hanya mengawasi mendampingi anak dalam bermain, apabila 

dibutuhkan anak guru dapat membantu.
23

 

Dengan adanya langkah-langkah di atas akan memudahkan pendidik  

mengatur jalannya kegiatan bermain peran. Selain itu anak juga memperoleh 

cara berprilaku baru untuk mengatasi masalah serta dapat mengembangkan 

keterampilan berbahasanya. 
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B.  Pengertian Kecerdasan Kinestetik 

1. Kecerdasan Kinestetik 

Menurut Sonawat & Gogri mengungkapkan bahwa kecerdasan 

jasmaniah-kinestetik adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh 

tubuh dalam mengekspresikan ide, perasan, dan menggunakan seluruh 

tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan 

untuk menghasilkan atau menstranfomasi sesuatu. Kecerdasan ini 

mencakup keterampilan khusus sepertikoordinasi, keseimbangan, 

ketangkasan, kekuatan, fleksibilitas dan kecepatan. Kecerdasan ini juga 

meliputi keterampilan untuk mengontrol gerakan-gerakan tubuh dan 

kemampuan untuk memanipulasi objek.
24

 

Kecerdasan jasmaniah-kinestetik adalah kemampuan untuk 

menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan 

menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. 

Kecerdasan ini mencakup keterampilan khusus seperti koordinasi, 

keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, fleksiblelitas dan kecepatan. 

Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan untuk mengontrol gerakan-

gerakan tubuh dan kemampuan untuk memanipulasi objek.
25

 

Kecerdasan kinestetik cirinya kemampuan mengontrol gerak tubuh 

dan kemahiran mengolah objek, respons, dan refleks. Kecerdasan ini 

berkaitan dengan kemampuan gerak motorik dan keseimbangan. 

                                                             
24
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Kemampuan dari kecerdasan kinestetik bertumpu pada 

kemampuan yng tinggi untuk mengendalikan gerak tubuh dan 

keterampilan yang tinggi untuk menangani benda. Kecerdasan kinestetik 

memungkinkan manusia membangun huungan yang penting antara pikiran 

dan tubuh, dengan demikian memungkinkan tubuh untuk memanipulasi 

objek dan menciptakan gerakan. 

Kecerdasan kinestekik tubuh merupakan keahlian individu dalam 

mengolah tubuhnya, mengekspresikan gagasan dan emosi melalui 

gerakan, termasuk didalamnya kemamapuan mengefektifkan gerakannya 

dalam melakukan atau membuat sesuatu. Anak dengan kecerdasan ini 

biasanya cekatan dan tidak ceroboh. Selain itu, mereka biasanya suka 

bergerak dan menyentuh segala sesuatu. Mereka mengenal dunia melalui 

otot mereka. Kegiatan kreatif muncul dibidang ini diantaranya membuat 

model, menjahit, bermain jari tangan, berkomunikasi dengan bahasa 

isyarat memanfaatkan tubuh dan gerakan seperti dalam olahraga, tari, 

kreatif, juga para penari, pantonim, dan seni peran lainnya.
26

 

Kemampuan dari kecerdasan kinestetik bertumpu pada 

kemampuan yang tinggi untuk mengendalikan gerak tubuh dan 

keterampilan yang tinggi untuk menangani benda. Kecerdasan kinestetik 

memungkinkan manusia membangun hubungan yang penting antara 

pikiran dan tubuh, dengan demkian memungkinkan tubuh untuk 

memanipulasi objek dan menciptakan gerakan. 
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Dengan demikian kecerdasan kinestetik disebut juga kecerdasan 

olah tubuh karena dapat merangsang kemampuan seseorang untuk 

mengolah tubuhnya secara ahli, atau untuk mengekspresikan gagasan dan 

emosi melalui gerakan. Kemampuan seperti dapat diamati pada anak yang 

pandai berolahraga, dan menari atau berdansa, termasuk kemampuan 

menangani suatu benda dengan cekatan dan membuat sesuatu. 

Intelegensi kinestetik tubuh, adalah kemampuan yang berhubungan 

dengan gerakan tubuh termasuk gerakan motorik otak yang 

mengendalikan tubuh seperti kemampuan untuk mengendalikan dan 

menggunakan badan denga mudah dan cekatan. Anak denga intelegensi ini 

mampu menggunakan tubuh secara terampil dan menangani benda-benda 

dengan tangkas, umumnya mereka lebih mudah mengingat sesuatu 

melakukan gerakan dari pada melihat atau mendengar.
27

 

Kinestetik-tubuh adalah keahlian menggunakan seluruh tubuh 

untuk mengekspesikan ide-ide dan perasaan-perasaan (misalnya, sebagai 

aktor, pemain pantonim, atlet, atau penari) dan kelincahan dalam 

menggunakan tangan seseorang untuk menciptakan atau mengubah 

sesuatu (misalnya, sebagai seorang pengrajin, pematung, mekanik, atau 

ahli bedah). Kecerdasan ini meliputi keterampilan fisik tertentu seperti 

koordinasi, keseimbangan, ketangkasan. Kekuatan, fleksibilitas, dan 

kecepatan serta kapasitas-kapasitas proprioseptif, taktil, dan haptic.
28
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Kecerdasan kinestetik berhubungan dengan gerakan dan kegiatan 

fisik. Anak yang menonjol pada aspek ini sangat mahair dalam aktivitas 

fisik, seperti olahraga dan menari. Biasanya, anak ini dapat belajar dengan 

baik bila sambil melakukan aktivitas fisik tertentu. Kecerdasan semacam 

ini sangat dibutuhkan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan menari, 

olahraga, kerajinan, bulu tangkis, sepak bola, tenis, renang, dan 

sebagainya.
29

 

Menurut Richey komponen inti dari kinestetik adalah kemampuan-

kemmapuan fisik yang spesifik, seperti koordinasi, keseimbangan, 

keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan maupun kemampuan 

menerima atau merangsang dan hal yang berkaitan dengan sentuhan. 

Kemmapuan ini juga merupakan kemampuan motorik halus, kepekaan 

sentuhan, daya tahan, dan reflks. 

2. Ciri atau Karakteristik 

Ciri atau Karakteristik orang yang memiliki Kecerdasan Kinestetik 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Senang membuat sesuatu dengan menggunakan tangan secara 

langsung. 

b. Merasa bosan dan tidak tahan untuk duduk pada suatu tempat dalam 

waktu yang agak lama. 

c. Melibatkan diri pada berbagai aktivitas diluar rumah termasuk dalam 

melakukan berbagai jenis olahraga. 
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d. Sangat menyukai jenis komunikasi nonverbal, seperti komunikasi 

dengan bahasa-bahasa isyarat. 

e. Sangat sependapat dengan pernyataan “didalam tubuh yang sehat 

terdapat jiwa yang sehat” dan merasa bahwa membuat tubuh tetap 

berada dalam kondisi yang  fit merupakan hal yang penting untuk 

membangun pikiran yang jernih. 

f. Selalu mengisi waktu luang dengan melakukan aktivtas seni 

berekspresi dan karya seni rupa lainya. 

g. Senang memperlihatkan ekspresi melalui berdansa atau gerakan-

gerakan tubuh. 

h. Memperhatikan dan mengikuti gaya hidup yang sangat aktif atau 

dengan kesibukan-kesibukan. 

i. Ketika belajar, selalu menyertakan aktivitas yang bersifat demonstatif. 

j. Senang belajar dengan strategi learning by doing.
30

 

3. Mengasah Kecerdasan Jasmaniah-Kinestetik  

Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita temui ada beberapa 

orang yang kurang beruntung dengan kondisi fisik mereka, seperti anak 

yang mengalami cerebral palsy atau tuna netra. Namun, dengan segala 

keterbatasan yang ada kita masih bisa dapat memaksimalkan kemampuan 

fisik. Beberapa contoh kegiatan berikut dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan kecerdasan kinestetik. 
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a. Menari  

Menari adalah suatu kegiatan yang menuntut tercapainya 

koordinasi antara keseimbangan, keselarasan gerak, dan kelenturan 

otot. Menari disini tidak hanya melakukan gerakan tari baku, seperti 

tari lilin, payung. Namun melakukan gerakan-gerakan dengan irama 

tertentu yang diiringi dengan musik. Saat menari dituntut pula 

kemmapuan lain, seperti memperhatikan, meniru gerakan, dan 

memadankan gerakan dengan musik. 

b. Bermain Peran 

Pemahaman akan konsep dan ide dimanifestasikan dalam 

bentuk adegan. Melalui kegiatan bermain peran anak akan 

menggerakkan tubuh sesuai dengan peran yang dimainkan, misalnya 

saat bermain peran sebagai guru, maka anak akan memperhatikan 

gerak tubuh, mimik wajah, dan suara seperti guru. 

c. Drama  

Cobalah membuat drama pendek, yang didalamnya tercakup 

berbagai faktor yang saling terkait, misalnya ada gerak tubuh, ekspresi 

wajah, komunikasi antar pemegang peran, dan kemungkinan musik 

pengiring. 

d. Olahraga  

Kegiatan olahraga, apakah itu dilakukan melalui klub olahraga 

ataupun kegiatan bersama yang dilakukan dengan guru dan orang tua, 

dapat melatih dan meningkatkan kemampuan gerak tubuh anak.
31
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2. Komponen Kecerdasan Kinestetik  

Komponen inti dari kecerdasan kinestetk adalah kemampuan-

kemampuan fisik yang spesifik, seperti koordinasi, keseimbangan, 

keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan maupun kemampuan 

menerima rangsangan (proprioceptive) dan hal yang berkaitan dengan 

sentuhan (tactile dan haptic). Komponen inti juga meliputi kemampuan 

motorik halus (keterampilan tangan, koordinasi mata-tangan) kepekaan 

sentuhan, daya tahan dan daya refleks. 

Kemampuan inti dari kecerdasan kinestetik bertumpu pada 

kemampuan yang tinggi untuk mengendalikan gerak tubuh dan 

keterampilan yang tinggi untuk menangani benda.
32

 

3. Indikator Kecerdasan Kinesetik Anak Usia Dini 

a. Anak terlihat aktif, terus bergerak, jarang tampak diam sekalipun 

sedang tidak enak badan, berjalan-jalan di kelas pada saat mengerjakan 

tugas di meja. 

b. Anak memliki kekuatan otot yang tampak menonjol dari anak 

sebayanya, berani berayun, memanjat bola dunia, papan panjatan, 

melompat dengan kuat dan mendarat dengan tepat. 

c. Anak suka menyentuh-nyentuh benda yang baru dilihatnya, 

memegang-megang krayon yang baru dibelikan, menyentuh tombol 

televisi, bermain dengan tuts pianika, memegang cat basa, sangat peka 

terhadap tekstur. 
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d. Anak terlibat dalam kegiatan fisik sepak bola, berenag, dan bersepeda. 

e. Anak unggul dalam kopetensi aktivitas fisik atau olahraga 

dilingkungan lembaga PAUD. 

f. Anak pandai menirukan gerakan-gerakan orang lain. 

g. Anak menikmati kegiatan bermain tanah atau pasir (usia 2-3 tahun), 

melukis dengan jari, kegiatan menanam, mengecat (usia 4-6 tahun). 

h. Anak relatif luwes saat berbicara karena menggunakan geraka tubuh 

sebagai pendukung. 

i. Anak memiliki keseimbangan yang bagus dari teman sebayanya, tidak 

jatuh saat meniti titian, memiliki pijakan kaki yang lebih mantap. 

j. Anak memiliki ketahanan fisik yang baik, kuat berdiri satu kaki lebih 

lama dibandingkan teman sebayanya, lebih lama bertahan dalam 

kegiatan fisik.
33

 

4. Cara Mengembangakan Kecerdasan Kinestetik pada Anak Usia Dini 

a. Kemampuan koordinasi tubuh 

Kemampuan ini dapat dirangsang dengan berbagai kegiatan 

yang didasarkan pada kemampuan menyingkronkan berbagai gerakan, 

baik motorik kasar maupun motorik halus. 

b. Keseimbangan Tubuh 

Kemampuan ini dapat dirangsanag dengan berbagai kegiatan 

yang didasarkan pada kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan gaya 

dan rangsang. 
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c. Keterampilan  

Kemampuan ini dapat dirangsang dengan berbagai kegiatan 

yang menekankan kemamapuan menangani benda-benda, membuat 

bentuk tertentu. 

d. Kekuatan Fisik 

Kekuatan ini harus dirangsang dengan dilakukan secara 

matang, tidak melebihi kapasitas beban anak. Kegiatan yang 

disarankan untuk mengembangkan kekuatan fisik anak adalah panjat 

tali, meniti titian tali, bergelantung, dan jalan duduk. 

e. Kelenturan Tubuh 

Kelenturan dapat diransang melalui kegiatan yang indah, halus 

dan luwes. Kegitan yang dirancang untuk mengembangakan 

kelenturan gerak tubuh anak adalah demontrasi gerak, menirukan 

gerak, dan menciptakan gerak. 

f. Kecepatan dan Ketangkasan Gerak 

Inti dari komponen ini adalah latihan mematangkan gerakan 

sehingga dikuasai gerakan yang lancar, lincah, cepat dan tangkas. 

g. Daya Tahan 

Daya tahan dirangsang dengan kegiatan rutin yang berfungsi 

sebagai latihan. 

h. Kepekaan Sentuhan 

Kepekan sentuhan dirangsang dengan kegiatan yang terkait 

dengan halus-kasar, basah-kering, dan panas-dingin.
34
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C. Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam penelitian pengaruh penerapan metode bermain peran disebut 

variabel X atau variabel yang mempengaruhi (idependent variabel), 

sedangkan kecerdasan kinestetik anak disebut variabel Y atau variabel yang 

dipengaruhi (dependent variabel). 

1. Indikator pada Pengaruh Metode Bermain Peran 

a. Menentukan siapa yang akan bermain. 

b. Guru memilih sebuah tema yang akan dimainkan. 

c. Guru mengumpulkan anak untuk diberikan pengarahan dan aturan 

dalam bermain. 

d. Guru menyiapkan alat yang akan digunakan saat bermain peran. 

e. Guru membagikan tugas pada anak sesuai dengan peran yang akan 

dimainkan. 

f. Penilaian. 

2. Indikator Kecerdasan Kinestetik  

a. Anak mampu mengkoordinasikan berbagai gerakan tubuh. 

b. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan tubuh. 

c. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai kegiatan. 

d. Anak mampu mengembangan kekuatan fisik. 

e. Anak mampu mengembangkan kelenturan gerakan tubuh. 
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f. Anak mampu mematangkan kecepatan dan ketangkasan gerakan 

sehingga anak menguasai gerakan yang lancar, lincah, cepat dan 

tangkas. 

g. Anak peka terhadap sentuhan yang dirangsang dengan kegiatan yang 

terkait dengan halus-kasar, basah-kering, dan panas-dingin. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 

alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut : 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan antara metode bermain peran terhadap 

kecerdasan kinestetik anak kelompok B di RA Al-Fatih  Sungai Sibam 

Pekanbaru. 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh metode bermain 

peran dengan kecerdasan kinestetik anak kelompok B di RA Al-Fatih 

Sungai Sibam Pekanbaru. 

 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

duplikasi pada desain yang ditemukan peneliti, disamping itu untuk 

menunjukkan pada keaslian bagi peneliti yang sesuai karena peneliti 

memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah 

dilaksanakan setelah peneliti membaca dan mempelajari karya ilmiah 

sebelumnya. 
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Adapun persamaan penelitian saudari Sudarti Winarsih dengan 

penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah sama-sama meningkatkan 

kecerdasan kinestetik. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode, penulis 

menggunakan metode bermain peran, sedangkan saudari Sudarti Winarsih 

bermain kucing dan tikus. 

1. Bedasarkan penelitian yang di lakukan oleh Khotimatul Majidah S, yang 

berjudul “ Upaya Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini 

Melalui Kegiatan Menari Pada Kelompok B di RA Al-Ikhlas Medan”. 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelompok B di RA Al-Ikhlas Medan 

dengan jumlah 13 orang anak yang dilaksanakan pada semester II T.A 

2017/2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

paertisipan. Penelitian ini terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus 

terdiri dari 3 kali pertemuan. Analisis data menggunakan data kuantitatif 

dan kualitatif. Analisis data kuantitatif dengan statistik deskriptif yaitu 

membandingkan hasil yang diperoleh dari prasiklus, siklus pertama dan 

siklus kedua. Analisis data kualitatif dengan cara menganalisis data dari 

hasil observasi selama penelitian. Pada pra siklus 23.1%, siklus  I 

meningkat menjadi  38,5% dan siklus II menjadi 84,6%. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan kinestetik anak usia dini 

pada kelompok B yang dilakukan melalui kegiatan menari.
35

 

Adapun persamaan penelitian Khotimatul Majidah S dengan 

penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah sama-sama meningkatkan 
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kecerdasan kinestetik, sedangkan perbedaan nya terletak pada metode, 

penulis menggunakan metode bermain peran, sedangkan saudari 

Khotimatul Majidah S melalui kegiatan menari. 

2. Penelitian Denok Dwi Anggraini ini adalah untuk mengetahui proses 

pelaksanaan kegiatan bermain sirkuit dengan bola dalam meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak kelompok A di TK Al Muhajirin Malang dan 

mengetahui sejauh mana hasil peningkatan kecerdasan kinestetik anak 

melalui bermain sirkuit dengan bola di kelompok A TK Al Muhajirin 

Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan yang mengacu pada model Penelitian Tindakan Kelas dari 

Kemmis dan Mc. Taggart yang meliputi empat tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan, refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari 8 kali pertemuan/ tindakan. Analisis data 

menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan kecerdasan kinestetik melalui kegiatan bermain sirkuit 

dengan bola, dapat dibuktikan rata-rata skor kecerdasan kinestetik pra 

tindakan anak sebesar 32,81%. Kemudian mengalami peningkatan pada 

siklus I sebesar 37,44% sehingga menjadi 70,25%. Selanjutnya dari siklus 

I ke siklus II kecerdasan kinestetik anak mengalami peningkatan sebesar 

17,91% dari 70,25% menjadi 88,16%. Sehingga total peningkatan 

kecerdasan kinestetik anak mulai dari pra tindakan, siklus I sampai siklus 

II 32,81% yaitu 70,25% menjadi 88,16%.
36

 

                                                             
36
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Adapun persamaan penelitian saudari Denok Dwi Anggraini 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meningkatkan 

kecerdasan kinestetik. Perbedaannya terletak pada metode, penulis 

menggunakan metode bermain peran sedangkan Denok Dwi Anggraini 

menggunakan bermain sirkuit dengan bola. 

3. Penelitian Joni, melihat bahwa pembelajaran gerak shalat belum begitu 

menjadi perhatian serius oleh para pengajar TK Al-Latif, Kecamatan 

Tambang, Kabupaten Kampar sehingga ketuntasan belajar belum tercapai, 

sementara itu pembelajaran shalat pertama adalah pembelajaran gerak 

shalat bukan pembelajaran bacaan, hakekat metode role playing terletak 

pada keterlibatan emosional pemeran dan pengamat dalam situasi masalah 

yang secara nyata dihadapi melalui bermain peran, masih menurut 

Mulyasa, E, terdapat empat asumsi yang mendasari pembelajaran bermain 

peran untuk mengembangkan perilaku dan nilai-nilai sosial, yang 

kedudukannya sejajar dengan model-model mengajar lainnya Metode 

penelitian yang digunakan adalah eksperimen model desain control group 

pre-test-post-test (Arikunto, S 2006:86). Model tersebut bertujuan untuk 

mengetahui dan membandingkan data hasil nilai sebelum dan sesudah 

perlakuan pada subjek yang sama. Di dalam desain ini observasi dilakukan 

sebanyak 2 kali yaitu sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. 

Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen (O1) disebut pre-test, dan 

observasi sesudah eksperimen (O2) disebut post-test. Penelitian dilakukan 

dengan dua kelompok sampel yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 
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kontrol. Hasil uji secara statistik terhadap keterampilan shalat dengan 

metode role playing pada anak TK saat pretest dengan posttest 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (p-value =0,000 < 0,05). Hasil 

pengujian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan 

pada keterampilan shalat dengan metode role playing pada anak TK 

setelah mendapat perlakuan. Terdapat perubahan yang signifikan pada 

keterampilan melakukan gerak shalat melalui metode role playing, 

sehingga metode ini dapat digunakan dalam keterampilan melakukan 

gerak shalat di TK Al-latif Kecamatan Tambang adapun Permasalahan 

yang ditemukan Guru TK masih kaku dan mengalami kecanggungan 

dalam menerapkan metode role playing, siswa belum dapat memahami 

instruksi guru dengan benar dalam peran yang akan dimainkan oleh anak. 

Adapun yang menjadi rekomendasi sebagai berikut: Kepada Guru TK, 

bahwa dalam penerapan metode role playing harus melaksanakan semua 

tahapan penerapan sehingga akan memudahkan guru dalam mencapai 

tujuan pembelajarannya, terutama dalam keterampilan melakukan gerak 

shalat. 

Adapun persamaan penelitian saudara Joni dengan penelitian yang 

dilaksanakan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode bermain 

peran. Perbedaannya terletak pada, jika peneliti untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik sedangkan Joni gerak sholat.
37
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RA Al-Fatih  Kecamatan Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru pada bulan Januari - Februai 2020.  

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

eksperimen True Experimental Design (pretest- posttes control group desig). 

Penelitian merupakan kegiatan untuk mencermati suatu objek dengan 

menggunakan metodologi tertentu dan bertujuan untuk memperoleh data yang 

bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal. Kuantitatif adalah data yang 

dilakukan dengan cara menggunakan rumus dan memakai angka. 

Sedangkan eksperimen adalah proses pelaksanaan perlakuan dilakukan 

secara bertahap sampai penelitian ini berhasil. Metode penelitian eksperimen 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

treatment (perlakuan tertentu)
38

. Prosedur penelitian dimulai dari tahap 

penyusunan rencana perlakuan, observasi awal, pelaksanaan perlakuan, dan 

observasi akhir. Instrumen yang digunakan untuk menilai kecerdasan 

kinestetik anak berupa tanda check list (√) pada kategori belum berkembang 

sampai dengan berkembang sangat baik. 

                                                             
38

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2013, hlm.107 
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Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa kriteria ketentuan penilaian 

adalah sebagai berikut:
39

 

76% - 100%   Tergolong Sangat Tinggi (BSB) 

56% - 75%  Tergolong Tinggi (BSH) 

41% - 55%  Tergolong Cukup (MB) 

40% Kebawah   Tergolong Rendah (BB) 

Keterangan
40

 : 

BSB : Berkembang sangat baik 

BSH  : Berkembang sesuai harapan 

MB : Mulai berkembang 

BB  : Belum berkembang 

Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendali. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

dengan menggunakan rancangan penelitian model pra eksperimen pretest-

posttest control group design yaitu eksperimen yang dilakukan pada dua 

kelompok dengan menggunakan kelas pembanding.
41

 Model desain ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

                                                             
39

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016, hlm.44 
40

 Umama, Cheklist Indikator Perkembangan Anak 0-6 Tahun, Jakarta: Pusat Kurikulum 

Diknas, 2007, hlm.52-55 
41

 Burhan Nurgiyantoro, Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2015, hlm.194 
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Tabel III.1 

Pretest-Posttest Control Group Design 

Pretest Treatment Posttest 

A1 X A2 

A3 - A4 

Keterangan: 

A1  : Nilai pretest kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan. 

X  : Perlakuan. 

A2   : Nilai posttest kelas eksperimen sesudah diberikan perlakuan. 

A3   : Nilai pretest kelas kontrol tanpa perlakuan. 

A4  : Nilai posttest kelas kontrol tanpa perlakuan. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu guru dan anak-anak  RA Al-Fatih  

Sungai Sibam Pekanbaru Kelompok B. Objek  penelitian ini adalah Pengaruh 

Penerapan Metode Bermain peran terhadap Kecerdasan Kinestetik Anak 

Kelompok B di RA Al-Fatih  Sungai Sibam Pekanbaru. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Bermain Peran (variabel X) 

dan Kecerdasan Kinestetik (variabel Y). 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan krakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
42

 Populasi juga 

merupakan dari keseluruhan subjek atau objek penelitian. 

                                                             
42

 Sugiyono, Op.Cit, hlm.117 
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang krakteristiknya hendak 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi ( jumlahnya lebih 

sedikit dari pada jumlah populasinya) 
43

 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak kelompok B di RA Al-

Fatih  Sungai Sibam Pekanbaru, terdiri dari kelas B1 dan B2 yang berjumlah 

20 orang anak. Karena populasi kurang dari 100 maka peneliti tidak 

mengambil sampel. Adapun kelas yang akan menjadi kelas kontol B1 dan 

kelas B2 sebagai kelas eksperimen. 

Tabel III.2 

Populasi dan Sampel 

No Kelas Populasi 

1. B1 10 

2. B2 10 

Jumlah 20 

 

E. Data dan Instrument 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang diambil langsung oleh responden.
44

 

Tabel III.3 

Kisi-kisi Instrumen Penerapan Metode Bermain Peran 

Variabel Indikator 

Metode Bermain 

Peran 

1. Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan 

aturan dalam bermain 

2. Guru membicarakan alat-alat yang akan digunakan saat 

bermain 

3. Guru memilih tema yang akan dimainkan 

4. Guru membagikan tugas kepada anak sesuai dengan 

peran yang akan dimainkan 

5. Guru menentukan siapa yang akan bermain 

6. Guru menyiapkan alat sebelum bermain 

7. Guru mengawasi dan mendampingi anak saat bermain 

8. Guru memberikan penilaian pada anak 

                                                             
43

 http://bellashabrina.wordpress.corn/2013/12/02/254 
44

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm.85 
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Tabel III.4 

Kisi-kisi Instrument Kecerdasan Kinestetik Anak 

 

Variabel Indikator 

Kecerdasan 

Kinestetik Anak 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagai 

gerakan tubuh 

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

4. Anak mampu mengembangkan kekuatan fisik 

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakan sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

7. Anak peka terhadap sentuhan yang dirangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, 

basah-kering, dan panas dingin 

 

 

F. Uji Instrumen  

a. Validitas Instrumen 

Dalam suatu penelitian, suatu instrumen dikatakan valid jika 

instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur.
45

 

Validitas butir ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor setiap item 

dengan skor total yang telah diperoleh siswa. Hal ini dilakukan dengan 

korelasi product moment.
46

 

  
  ∑      ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑     ∑   }
 

Keterangan: 

   : Koefisien korelasi 
∑  : Jumlah skor item 
∑  : Jumlah skor total (seluruh item) 

   : Jumlah responden 

                                                             
45

Riduwan, Op. Cit, hal. 97. 
46

Ibid, hal. 98. 
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Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien korelasi 

dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai 

       dengan rumus:
47

 

        
 √   

√   
 

Keterangan: 

       : Nilai t hitung 

  : Koefisien korelasi hasil r hitung 

n : Jumlah responden 

 

Distribusi (tabel t) untuk        dan derajat kebebasan         , 

dengan kaidah keputusan: 

Jika               , maka butir soal tersebut valid. 

Jika               , maka butir soal tersebut invalid. 

Jika instrumen ini valid maka kriteria yang digunakan untuk 

menentukan validitas butir soal pada tabel:
48

 

Tabel I1I.5 

Kriteria Validitas Instrumen 

 

Besarnya r Interpretasi 

              Sangat Tinggi 

              Tinggi 

              Cukup Tinggi 

              Rendah 

              Sangat Rendah 

Berikut merupakan hasil validitas soal uji coba posttest 

kemampuan pemecahan masalah matematis yang disajikan dalam bentuk 

tabel dibawah ini : 
                                                             

47
Ibid. 

48
Ibid. 
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TABEL III.6 

HASIL KOEFISIEN KORELASI VALIDITAS INSTRUMEN 

 

No. Item R                Ket. 

1                     Valid 

2                    Valid 

3                     Valid 

4                    Valid 

5 0, 7209 3,4690       Valid 

6 0,5127 2,0980       Valid 

7 0,6924 3,3276       Valid 

 

Berdasarkan tabel III.4 dapat disimpulkan bahwa soal semua 

valid. Soal-soal yang valid dipilih 7 buah untuk dijadikan sebagai 

instrument penelitian. untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 

4 .  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu alat 

evaluasi, sejauh mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya 

kebenarannya. Adapun teknik untuk mengetahui reliabilitas suatu tes 

dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alpha cronbach.
49

 

Metode alpha cronbach digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya butir instrumen 

bentuk uraian dan pertanyaan. Karena butir instrumen bentuk uraian 

dan pertanyaan yang dipakai adalah alpha cronbach. Proses 

perhitungannya adalah sebagai berikut:
50

 

                                                             
49

Ibid, hal.115. 
50

Ibid, hal.115-116. 
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a) Menghitung varians skor setiap butir instrumen dengan rumus: 

   
∑  

  
 ∑   

 

 
 

 

b) Mencari jumlah varians skor item secara keseluruhan dengan 

menggunakan rumus berikut 

∑                 

c) Menghitung varians total      dengan menggunakan rumus 

berikut: 

   
   

   
     

 

 
 

 

d) Mencari koefisien reliabilitas tes dengan menggunakan rumus 

alpha: 

    (
 

   
)(  

∑   

   
) 

Keterangan:  

    : Varians skor tiap-tiap item 

   
   : Jumlah kuadrat item    

(   
 ) : Jumlah item    dikuadratkan 

   : Jumlah responden 

     : Jumlah varians semua item 

    : Varian total 

   
   : Jumlah kuadrat X total 

(   
 ) : Jumlah item  total dikuadratkan 

     : Koefisien reliabilitas tes 
   

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas 

tinggi, sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien 
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reliabilitasnya.Setelah mendapat nilai r11, bandingkan r11 dengan 

rtabel.Dengan kaidah keputusan sebagai berikut: 

Jika          , berarti Reliabel  

Jika            , berarti Tidak Reliabel.  

Proporsi reliabilitas tes dapat dilihat pada tabel III.6:
51

 

TABEL III.7 

PROPORSI RELIABILITAS TEST 

Reliabilitas Tes Evaluasi 

0,80 <   1.00 Sangat Tinggi 

0,60<   0,80 Tinggi 

0,40<   0,60 Cukup 

0,20<    0,40 Rendah 

   0,20 Sangat Rendah 

 

Hasil uji reliabilitas untuk uji coba butir instrumen 

perkembangan berbicara anak memiliki koefisien     yang sebesar 

       berada pada interval 0,80 <   1.00. maka butir instrumen 

uji coba memiliki korelasi yang sangat tinggi atau interpretasi 

reliabilitasnya tetap atau baik. Secara rinci perhitungan reliabilitas 

ini dapat dilihat pada lampiran. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini berlokasi di RA Al-Fatih  untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut : 

 

                                                             
51

Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Pusaka Riau, 

2012), hal. 83. 
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1. Pengamatan dan Observasi 

Metode pengamatan atau observasi merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan  

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, 

peristiwa, waktu, tujuan dan perasaan.
52

 

Teknik  ini digunakan untuk mengetahui aktivitas guru dan anak 

dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di RA Al-

Fatih Sungai Sibam Pekanbaru. Observasi ini digunakan  untuk 

mengumpulkan data tentang  mengamati kecerdasan kinestetik anak 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan metode bermain peran.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara melakukan pencatatan dan pengambilan gambar maupun rekaman 

terhadap objek yang diteliti. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan 

data tentang kegiatan pembelajaran melalui foto.
53

 

Data yang diperoleh pada teknik penelitian ini adalah berupa foto-

foto-foto dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis uji-t. Untuk melihat apakah ada pengaruh penerapan metode bermain 

peran terhadap kecerdasan kinestetik anak sebelum dan sesudah diberi 

                                                             
52

 Patilima, Metode Penelitian Kualatif (Bandung: CV Alfabeta,2005), hlm.69 
53

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012, 
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perlakuan. Adapun proses dalam analisis data ini menggunakan rumus uji-t 

digunakan untuk menguji signifikasikan perbedaan mean, sebagai berikut:             

          
 ̅   ̅   

√
  
 

  
  

  
 

  

                   

Keterangan: 

  ̅1 = nilai rata-rata kelas ekperimen 

 ̅2  = varian sampel kelas kontrol 

  
   = varian sampel eksperimen 

  
   = varian sampel kelas kontrol 

    = jumlah responden kelas eksperimen 

    = jumlah responden kelas  kontrol 
54

 

 

                                                             
54

 Burhan Nurgianto, dkk, Op.Cit, hlm.194 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Adapun yang dapat disimpulkan dari hasil ini adalah metode bermain 

peran dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik anak di RA Al-Fatih Sungai 

Sibam Pekanbaru dinyatakan telah berhasil dengan baik. Hal ini berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan di RA Al-Fatih Sungai Sibam Pekanbaru 

bahwa data pada  perbandingan pretest dan posttest kelas eksperimen dengan 

menggunakan uji-t maka diperoleh thitung = 39,469 dan Sig. (2-tailed) = 0.000. 

Karena Sig. (2-tailed) = 0.000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan setelah menggunakan metode bermain peran dalam 

pembelajaran. Jadi artinya Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti dalam 

penelitian ini terdapat pengaruh metode bermain peran sebelum dan sesudah 

terhadap kecerdasan kinestetik anak kelompok B di RA Al-Fatih Sungai 

Sibam Pekanbaru sebesar  85,50%. 

 

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian di RA Al-Fatih Sungai Sibam 

Pekanbaru, pengaruh penerapan metode bermain peran terhadap kecerdasan 

kinestetik anak, berikut merupakan saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

yaitu: 

1. Bagi RA Al-Fatih Sungai Sibam Pekanbaru, sebagai bahan masukan dan 

informasi bagi guru terkait dengan judul tersebut. 
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2. Bagi Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), sebagai bahan 

informasi dan dapat menjadi bahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

tentang anak usia dini. 

3. Bagi Fakultas, sebagai literatur atau bahan referensi khususnya bagi 

Mahasiswa/i yang membutuhkan dan semua pihak pada umumnya. 

4. Bagi peneliti, sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan sebagai persyaratan 

kelulusan Strata 1 (S1) untuk mendapatkan gelar S.Pd. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi jika 

variabel dan instrumen yang berbeda 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN OBSERVASI VARIABEL X 

 

Observasi Pengaruh Penerapan Metode Bermain PeranTerhadap 

Kecerdasan Kinestetik Anak Di TKIT 

Al-Fatih Sungai Sibam Pekanbaru 

 

 

No Indikator 
Skala Nilai Rata-

rata 1 2 3 4 

1 

Guru mengumpulkan anak untuk diberi 

pengarahan dan aturan dalam bermain 

 

     

2 

Guru membicarakan alat alat yang akan  

digunakan saat bermain 

 

     

3 
Guru memilih tema yang akan dimainkan 

 

     

4 

Guru membagikan tugas kepada anak sesuai 

dengan peran yang akan dimainkan 

 

     

5 
Guru menentukan siapa yang akan bermain 

 

     

6 
Guru menyiapkan alat sebelum bermain 

 

     

7 

Guru mengawasi dan mendampingi anak saat 

bermain 

 

     

8 
Guru memerikan penilaian pada anak 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN OBSERVASI VARIABEL Y 

 

Observasi Pengaruh Penerapan Metode Bermain Peran 

Terhadap Kemampuan Kecerdasan Kinestetik Anak  

Di TKIT Al-Fatih Sungai Sibam Pekanbaru 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi gerakan tubuh     

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan tubuh     

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai kegiatan     

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik     

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan gerakan tubuh     

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan ketangkasan gerakat 

sehingga anak menguasai gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang dengan kegiatan yang 

terkait dengan halus-kasar, basah-kering, dan panas-dingin 
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Kriteria Penilaian Kemampuan Mengenal Huruf Anak 

N

o 

Indikator Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1 

 

Mengkoordin

asi gerak 

tubuh 

Anak belum 

mampu 

mengkoordinasi

kan tubuh. 

Anak mulai 

mampu 

mengkoordinasi

kan tubuh. 

Anak mampu 

mengkoordinasi

kan tubuh. 

Anak sudah 

mampu 

mengkoordinasi

kan tubuh. 

2 

Kemampuan 

menyeimbang

kan tubuh 

Anak belum 

mampu 

menyeimbangk

an tubuh. 

Anak mulai 

mampu 

menyeimbangk

an tubuh. 

Anak mampu 

menyeimbangk

an tubuh. 

Anak sudah 

mampu 

menyeimbangk

an tubuh. 

3 

Memiliki 

keterampilan 

dalam 

berbagai 

kegiatan 

Anak belum 

mampu 

memiliki 

keterampilan 

dalam berbagai 

kegiatan. 

Anak mulai 

mampu 

memiliki 

keterampilan 

dalam berbagai 

kegiatan. 

Anak mampu 

memiliki 

keterampilan 

dalam berbagai 

kegiatan. 

Anak sudah 

mampu 

memiliki 

keterampilan 

dalam berbagai 

kegiatan. 

4 

Mampu 

mengembang

kan kekuatan 

fisik 

Anak belum 

mampu 

mengembangka

n kekuatan 

fisik. 

Anak mulai 

mampu 

mengembangka

n kekuatan 

fisik. 

Anak  mampu 

mengembangka

n kekuatan 

fisik. 

Anak sudah 

mampu 

mengembangka

n kekuatan 

fisik. 

5 

Mampu 

mengembang

kan 

kelenturan 

gerakan tubuh 

Anak belum 

mampu 

mengembangka

n kelenturan 

gerakan tubuh. 

Anak mulai 

mampu 

mengembangka

n kelenturan 

gerakan tubuh. 

Anak mampu 

mengembangka

n kelenturan 

gerakan tubuh. 

Anak sudah 

mampu 

mengembangka

n kelenturan 

gerakan tubuh. 

6 

Mampu 

mematangkan 

kecepatan dan 

ketangkasan 

gerakan 

sehingga anak 

menguasai 

gerakan yang 

lancar 

,lincah,cepat 

dan tangkas 

Anak belum 

mampu 

mematangkan 

kecepatan dan 

ketangkasan 

gerakan 

sehingga anak 

menguasai 

gerakan yang 

lancar 

,lincah,cepat 

dan tangkas. 

Anak mulai 

mampu 

mematangkan 

kecepatan dan 

ketangkasan 

gerakan 

sehingga anak 

menguasai 

gerakan yang 

lancar 

,lincah,cepat 

dan tangkas. 

Anak mampu 

mematangkan 

kecepatan dan 

ketangkasan 

gerakan 

sehingga anak 

menguasai 

gerakan yang 

lancar 

,lincah,cepat 

dan tangkas. 

Anak sudah 

mampu 

mematangkan 

kecepatan dan 

ketangkasan 

gerakan 

sehingga anak 

menguasai 

gerakan yang 

lancar 

,lincah,cepat 

dan tangkas. 
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7 

Peka terhadap 

sentuhan yang 

dirangsang 

dengan 

kegiatan yang 

terkait dengan 

halus-kasar, 

basah-kering 

dan panas-

dingin 

Anak belum 

mampu peka 

terhadap 

sentuhan yang 

dirangsang 

dengan 

kegiatan yang 

terkait dengan 

halus-kasar, 

basah-kering 

dan panas-

dingin. Peka terhadap sentuhan yang dirangsang dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, basah-kering dan panas-din Peka terhadap sentuhan yang dirangsang dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, basah-kering dan panas-dingin 

Anak mulai 

mampu peka 

terhadap 

sentuhan yang 

dirangsang 

dengan 

kegiatan yang 

terkait dengan 

halus-kasar, 

basah-kering 

dan panas-

dingin. 

Anak mampu 

peka terhadap 

sentuhan yang 

dirangsang 

dengan 

kegiatan yang 

terkait dengan 

halus-kasar, 

basah-kering 

dan panas- 

dingin. 

Anak sudah 

mampu peka 

terhadap 

sentuhan yang 

dirangsang 

dengan 

kegiatan yang 

terkait dengan 

halus-kasar, 

basah-kering 

dan panas-

dingin. 

Sumber : Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 
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Keterangan : 

Berkembang Sangat Baik  :  Diberikan skor 4, apabila anak melakukan 

semua  kegiatan yang diberikan oleh guru 

secara keseluruhan dengan baik dan benar. 

Berkembang Sesuai Harapan :  Diberikan skor 3, apabila anak telah mampu 

melakukan kegiatan yang diberikan oleh 

guru dengan benar. 

Mulai Berkembang :  Diberikan skor 2, apabila anak mau 

melakukan kegiatan yang diberikan oleh 

guru akan tetapi anak belum melakukan 

kegiatan dengan benar. 

Belum Berkembang :  Diberikan skor 1, apabila anak belum mau 

melakukan kegiatan yang diberikan oleh 

guru secara keseluruhan. 
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Lampiran 3 

RELIABILITAS BUTIR INSTRUMEN UJI COBA 

 

siswa  indikator       
    skor total 

skor 

total 
kuadrat 

skor 

  1 2 3 4 5 6 7   
 S1 2 1 2 2 2 2 1 12 144 

S2 3 1 3 2 1 1 2 13 169 

S3 2 2 2 1 3 1 1 12 144 

S4 2 1 1 1 1 2 1 9 81 

S5 1 2 2 2 3 1 2 13 169 

S6 1 2 1 1 2 1 3 11 121 

S7 2 1 2 2 1 2 1 11 121 

S8 2 2 2 2 1 1 2 12 144 

S9 2 2 1 1 2 1 2 11 121 

S10 1 2 1 1 2 3 2 12 144 

S11 2 1 2 2 3 1 1 12 144 

S12 2 2 2 2 2 1 3 14 196 

S13 3 1 1 2 2 2 1 12 144 

S14 1 2 2 1 3 2 2 13 169 

jumlah  26 22 24 22 28 21 24 154 1842 

kuadrat 676 484 576 484 784 441 576     
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Langkah 1 

Menghitung varians skor tiap item soal dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

   
∑  

  
 ∑   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

     

  
  

       

 

 

 Langkah 2 

Menjumlahkan varians semua instrumen sebagai berikut. 

∑                      

                           0,4285+0,3928+0, 357 

 2,537 

 Langkah 3 

Menghitung varians total sebagai berikut. 

   
∑  

  
 ∑   

 

 
 

 

 
     

      

  
  

        

 

 Langkah 4 

𝑆  
     

     

  
  

  .    𝑆  
  8  

     

 4

  
     57 

𝑆  
     

     

  
  

       𝑆  
     

     

  
  

        

𝑆  
     

     

  
  

        𝑆  
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Menghitung reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha sebagai 

berikut. 

    (
 

   
)(  

∑  

  
) 

 (
  

    
) (  

     

      
) 

        

 

 Langkah 5 

Berdasarkan ketentuan  df = N  2 = 14 – 2 = 12, sehingga diperoleh  

       pada taraf signifikan 5% sebesar 0,4575. Dengan demikian     

                     . Jadi kesimpulannya adalah Instrumen ini 

dikatakan reliabel. 
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Lampiran 4 

VALIDITAS UJI COBA BUTIR INSTRUMEN 

 BUTIR INSTRUMEN NO. 1 
 

SISWA X Y Xy X^2 Y^2 

S1 2 12 24 4 144 

S2 3 13 39 9 169 

S3 2 12 24 4 144 

S4 2 9 18 4 81 

S5 1 13 13 1 169 

S6 1 11 11 1 121 

S7 2 11 22 4 121 

S8 2 12 24 4 144 

S9 2 11 22 4 121 

S10 1 12 12 1 144 

S11 2 12 24 4 144 

S12 2 14 28 4 196 

S13 3 12 36 9 144 

S14 1 13 13 1 169 

JUMLAH 26 154 310 54 1824 

 

Keterangan :  X = Skor siswa pada soal nomor 1 

   Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor butir instrumen dengan menggunakan rumus 

korelasi Product Moment sebagai berikut: 

         
 .∑    ∑   ∑  

√[ .∑    ∑   ][ .∑    ∑   ]

 

Perhitungan validitas butir instrumen no 1. 

        
   .                

√[    .           ][  .              ]
 

       
         

√[        ][           ]
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 Langkah 2 

Menghitung harga         dengan rumussebagai berikut: 

        
 √   

√    
 

Harga         untuk butir instrumen nomor 1. 

        
      √    

√           
 

 
     

      
 

        

Harga        untuk db =         dengan taraf signifikan 5% yaitu       

                           , maka butir instrumen nomor 1 valid. 
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BUTIR INSTRUMEN NO. 2 

SISWA X Y Xy X^2 Y^2 

S1 1 12 12 1 144 

S2 1 13 13 1 169 

S3 2 12 24 4 144 

S4 1 9 9 1 81 

S5 2 13 26 4 169 

S6 2 11 22 4 121 

S7 1 11 11 1 121 

S8 2 12 24 4 144 

S9 2 11 22 4 121 

S10 2 12 24 4 144 

S11 1 12 12 1 144 

S12 2 14 28 4 196 

S13 1 12 12 1 144 

S14 2 13 26 4 169 

JUMLAH 22 154 265 38 1842 

 

Keterangan :  X = Skor siswa pada Instrumen nomor 2 

   Y = Total skor siswa 

 Langkah 1 

Menghitung harga korelasi skor butir Instrumen dengan menggunakan rumus 

korelasi Product Moment sebagai berikut: 

         
 .∑    ∑   ∑  

√[ .∑    ∑   ][ .∑    ∑   ]

 

Perhitungan validitas butir soal no 2. 

        
    .               

√[    .           ][  .              ]
 

        
         

√[       ][           ]
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 Langkah 2 

Menghitung harga         dengan rumus sebagai berikut: 

        
 √   

√    
 

Harga         untuk Instrumen nomor 2. 

        
     √    

√          
 

 
       

      
 

        

Harga        untuk db =         dengan taraf signifikan 5% yaitu       

                           , maka butir Instrumen nomor 2 valid. 

Dengan melakukan perhitungan yang sama untuk soal nomor 3 sampai dengan 

nomor 7, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Data Skor Hasil Validitas Soal Uji Coba  

 

No. Item R                Ket. 

1                     Valid 

2                    Valid 

3                     Valid 

4                    Valid 

5 0, 7209 3,4690       Valid 

6 0,5127 2,0980       Valid 

7 0,6924 3,3276       Valid 
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Lampiran 5 

DATA PRETEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL KECERDASAN KINESTETIK 

ANAK DI TKIT AL-FATIH SUNGAI SIBAM PEKANBARU 

DATA PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

NAMA INDIKATOR 

 1 2 3 4 5 6 7 X Xmax % Ket 

Subyek 1 1 1 1 1 1 1 1 7 28 25 BB 

Subyek 2 1 1 1 1 1 1 1 7 28 25 BB 

Subyek 3 1 1 2 1 1 1 1 8 28 28,5 BB 

Subyek 4 1 1 1 1 1 1 1 7 28 25 BB 

Subyek 5 1 1 1 1 2 1 1 8 28 28,5 BB 

Subyek 6 1 1 1 1 1 1 1 7 28 25 BB 

Subyek 7 1 1 1 1 1 1 1 7 28 25 BB 

Subyek 8 1 1 1 1 1 1 1 7 28 25 BB 

Subyek 9 1 1 1 1 1 1 1 7 28 25 BB 

Subyek 10 1 2 1 1 1 1 1 8 28 28,5 BB 

Jumlah 10 11 11 10 11 10 10 73 280 260,5  

Skor ideal 40 40 40 40 40 40 40     

% 25 27,5 27,5 25 27,5 25 25 182    

Kreteria  BB BB BB BB BB BB BB     

Rata – rata          26,05 BB 

 

Peneliti 

 

 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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DATA PRETEST KELAS KONTROL 

NAMA INDIKATOR 

 1 2 3 4 5 6 7 X Xmax % Ket 

Subyek 1 1 2 1 1 1 1 1 8 28 28,5 BB 

Subyek 2 2 1 1 1 1 1 1 8 28 28,5 BB 

Subyek 3 1 1 1 2 1 1 1 8 28 28,5 BB 

Subyek 4 1 1 1 1 1 1 1 7 28 25 BB 

Subyek 5 1 1 2 1 1 1 1 8 28 28,5 BB 

Subyek 6 1 1 1 1 2 1 1 8 28 28,5 BB 

Subyek 7 2 1 1 1 1 1 1 8 28 28,5 BB 

Subyek 8 1 1 2 1 1 1 1 8 28 28,5 BB 

Subyek 9 1 1 1 1 1 1 2 8 28 28,5 BB 

Subyek 10 2 1 1 1 1 1 1 8 28 28,5 BB 

Jumblah 13 11 12 11 11 10 11 79 280 281,5  

Skor ideal 40 40 40 40 40 40 40     

% 32,5 27,5 3O 27,5 27,5 25 27,5 197,5    

Kreteria  BB BB BB BB BB BB BB     

Rata – rata          28,15 BB 

 

Peneliti 

 

 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lampiran 6 

DATA TREATMENT PERTAMA KELAS EKSPERIMEN 

PADA GURU DI TKIT AL-FATIH PEKANBARU 

No Indikator 

 

Skala Nilai Jumblah Skor 

1 2 3 4 

1 Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan aturan dalam bermain     1 

2 Guru membicarakan alat alat yang akan digunakan saat bermain     1 

3 Guru memilih tema yang akan dimainkan     1 

4 Guru membagikan tugas kepada anak sesuai dengan peran yang akan 

dimainkan 

    1 

5 Guru menentukan siapa yang akan bermain     1 

6 Guru menyiapkan alat sebelum bermain     1 

7 Guru mengawasi dan mendampingi anak saat bermain     1 

8 Guru memberi penilaian pada anak     2 

Jumblah  9 

Presentasi 28,1 % 

Kategori  Kurang Baik 

 

Peneliti 

 

 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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DATA TREATMENT KEDUA KELAS EKSPERIMEN 

 PADA GURU DI  TKIT AL-FATIH PEKANBARU 

 

No Indikator 

 

Skala Nilai Jumblah Skor 

1 2 3 4 

1 Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan aturan dalam bermain     3 

2 Guru membicarakan alat alat yang akan digunakan saat bermain     2 

3 Guru memilih tema yang akan dimainkan     2 

4 Guru membagikan tugas kepada anak sesuai dengan peran yang akan dimainkan     2 

5 Guru menentukan siapa yang akan bermain     2 

6 Guru menyiapkan alat sebelum bermain     2 

7 Guru mengawasi dan mendampingi anak saat bermain     2 

8 Guru memberi penilaian pada anak     3 

Jumblah    18 

Presentasi 56,2 % 

Kategori  Cukup Baik 

 

Peneliti 

 

 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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DATA TREATMENT KETIGA KELAS EKSPERIMEN 

PADA GURU DI TKIT AL-FATIH PEKANBARU 

 

 

No Indikator 

 

Skala Nilai Jumblah Skor 

1 2 3 4 

1 Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan aturan dalam bermain     4 

2 Guru membicarakan alat alat yang akan digunakan saat bermain     3 

3 Guru memilih tema yang akan dimainkan     4 

4 Guru membagikan tugas kepada anak sesuai dengan peran yang akan 

dimainkan 
    3 

5 Guru menentukan siapa yang akan bermain     3 

6 Guru menyiapkan alat sebelum bermain     3 

7 Guru mengawasi dan mendampingi anak saat bermain     3 

8 Guru memberi penilaian pada anak     4 

Jumblah  27 

Presentasi 84,3 % 

Kategori  Amat Baik 

    

Peneliti 

 

 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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DATA TREATMENT KEEMPAT KELAS EKSPERIMEN 

PADA GURU DI TKIT AL-FATIH PEKANBARU 

 

 

No Indikator 

 

Skala Nilai Jumblah Skor 

1 2 3 4 

1 Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan aturan dalam bermain     4 

2 Guru membicarakan alat alat yang akan digunakan saat bermain     4 

3 Guru memilih tema yang akan dimainkan     4 

4 Guru membagikan tugas kepada anak sesuai dengan peran yang akan 

dimainkan 
    4 

5 Guru menentukan siapa yang akan bermain     4 

6 Guru menyiapkan alat sebelum bermain     4 

7 Guru mengawasi dan mendampingi anak saat bermain     4 

8 Guru memberi penilaian pada anak     4 

Jumblah  32 

Presentasi 100 % 

Kategori  Amat Baik 

Peneliti 

 

 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lampiran 7 

DATA POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL KECERDASAN KINESTETIK 

ANAK DI TKIT AL-FATIH SUNGAI SIBAM PEKANBARU 

DATA PROTTEST KELAS EKSPERIMEN 

NAMA INDIKATOR 

 1 2 3 4 5 6 7 X Xmax % Ket 

Subyek 1 4 3 4 3 4 3 3 24 28 85,7 BSB 

Subyek 2 3 4 3 4 3 3 3 23 28 82,1 BSB 

Subyek 3 3 3 4 3 4 4 4 25 28 89,2 BSB 

Subyek 4 4 3 3 4 3 3 4 24 28 85,7 BSB 

Subyek 5 4 4 4 4 4 4 4 28 28 100 BSB 

Subyek 6 4 3 4 4 4 3 4 26 28 92,8 BSB 

Subyek 7 3 4 3 3 3 4 3 23 28 82,1 BSB 

Subyek 8 4 4 3 4 4 3 4 26 28 92,8 BSB 

Subyek 9 3 3 4 4 3 3 4 24 28 85,7 BSB 

Subyek 10 4 4 3 4 4 4 4 27 28 96,4 BSB 

Jumblah 36 35 35 37 36 34 37 250 280 892,5  

Skor ideal 40 40 40 40 40 40 40     

% 90 87,5 87,5 92,5 90 85 92,5 625    

Kreteria  BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB     

Rata – rata          89,25 BSB 

 

Peneliti 

 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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DATA PROTTEST KELAS KONTROL 

NAMA INDIKATOR 

 1 2 3 4 5 6 7 X Xmax % Ket 

Subyek 1 2 2 3 2 2 2 2 15 28 53, 5 MB 

Subyek 2 2 3 2 2 2 2 2 15 28 53.5 MB 

Subyek 3 3 2 2 2 3 3 2 17 28 60,7 BSH 

Subyek 4 2 2 2 2 2 2 2 14 28 50 MB 

Subyek 5 3 3 2 2 2 3 3 18 28 64,2 BSH 

Subyek 6 2 2 3 2 3 2 2 16 28 57,1 BSH 

Subyek 7 3 2 2 2 2 2 2 14 28 50 MB 

Subyek 8 3 2 3 2 2 3 2 17 28 60,7 BSH 

Subyek 9 2 2 2 2 3 2 2 15 28 53,5 MB 

Subyek 10 3 2 2 2 2 2 2 15 28 53,5 MB 

Jumblah 25 22 23 20 23 23 21 157 280 557,1  

Skor ideal 40 40 40 40 40 40 40     

% 62,5 55 57,5 50 57,5 57,5 52,5 392,5    

Kreteria  BSH MB BSH MB BSH BSH MB     

Rata – rata          55,71 MB 

Peneliti 

 

 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lampiran 8 

REKAPITULASI KEMAMPUAN KECERDASAN KINESTETIK 

ANAK DI TKIT AL-FATIH SUNGAI SIBAM PEKANBARU 

NO SUBJEK 
SKOR PRESTEST SKOR POSTTEST 

EKSPERIMENT KONTROL EKSPERIMENT KONTROL 

1. SUBJEK 1 7 8 24 15 

2. SUBJEK 2 7 8 23 15 

3. SUBJEK 3 8 8 25 17 

4. SUBJEK 4 7 7 24 14 

5. SUBJEK 5 8 8 28 18 

6. SUBJEK 6 7 8 26 16 

7. SUBJEK 7 7 8 23 14 

8. SUBJEK 8 7 8 26 17 

9. SUBJEK 9 7 8 24 15 

10. SUBJEK 10 8 8 27 15 

 JUMLAH 73 79 250 157 

 RATA-

RATA 
73:10= 7,3 79:10 = 7,9 250:10 = 25 

157:10 = 

15,7 

                                                                                              

        Peneliti 

 

 

Kurnia Hindun Nurjnnah 
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Lampiran 9 

 

Pengolahan Data Pretest  Eksperimen Dan  Kontrol  

dan Posttest  Eksperimen dan Kontrol. 

 

Tabel Pengolahan Data Pretest Eksperimen dan Pretest  Kontrol 

No X1  ̅  X1 -  ̅  (X1 -  ̅ )
2 X2  ̅  X2 -  ̅ 

 
(X2 -  ̅  

2
 

1        7 7,3 0,3 0,09   8 7,9 0,1 0,01 

2        7 7,3 0,3 0,09    8 7,9 0,1 0,01 

3        8 7,3 0,7 0,49    8 7,9 0,1 0,01 

4 7 7,3 0,3 0,09    7 7,9 -0,9 0,81 

5        8 7,3 0,7 0,49   8 7,9     0,1 0,01 

6        7 7,3    0,3 0,09    8 7,9 0,1 0,01 

7        7 7,3 0,3 0,09    8 7,9 0,1 0,01 

8        7 7,3 0,3 0,09    8 7,9      0,1 0,01 

9        7 7,3 0,3 0,09    8 7,9 0,1 0,01 

10         8 7,3 0,7 0,49    8 7,9 0,1      0,01 

 
    73 

  
2,1 79 

  
0,9 

 

  
  

       ̅   

   
 

=  
   

    
 

=
   

 
 

= 0,233 

  
  

      ̅   

   
 

=  
   

    
 

=  
   

 
 

= 0,1 

 

  
 ̅    ̅ 

√
  
 

  
 

  
 

  

 

= 
       

√
     

  
 

   

  

 

 
    

√          
 

 
    

√      
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Lampiran 10 

 

Tabel  Pengolahan Data Posttest Eksperimen  

dan  Posttest Kontrol 

 

No X1  ̅  X1 -  ̅  (X1 -  ̅ )
2 X2  ̅  X2 -  ̅ 

 
(X2 -  ̅  

2
 

1 24 25 -1 -1 15 15,7 -0,7 -0,49 

2 23 25 -2 -4 15 15,7      -0,7 -0,49 

3 25 25 0 0 17 15,7 1,3 1,69 

4 24 25 -1 -1 14 15,7 -1,7 -2,89 

5 28 25 3 9 18 15,7 2,3 5,29 

6 26 25 1 1 16 15,7 0,3 0,09 

7 23 25 -2 -4 14 15,7 -1,7 -2,89 

8 26 25 1 1 17 15,7 1,3 1,69 

9 24 25 -1 -1 15 15,7 -0,7 -0,49 

10 27 25 2 4 15 15,7 -0,7 -0,49 
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4 157  

 
1,02 

 

  
  

       ̅   

   
 

=  
 

    
 

=
 

 
 

=0,444 

  
  

      ̅   

   
 

=  
    

    
 

=  
    

 
 

= 0,113 
 

  
 ̅    ̅ 

√
  
 

  
 

  
 

  

 

= 
       

√
4

  
 

     

  

 

 
   

√       
 

 
   

√     
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Lampiran 11 

Uji linearitas 

ANOVA Tabel 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Kontrol * Eksperimen Between Groups (Combined) 16.000 4 4.000 2.000 .233 

Linearity 13.720 1 13.720 6.860 .047 

Deviation from Linearity 2.280 3 .760 .380 .772 

Within Groups 10.000 5 2.000   

Total 26.000 9    

 

 

Uji homogenitas 

 
Eksperimen Kontrol 

Chi-Square 
2.000a 3.000b 

Df 
5 4 

Asymp. Sig. 
.849 .558 

 

Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Eksperimen Kontrol 

N 10 10 

Normal Parametersa Mean 
25.00 15.60 

Std. Deviation 1.700 1.350 

Most Extreme Differences Absolute 
.222 .272 

Positive .222 .272 

Negative -.122 -.150 

Kolmogorov-Smirnov Z .702 .859 

Asymp. Sig. (2-tailed) .709 .452 

a. Test distribution is Normal.   
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Lampiran 12 

Uji hipotesis 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Kontrol_Pretest - 

Kontrol_Posttest 
-7.700 1.252 .396 -8.595 -6.805 -19.454 9 .000 

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Eksperimen_Pretest - 

Eksperimen_Posttest 
-17.700 1.418 .448 -18.714 -16.686 -39.469 9 .000 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)  

TKIT AL- FATIH  

 

Semester/Bulan/Minggu  :  II /2 /1 

Hari/Tanggal    : Senin, 10 Februari 2020 

Kelompk/Usia    :  B / 5-6 

Tema/Sub tema   :  Pekerjaan / Dokter 

 

Materi  dan Tujuan : 

1. Do’a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan (NAM) 

2. Menjawab pertanyaan dengan sopan dan baik  (Bahasa) 

3. Menceritakan tentang pekerjaan (Bahasa) 

4. Mengetahui macam-macam pekerjaan (Kognitif) 

5. Bangga menunjkkan hasil karya (Sosem) 

 

Alat dan Bahan  : 

 

1. Peralatan dokter 

2. Buku  

 

A. PEMBUKAAN  + (30 Menit) 

 

1. Mengucapkan salam dan do’a 

2. Tepuk dan lagu pembuka 

3. Mengaitkan pertanyaan pembuka dengan sub tema dokter 

4. Mengenal kegiatan dan aturan yang di gunakan 

 

B. INTI 

 

1.  Guru memperlihatkan alat-alat  dokter 

2.  Guru menyebutkan nama-nama alat-alat dokter 

3.  Guru menyebutkan fungsi dari alat-alat dokter 

4.  Guru mengajak anak untuk bermain peran dokter 
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5.  Anak bermain peran dokter sesuai dengan peran yang telan di berikan oleh 

guru 

 

C. PENUTUP 

1. Menanyakan perasaan anak selama hari ini 

2. Berdiskusi tentang apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

3. Berdiskusi kegiatan mana yang paling disukai hari ini 

4. Bercerita pendek yang berisi pesan 

5. Informasi kegiatan esok hari 

6. Berdo’a ssudah belajar  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala RA Al-Fatih 

 

 

 

YOSI NOFRI ZARNI, S,Pd 

Peneliti 

 

 

 

KURNIA HINDUN NURJANNAH              
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)  

TKIT AL- FATIH  

 

Semester/Bulan/Minggu  :  II /2 /1 

Hari/Tanggal    : Selasa, 11 Februari 2020 

Kelompk/Usia    :  B / 5-6 

Tema/Sub tema   :  Pekerjaan / Polisi 

 

Materi  dan Tujuan : 

6. Do’a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan (NAM) 

7. Menjawab pertanyaan dengan sopan dan baik  (Bahasa) 

8. Menceritakan tentang pekerjaan (Bahasa) 

9. Mengetahui macam-macam pekerjaan (Kognitif) 

10. Bangga menunjkkan hasil karya (Sosem) 

 

Alat dan Bahan  : 

 

3. Pistol 

4. Mobil-mobiilan 

5. Uang mainan 

 

D. PEMBUKAAN  + (30 Menit) 

 

5. Mengucapkan salam dan do’a 

6. Tepuk dan lagu pembuka 

7. Mengaitkan pertanyaan pembuka dengan sub tema polisi 

8. Mengenal kegiatan dan aturan yang di gunakan 

 

E. INTI 

 

6.  Guru memperlihatkan pekerjaan polisi 

7.  Guru menyebutkan nama-nama alat-alat polisi 

8.  Guru menyebutkan fungsi dari alat-alat polisi 

9.  Guru mengajak anak untuk bermain peran polisi 
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10.  Anak bermain peran polisi sesuai dengan peran yang telan di 

berikan oleh guru 

 

 

F. PENUTUP 

7. Menanyakan perasaan anak selama hari ini 

8. Berdiskusi tentang apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

9. Berdiskusi kegiatan mana yang paling disukai hari ini 

10. Bercerita pendek yang berisi pesan 

11. Informasi kegiatan esok hari 

12. Berdo’a ssudah belajar  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala RA Al-Fatih 

 

 

 

YOSI NOFRI ZARNI, S,Pd 

Peneliti 

 

 

 

KURNIA HINDUN NURJANNAH              
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TKIT AL- FATIH  

 

Semester/Bulan/Minggu  :  II /2/1 

Hari/Tanggal    : Rabu,12 Februari 2020 

Kelompk/Usia    :  B / 5-6 

Tema/Sub tema   :  Pekerjaan / Guru 

 

Materi  dan Tujuan : 

11. Do’a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan (NAM) 

12. Menjawab pertanyaan dengan sopan dan baik  (Bahasa) 

13. Menceritakan tentang pekerjaan (Bahasa) 

14. Mengetahui macam-macam pekerjaan (Kognitif) 

15. Bangga menunjkkan hasil karya (Sosem) 

 

Alat dan Bahan  : 

 

1. Buku 

2. Spidol 

3. Pensil/pena 

 

G. PEMBUKAAN  + (30 Menit) 

 

9. Mengucapkan salam dan do’a 

10. Tepuk dan lagu pembuka 

11. Mengaitkan pertanyaan pembuka dengan sub tema guru 

12. Mengenal kegiatan dan aturan yang di gunakan 

 

H. INTI 

 

11.  Guru memperlihatkan pekerjaan guru 

12.  Guru menyebutkan benda dan alat yang di pakai guru 

13.  Guru menyebutkan fungsi dari benda dan alat yang dipakai guru 

14.  Guru mengajak anak untuk bermain peran sebagai guru 
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15.  Anak bermain peran sebagai guru sesuai dengan peran yang telah 

di berikan oleh guru 

 

 

I. PENUTUP 

13. Menanyakan perasaan anak selama hari ini 

14. Berdiskusi tentang apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

15. Berdiskusi kegiatan mana yang paling disukai hari ini 

16. Bercerita pendek yang berisi pesan 

17. Informasi kegiatan esok hari 

18. Berdo’a ssudah belajar 

 

Mengetahui, 

Kepala RA Al-Fatih 

 

 

 

YOSI NOFRI ZARNI, S,Pd 

Peneliti 

 

 

 

KURNIA HINDUN NURJANNAH              
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TKIT AL- FATIH  

 

Semester/Bulan/Minggu  :  II /2/1 

Hari/Tanggal    : Kamis, 13 Februari 2020 

Kelompk/Usia    :  B / 5-6 

Tema/Sub tema   :  Pekerjaan / Pedagang 

 

Materi  dan Tujuan : 

16. Do’a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan (NAM) 

17. Menjawab pertanyaan dengan sopan dan baik  (Bahasa) 

18. Menceritakan tentang pekerjaan (Bahasa) 

19. Mengetahui macam-macam pekerjaan (Kognitif) 

20. Bangga menunjkkan hasil karya (Sosem) 

 

Alat dan Bahan  : 

 

6. Sayuran  

7. Duit mainan 

8. Plastik  

 

J. PEMBUKAAN  + (30 Menit) 

 

13. Mengucapkan salam dan do’a 

14. Tepuk dan lagu pembuka 

15. Mengaitkan pertanyaan pembuka dengan sub tema pedagang 

16. Mengenal kegiatan dan aturan yang di gunakan 

 

K. INTI 

 

16.  Guru memperlihatkan pekerjaan pedagang 

17.  Guru menyebutkan nama-nama sayuran yang dijual oleh pedagang 

18.  Guru menyebutkan manfaat dari sayuran yang dijual pedagang 

19.  Guru mengajak anak untuk bermain peran sebagai pedagang 
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20.  Anak bermain peran sebagai pedagang sesuai dengan peran yang telah di 

berikan oleh guru 

 

L. PENUTUP 

 

19. Menanyakan perasaan anak selama hari ini 

20. Berdiskusi tentang apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

21. Berdiskusi kegiatan mana yang paling disukai hari ini 

22. Bercerita pendek yang berisi pesan 

23. Informasi kegiatan esok hari 

24. Berdo’a ssudah belajar  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala RA Al-Fatih 

 

 

 

YOSI NOFRI ZARNI, S,Pd 

Peneliti 

 

 

 

KURNIA HINDUN NURJANNAH              
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Lampiran 14 

Lembar Observasi Preetest terhadap Penerapan Metode Bermain Peran 

 ( Variabel X) 

Pertemuan ke   : 1 (satu) 

Hari/Tanggal    : Senin/ 10 Februari 2020 

Pelaksana         : Guru 

Observer          : Kurnia Hindun Nurjannah          

No Indikator 

 

 

Skala Nilai Jumblah 

Skor 1 2 3 4 

1 Guru mengumpulkan anak untuk diberi 

pengarahan dan aturan dalam bermain 

    1 

2 Guru membicarakan alat alat yang akan 

digunakan saat bermain 

    1 

3 Guru memilih tema yang akan dimainkan     1 

4 Guru membagikan tugas kepada anak sesuai 

dengan peran yang akan dimainkan 

    1 

5 Guru menentukan siapa yang akan bermain     1 

6 Guru menyiapkan alat sebelum bermain     1 

7 Guru mengawasi dan mendampingi anak saat 

bermain 

    1 

8 Guru memberi penilaian pada anak     2 

Jumblah  9 

Presentasi 28,1 % 

Kategori  Kurang Baik 

                                                                         Observer                                                                               

Observer 

 

 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Preetest terhadap Penerapan Metode Bermain Peran 

( Variabel X) 

 

Pertemuan ke  : 4 (Empat) 

Hari/Tanggal    : Kamis/ 14 Februari 2020 

Pelaksana         : Guru 

Observer          : Kurnia Hindun Nurjannah        

No  

Indikator 

 

Skala Nilai Jumblah 

Skor 1 2 3 4 

1 Guru mengumpulkan anak untuk diberi 

pengarahan dan aturan dalam bermain 
    4 

2 Guru membicarakan alat alat yang akan 

digunakan saat bermain 
    4 

3 Guru memilih tema yang akan dimainkan     4 

4 Guru membagikan tugas kepada anak sesuai 

dengan peran yang akan dimainkan 
    4 

5 Guru menentukan siapa yang akan bermain     4 

6 Guru menyiapkan alat sebelum bermain     4 

7 Guru mengawasi dan mendampingi anak saat 

bermain 
    4 

8 Guru memberi penilaian pada anak     4 

Jumblah  32 

Presentasi 100 % 

Kategori  Amat Baik 

       

   Observer 

       

     Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lampiran 15 

 

Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap Kemampuan  

Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak : Subjek 1 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : 1 

Hari/tgl              : Senin, 10 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan 

berbagi gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik     

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

    

       

    Observer 

 

 

                                  Kurnia Hindun Nurjannah  
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Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

 

Nama Anak    : Subjek  2 

Usia                 : 5-6 tahun 

Pertemuan ke  : 1 

Hari/tgl           : Senin, 10 Februari  2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik     

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, 

basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

          Observer 

 

       

        Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap 

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak    : Subjek 3 

Usia                : 5-6 tahun 

Pertemuan ke : 1 

Hari/tgl           : Senin, 10 Februari 2020 

 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik     

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, 

basah-kering, dan panas-dingin 

    

 

 

  Observer 

 

                                                                  

Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak    : Subjek 4 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke     : 1 

Hari/tgl              : Senin, 10 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

    Observer 

 

                                       

Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak     : Subjek 5 

Usia                 : 5-6 tahun 

Pertemuan ke : 1 

Hari/tgl          : Senin, 10 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, 

basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

          Observer 

 

 

                                              

           Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak    : Subjek 6 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : 1 

Hari/tgl              : Senin, 10 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 
kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, 

basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

      Observer 

 

                                        

         Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak       : Subjek 7 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : 1 

Hari/tgl             : Senin, 10 Februari 2020 

 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, 

basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

               Observer 

 

                                           

          Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak    : Subjek 8 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : 1 

Hari/tgl              : Senin, 10 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, 

basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

    Observer 

 

 

                                         

         Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak    : Subjek 9 

Usia                 : 5-6 tahun 

Pertemuan ke  : 1 

Hari/tgl           : Senin, 10 Februari 2020 

 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

    Observer  

       

  

       

    Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Preetest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak  : Subjek 10 

Usia                 : 5-6 tahun 

Pertemuan ke  : 1 

Hari/tgl           : Senin, 10 Februari 2020 

 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

    Observer 

 

       

    Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak : Subjek 1 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan 

berbagi gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

    Observer 

                            

                                                                                                                                                 

Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak : Subjek 2 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

   

 

    Observer 

 

                            

                                                                              Kurnia Hindun Nurjannah 

 

 

 

  

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan 

berbagi gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak : Subjek 3 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan 

berbagi gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

    Observer 

 

 

                         Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak   : Subjek 4 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan 

berbagi gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

 

               

    Observer 

  

                            

     Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap  

Kemampuan Kecerdan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak : Subjek 5 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

    Observer 

 

 

                              Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak   : Subjek 6 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, 

basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

 

       

              Observer 

 

                            

                                                                                           

Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak     : Subjek 7 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-kasar, 

basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

 

       

    Observer 

 

                            

                                                                                           

Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak   : Subjek 8 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

  

N

o 

Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan 

berbagi gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan 

menyeimbangkan tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak 

menguasai gerakan yang lancar,lincah,cepat 

dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di 

rangsang dengan kegiatan yang terkait 

dengan halus-kasar, basah-kering, dan 

panas-dingin 

 

    

       

       

   Observer 

 

                            

                                                                         Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap 

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

 

Nama Anak    : Subjek 9 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan 

berbagi gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

    Observer 

 

 

                                Kurnia Hindun Nurjannah 
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Lembar Observasi Lapangan Posteest Terhadap  

Kemampuan Kecerdasan Kinestetik (Variabel Y) 

 

Nama Anak   : Subjek 10 

Usia                   : 5-6 tahun 

Pertemuan ke    : III 

Hari/tgl              : Rabu, 12 Februari 2020 

 

No Indikator                   Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu untuk mengkoordinasikan berbagi 

gerakan tubuh 

 

    

2. Anak memiliki kemampuan menyeimbangkan 

tubuh 

 

    

3. Anak memiliki keterampilan dalam berbagai 

kegiatan 

 

    

4. Anak mampu mengembangkan kekutan fisik 

 

    

5. Anak mampu mengembangkan kelenturan 

gerakan tubuh 

 

    

6. Anak mampu mematangkan kecepatan dan 

ketangkasan gerakat sehingga anak menguasai 

gerakan yang lancar,lincah,cepat dan tangkas 

 

    

7. Anak peka terhadap sentuhan yang di rangsang 

dengan kegiatan yang terkait dengan halus-

kasar, basah-kering, dan panas-dingin 

 

    

       

         Observer    

 

 

       

        Kurnia Hindun Nurjannah 
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DOKUMENTASI 

 

 

Guru menerangkan kegiatan yang akan dimai

 

Guru memberikan pengahan kepada anak 
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Anak melakukan kegiatan bermain peran dokter (memeriksa pasien) 

 

Anak melakukan kegiatan bermain peran pedagang (jual beli sayuran) 
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Anak bermain peran polisi (menunjukan surat-surat kendaraan) 

 

Anak bermain peran polisi (membayar denda) 
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Anak bermain peran guru (menerangkan pelajaran) 

 

Anak bermain peran guru (mengajarkan membaca iqra’) 

 










