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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu cara seseorang untuk merubah sikap dan 

tingkah laku menjadi lebih dewasa melalui proses pembelajaran, hal tersebut 

berlaku untuk anak usia dini. Karena anak yang berda pada katagori anak usia dini 

merupakan anak yang berada pada rentang usia lahir  sampai dengan usia enam 

tahun dimana anak mulai kritis, dan strategis yang telah diberikan dan disampaikan 

kepada anak melalui pendidikan, dalam proses pendidikan ini dapat mempengaruhi 

hasil pendidikan pada tahap selanjutnya (Depdiknas,2005: 2). 

Anak pada masa ini sangat mudah menyerap segala sesuatu termasuk 

pengaruh yang diberikan oleh lingkungannya, karena anak yang sedang berada pada 

masa emas (The golden Age) mereka harus diberikan stimulasi perkembangan yang 

baik dan tepat yang sesuai dengan tahap perkembangannya, karena stimulus yang 

diterima akan menjadi bekal bagi mereka untuk dikemudian hari. Menurut Sujiono 

(2009: 707) pendidikan yang diberikan kepada anak atau anak yang berada pada 

masa golden Age ini merupakan pendidikan yang sangat penting. Menurut undang- 

undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan 

Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14, yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 

Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) bertujuan untuk 

mengarahkan anak untuk bisa bertumbuh kembang yang disesuai dengan tingkat 

perkembangannya, sehingga mereka dapat memiliki kesiapan yang optimal serta 

dititik beratkan pada enam aspek perkembangan yang di tunjukan untuk anak, yaitu 

aspek perkembangan agama dan moral, perkembangan kognitif, perkembangan 

fisik motorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, dan 

perkembangan seni. Salah satu aktivitas atau kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

pada anak usia dini biasanya mengutamakan pembelajaran yang sesuai dengan 
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tumbuh kembang anak yaitu bermain sambil belajar, belajar sekaligus bermain, 

sebagaimana dijelaskan oleh Prianto (2003: 48) bahwa dalam bermain anak dapat 

belajar dan itu dapat dijadikan sarana pembelajara. Oleh karena itu, ketika anak 

belajaran  melalui permainan anak akan lebih tertarik dan mereka merasa belajar 

lebih menyenangkan hati, sehingga hasilnya akan optimal. 

Pembelajaran lewat permainan dapat dilakukan di luar kelas (outdoor 

learning), pada umumnya kegiata belajaran yang dilalukan di luar kelas dapat 

meningkatkan kegembiraan, kesenangan dan dapat menstimulus kecerdasan anak. 

Kecerdasan merupakan kompetensi yang mempunyai tiga komponen, yaitu 

kompetensi untuk mengatasi masalah, menghasilkan permasalahan yang baru, dan 

dapat menciptakan sesuatu (Musfiroh,2013: 19). Setiap anak memiliki sembilan 

jenis kecerdasan yang dapat distimulus dan dikembangkan. Salah satu dari 

kecerdasan tersebut ialah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah 

kecerdasan seseorang untuk dapat menyelesaikan permasalahannya atau gerakan 

yang menggunakan seluruh badan, atau sebagian badan. Kecerdasan kinestetik ini 

dapat dilihat dari kemampuan anak dalam menggunakan seluruh badan atau bagian 

dari badannya, dalam membedakan berbagai cara, baik untuk ekspresi gerak berupa 

tarian, maupun aktivitas atletik (Gardner,2013: 27). 

Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik biasanya mereka memiliki 

karakteristik senang melakukan aktivitas atau kegiatan secara langsung (learning 

by doing). Dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung yang dapat 

mempermudah anak dalam proses pembelajaran. Anak bisa secara langsung 

melihat apa yang mereka liat, merasakan, melakukan, dan belajar menganalisis 

sendiri terhadap apa yang dipelajarinya. Beberapa aktivitas permainan yang dapat 

mengoptimalkan potensi anak, termasuk dalam kecerdasan kinestetiknya, 

diantaranya adalah bermain di lingkungan outdoor. Aktivitas di luar kelas ini dapat 

membantu anak untuk mengembangkan kecerdasan kinestetiknya melalui berbagai 

kegiatan yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan studi pendahuluan, yang dilaksanakan di RA Darul Fardaniyah 

Limbangan Garut, terdapat fenomena yang menarik untuk dikaji. Di sekolah 

tersebut telah dilaksanakan pembelajaran outdoor learning. Dampak dari 
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pembelajaran outdoor learning bagi anak, yaitu memberikan pembelajaran yang 

lebih baik dan bermakna, dapat menjadi wadah untuk memperlancar proses 

perkembangan dan mendorong pengalaman yang unik bagi anak. Aktivitas outdoor 

learning di sekolah ini adalah saat anak bereksplorasi dan mengobservasi dengan 

tangannya sendiri, Anak dengan langsung dapat melihat perubahan warna, 

memegang pohon, mendengar suara hewan, dan berdampak pada terstimulasinya 

perkembangan fisiknya yaitu berkembangnya motorik halus dan motorik kasar 

anak. Terdapat fenomena lain bahwa kecerdasan kinestetik anak itu beragam seperti 

anak tidak bisa diam, anak berlari dan lain sebagainnya. 

Di sekolah tersebut secara konsisten telah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran outdoor learning, diantaranya anak menjelajahi pedesaan, 

mengamati lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan di RA Darul Fardaniyah pada tangga 19 Oktober 2019 Penerapan 

pembelajaran outdoor pada anak- anak kelas B sudah terencana dan disesuaikan 

dengan setiap temanya dan dilaksanakan seminggu satu kali tepatnya setiap hari 

Sabtu pada pukul 08:30- 10:00. 

Aktivitas outdoor learning ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat 

mendukung  adanya kemampuan kecerdasan kinestetik anak seperti koordinasi, 

keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan maupun 

kemampuan menerima atau merangsang dan hal yang berkaitan dengan sentuhan, 

sehingga anak mampu mengembangkan kecerdasan kinestetiknya. Meskipun 

aktivitas outdoor learning sudah dilaksanakan di sekolah serta memberikan 

rangsangan positif terhadap anak untuk melatih kecerdasan kinestetik anak, namun 

kenyataannya ditemukan sebagian anak belum berkembangan kecerdasan 

kinestetiknya. 

Pada saat aktivitas outdoor learning atau pembelajaran di luar kelas 

berlangsung, sebagian anak kesulitan dalam menyesuaikan, keseimbangan tubuh, 

kelincahan, mengkoordinasikan mata, tangan dan kaki, bahkan terdapat anak yang 

tidak mau dan tidak bisa mengikuti  aktivitas berjumlah  9 orang anak. Sedangkan 

jumlah keseluruhan anak kelas B berjumlah 22. Dengan deikian terdapat sekitar 
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40,10% anak yang memiliki kendala dalam kecerdasan kinestetik. Dengan kondisi 

yang demikianlah adanya masalah yang menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka munculah permasalahan yang perlu 

dikaji lebih dalam, yaitu bagaimana kualitas keberlangsungan aktivitas outdoor 

learning  yang ada di sekolah, bagaimana kecerdasan kinestetik  anak usia dini dan 

bagaimana pula hubungan keduanya. Dalam upaya merealisasikan permasalahan 

tersebut, maka dilakukan kegiatan penelitian, dengan judul “Hubungan Antara 

Aktivitas Outdoor Learning dengan Kecerdasan Kinestetik Anak””(Penelitian di 

Kelompok B RA Darul Fardaniyah  Limbangan Garut). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas outdoor learning anak usia dini di kelompok B RA 

Darul Fardaniyah Limbangan Garut? 

2. Bagaimana kecerdasan kinestetik anak usia dini di kelompok B RA 

Darul Fardaniyah Limbangan Garut? 

3. Bagaimana hubungan antara aktivitas outdoor learning dengan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini di kelompok B RA Darul 

Fardaniyah Limbangan Garut? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui:  

1. Realitas aktivitas outdoor learning anak usia dini di kelompok B RA 

Darul Fardaniyah Limbangan Garut. 

2. Realitas kecerdasan kinestetik anak usia dini di kelompok B RA Darul 

Fardaniyah Limbangan Garut. 

3. Realita hubungan antara aktivitas outdoor learning dengan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini di kelompok B RA Darul Fardaniyah 

Limbangan Garut. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi semua pihak yang berkaitan. 

Adapun manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi teoritis dan praktisi adalah 

sebagau berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis merupakan pikiran atau pola pikir yang mendasar semuanya 

teori-teori yang ada sebagai landasan tindakannya. Secara teoritis hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a.  Memberikan pengetahuan dan informasi dalam memperkaya wawasan 

ilmu pengetahuan khususnya mengenai aktivitas outdoor learning dan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini.  

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan aktivitas outdoor learning dan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah 

praktis. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti  

1) Peneliti mendapatkan pengetahuan dan wawasan pembelajaran 

tentang aktivitas outdoor learning dan kecerdasan kinestetik anak 

usia dini di RA Darul Fardaniyah Limbangan Garut. 

2) Mendapatkan informasi tentang aktivitas outdoor learning dan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini. 

3) Memperoleh pengalaman belajar saat melakukan penelitian. 

4) Sebagai acuan untuk terus berkarya dalam penelitian. 

b. Bagi Peserta didik 

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan meningkatkan kecerdasan 

kinestetik anak usia dini, agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang 

yang lebih lanjut dan dapat meningkatkan perkembangan pembelajaran 

anak. 
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c. Bagi guru  

1) Mengetahui kecerdasan kinestetik yang dimiliki anak.  

2) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam melakukan pengkajian lebih lanjut melalui aktivitas outdoor 

learning dan kecerdasan kinestetik anak anak usia dini.  

3) Menciptakan inovasi saat memotivasi anak dalam proses aktivitas 

outdoor learning.  

d. Bagi Orang Tua  

Dari hasil penelitian ini diharapkan orang tua dapat sadar akan 

pentingnya kecerdasan kinestetik anak di masa sekarang dan di masa yang 

akan datang. 

e. Bagi Lembaga Pendidikan  

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas 

lembaga pendidikan, khususnya dalam aktivitas outdoor learning dengan 

kecerdasan kinestetik anak usia dini. 

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Adelia Vera (2013: 17) outdoor study (outdoor learning) 

merupakan suatu aktivitas yang penyampaian pembelajaran dilakukan di luar kelas 

sehingga aktivitas belajar dilakukan dan berlangsung di alam bebas dan di luar kelas 

seperti anak menjelajah, mengamati, dan berkebun. Aktivitas outdoor learning  

memberi kesempatan pada anak untuk dapat menstimulus saraf, otot, otak, anak 

mampu trampil menggunakan anggota tubuhnya.  

Sedangkan menurut Husamah (2013: 19) pembelajaran yang dilakukan di 

luar kelas merupakan kegiatan luar kelas yang terdapat aktivitas di luar sekolah atau 

kelas dan di alam bebas lainya seperti: anak bermain di halaman sekolah, anak pergi 

ke perkampungan. Menurut para ahli di atas aktivitas outdoor learning dapat 

disimpulkan sebagai berikut, aktivitas outdoor learning merupakan suatu aktivitas 

belajaran anak yang berlangsung di luar kelas. 

Pencapaian yang ingin dicapai melalui aktivitas outdoor learning antara lain 

anak dapat mengembangkan bakatnya, dan kreativitasnya dapat berkembang 

dengan seluas- luasnya, dengan pengenalan berbagai kegiatan kepada anak di luar 
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kelas agar menjadika mereka lebih kreatif lagi dalam belajar, dan anak dapat 

mengetahui bahwa lingkungan dapat menjadi sumber mereka untuk belajar sesuatu 

yang baru, seperti anak mengunjungi kandang hewan atau kebun binatang, 

berkebun, bermain di lingkungan sekolah, dan bermain ke perkampungan 

(Vera,2012: 21). Aktivitas di luar kelas sangat membantu untuk mengembangkan 

perkembangan anak terutama bagi anak usia dini. 

Pada tahapan perkembangan usia manusia, pada usia dinilah masa yang 

sangat penting. Semua aspek perkembangan pada masa inilah anak mulai 

berkembang sangat pesat, sehingga semua rangsangan yang telah di dapatkan akan 

lebih terespon dengan baik. Rangsangan yang didapatkan dan diterima anak dapat 

mereka peroleh dari lingkungan dan media pembelajaran yang dapat menunjang 

kecerdasan anak. Salah satu kecerdasan yang perlu mendapatkan perhatian adalah 

kecerdasan kinestetik. 

Kecerdasan kinestetik atau kecerdasan fisik menurut Amstrong (2002: 3) 

adalah suatu kecerdasan di mana seseorang dapat mahir menggunakan anggota 

tubuhnya untuk melakukan suatu gerakan seperti berjalan, berlari- lari, melompat, 

melakukan kegiatan seni yang dapat menghasilkan karya. Tujuan dari 

perkembangan fisik yaitu untuk memperkenalkan serta melatih gerakan kepada 

anak baik gerakan kasar dan halus serta melatih keterampilan tubuhnya untuk 

menunjukan pertumbuhan pada anak. 

Kecerdasan kinestetik termasuk kedalam keterampilan motorik. 

Keterampilan motorik yaitu pengelolaan gerakan tubuh melalui aktivitas yang 

terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak dan urutan saraf tulang belakang 

(Rahyubi,2012: 222). Setiap anak mempunyai proses dan tahapan pertumbuhan 

masing- masing, kecerdasan kinestetik anak bisaa dilihat dari tahapan usianya.  

Dalam Permendikbud No. 137 tahun 2014, anak yang berusia 5-6 tahun 

idealnya sudah bisa melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi yang dapat 

melatih keseimbangan, kelenturan, kelincahan, serta dapat melakukan gerakan yang 

dapat mengkoordinasi mata, kaki, tangan, dan kepala. Untuk dapat membuktikan 

keterkaitan antara kedua variabel tersebut, diperlukan suatu pengamatan, baik 
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dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan merujuk pada indikator 

dari keduanya menjadi tolak ukur dalam menilainya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa aktivitas outdoor learning  

adalah aktivitas belajar yang berlangsung di luar kelas atau di alam bebas 

merupakan cara merangsang kecerdasan kinestetik anak. Dari indikator variabel 

bebas (X) yaitu aktivitas outdoor learning diantaranya: mengunjungi kandang 

hewan atau kebun binatang, berkebun, bermain di lingkungan sekolah dan bermain 

ke perkampungan, sedangkan indakator variabel terikat (Y) yaitu kecerdasan 

kinestetik diantaranya: keseimbangan, kelincahan, kelenturan, koordinasi mata, 

kaki, tangan dan kepala.  

Secara skematis uraian pokok- pokok pemikiran tersebut digambarkan sebagai 

berikut:  

         Gambar 1.1 

       Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

HUBUNGAN 

Kecerdasan Kinestetik Anak  

Y 

 

Aktivitas Outdoor Learning 

X 

1. Mengunjungi  kandang 

hewan atau kebun binatang  

2. Berkebun 

3. Bermain di lingkungan 

sekolah  

4. Bermain ke 

perkampungan 

 

 

1. Keseimbangan 

2. Kelincahan 

3. Kelenturan 

4. Koordinasi mata, kaki, 

tangan dan kepala 

(Permendikbud No. 137 

Tahun 2014 ) 

 

 

Responden 
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F. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012: 64) Hipotesis  adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian  telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara aktivitas outdoor 

learning dengan kecerdasan kinestetik anak. Untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis tersebut dilakukan pengujian hipotesis, hipotesis yang diuji adalah dengan 

membuktikan kebenaran hipotesis nol (Ho) apabila Ho keliru maka Ha diterima. 

Apabila Ho benar maka Ha ditolak.  

Adapun rumusan kedua hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: 

Ho: Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara aktivitas outdoor 

learning dengan kecerdasan kinestetik anak usia dini. 

Ha: Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara hubungan aktivitas 

outdoor learning dengan kecerdasan kinestetik anak usia dini.  

G. Penelitian yang Relevan 

Judul penelitian Hubungan Aktivitas Outdoor Learning dengan 

Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini ini ditunjang dengan hasil penelitian yang 

relevan. Hasil penelitian yang relevan diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Mulia tahun 2017 yang berjudul: 

Upaya Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini Melalui 

Metode Bermain Gerak dan Lagu di RA An- Nida Bandar Setia 

Kecamatan Percut Sei Tua. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan kecerdasan kinestetik anak usia dini  pada anak 

dengan penerapan metode Bermain Gerak dan Lagu. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa Pada siklus I belum meningkat dilihat dari 

persentasi anak mencapai rata-rata hanya 53,23% Pada siklus ke dua 

meningkat menjadi rata-rata 82,40 % dengan kriteria sangat baik, Jadi 

dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kecerdasan kinestetik pada 

anak. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 
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dilakukan saat ini yaitu, pengamatan dilakukan secara langsung 

mengamati anak usia dini, dan membahas tentang kecerdasan kinestetik. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Lokasi 

penelitian terdahulu di RA AN-NIDA jalan Pembangunan Dusun III 

Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 

Sedangkan penelitian saat ini dilakukan di RA Darul Fardaniyah 

Limbangan Garut. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Syamsiyah pada tahun 2014 yang 

berjudul: Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Melalui Ganes Ball 

(Permainan Bola) Pada Anak Kelompok Bermain Masjid Syuhada. Hasil 

analisis data  menunjukan bahwa ketuntasan yang telah dicapai anak pada 

pra tindakan yaitu 20% (2 anak), siklus I 50% (5 anak), dan siklus II 80% 

(8 anak) dari total populasi 10 anak dan dapat dikatakan berhasil. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan saat ini, yaitu pengamatannya dilakukan secara langsung 

mengamati anak dan membahas kecerdasan kinestetik. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu penelitian 

menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas, dan subjek penelitian 

yang di pakai oleh peneliti terdahulu adalah  anak kelompok bermain usia 

2-3 tahun. Lokasi penelitian di KB Masjid Syuhada Yogyakarta yang 

terletak di Jl. I Dewa Nyoman Oka No 13 Kotabaru Yogyakarta. 

Sedangkan penelitian saat ini subjek penelitian yang di pakai anak 

kelompok B umur 5-6 tahun yang dilakukan di RA Darul Fardaniyah 

Limbangan Garut. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jamilah, & M. Dani  Wahyudi,  tahun 

2017 yang berjudul: Mengembangkan Motorik Halus Anak 

Menggunakan Metode Outdoor Learning Melalui Kegiatan Melukis di 

Kelompok A TK Mawadah Kecamatan Banjarmasin. Bahwa 
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pembelajaran outdoor learning dapat meningkatkan aktivitas guru 

melalui pengambangan kemampuan motorik halus anak dalam kegiatan 

melukis. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan saat ini, yaitu pengamatannya dilakukan secara langsung 

mengamati anak dan membahas outdoor learning. Dan perbedaan dengan 

penelitian saat ini dengan penelitiana terdahulu yaitu penelitian saat ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas, lokasi penelitian 

terdahulu dilakukan di kelompok A TK Mawaddah Kecamatan  

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Sedangkan penelitian saat ini 

dilakukan di kelompok B RA Darul Fardaniyah Limbangan Garut.  

 


