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Abstrak : Penelitian ini bertujuan (1) Penerapan Senam Otak dalam meningkatkan 
Kecerdasan Kinestetik pada anak di kelas Apel Kelompok A (4-5 tahun) Pendidikan Anak 
Usia Dini Kasih Ibu Pontianak (2) Terdapat Peningkatan kemampuan pada kecerdasan 
Kinestetik dengan Senam Otak di kelas Apel Kelompok A (4-5 tahun) Pendidikan Anak 
Usia Dini Kasih Ibu Pontianak. menggunakan metode deskriptif, menggunakan pendekatan 
kualitatif dan jenisnya ialah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data 
dengan teknik: observasi dan dokumentasi. Sedangkan alat yang digunakan adalah 
pedoman observasi pedoman observasi partisipan.  Hasil dari penelitian ini dapat 
disimpulkan  (1) Pada siklus I kegiatan senam otak pasang telinga yang sudah mampu 
tanpa bantuan 45,4 % , senam otak burung hantu yang sudah mampu tanpa bantuan 54,5 
%, senam otak titik positif yang sudah mampu tanpa bantuan 45,4 %, senam otak gerakan 
silang yang sudah mampu 27,2%, senam otak gerakan silang berbaring yang sudah mampu 
tanpa bantuan 54,4%. (2) Pada siklus II kegiatan senam otak pasang telinga yang sudah 
mampu tanpa bantuan 66,6%, senam otak burung hantu yang sudah mampu tanpa bantuan 
75%, senam otak titik positif anak yang mampu tanpa bantuan 58,3%, senam otak gerakan 
silang yang sudah mampu tanpa bantuan 50%, senam otak gerakan silang berbaring yang 
ssudah mampu tanpa bantuan 66,6%. (3) Siklus III kegiatan  senam otak pasang telinga 
yang sudah mampu tanpa bantuan 83,3%, senam otak burung hantu anak yang sudah 
mampu tanpa bantuan 83,3%, senam otak titik positif yang sudah mampu tanpa bantuan 
75%, senam otak gerakan silang yang sudah mampu tanpa bantuan 75%, senam otak 
gerakan silang berbaring yang sudah mampu tanpa bantuan 83,3%.  
Kata kunci : Kecerdasan Kinestetik, Senam Otak 
 
Kecerdasan kinestetik merupakan 
kelebihan yang dimiliki seseorang lebih 
dari yang lainnya dalam mengatur gerakan 
tubuhnya. Anak yang menonjol dalam 
kecerdasan ini selalu mengekspresikan 
dirinya melalui gerakan-gerakan tubuhnya, 
ia memiliki keseimbangan tubuh yang 
baik. Ia dapat mengingat dan menerima 
setiap informasi yang diterimanya dalam 
saat belajar meskipun ia sedang asyik 
melakukan aktivitas bergerak. Untuk 
meningkatkan kecerdasan kinestetik pada 

anak usia dini, peneliti menggunakan 
senam otak. Senam otak atau brain gym 
merupakan sentuhan dan gerakan-gerakan 
yang bisa merangsang kerja dan 
berfungsinya otak secara optimal.  

Fokus masalah dalam penelitian ini 
adalah : (1). Bagaimana Penerapan Senam 
Otak dalam Meningkatkan Kecerdasan 
Kinestetik anak di kelas Apel Kelompok A 
(4-5 tahun) PAUD Kasih Ibu Pontianak ? 
(2). Apakah terdapat Peningkatan 
Kecerdasan Kinestetik melalui Senam 
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Otak di kelas Apel Kelompok A (4-5 
tahun) PAUD Kasih Ibu Pontianak?  

Bergerak merupakan suatu 
kebutuhan dalam beraktivitas, begitupun 
bagi anak yang hampir disetiap 
kegiatannya selalu bergerak dengan aktif. 
Baik di rumah maupun di sekolah, anak 
tak berhenti untuk terus bergerak karena 
dengan bergerak anak dapat merasakan 
suka cita bersama teman-temannya saat 
bermain. Karena dengan menggerakkan 
seluruh anggota tubuhnya serta perasaan 
yang gembira anak dapat melatih 
motoriknya. Hal ini tersebut sesuai dengan 
pendapat Samsudin (2008:19) 
Perkembangan gerak anak usia 4-5 tahun 
merupakan kelanjutan dari perkembangan 
gerak yang telah terjadi pada masa bayi. 
Pada usia ini perkembangan gerak yang 
terjadi adalah berupa  peningkatan kualitas 
penguasaan pola gerak yang telah bisa 
dilakukan pada masa bayi. Peningkatan 
kemampuan gerak bisa terjadi dengan baik 
apabila anak memperoleh kesempatan 
cukup besar untuk melakukan aktivitas 
fisik dalam bentuk gerakan-gerakan yang 
melibatkan keseluruh bagian anggota 
tubuhnya.  

Senam otak memiliki berbagai 
macam variasi gerak yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. Kegiatan 
senam otak akan lebih menarik jika 
dilakukan sambil bermain, sehingga anak-
anak akan lebih bersemangat dan tertarik 
untuk melakukannya.  
Berikut ini macam-macam gerakan senam 
otak menurut Paul E. Dennison dalam 
Yanuarita, A. (2012 : 79), terbagi dalam 
beberapa kelompok gerakan sesuai 
fungsinya (1) Gerakan Peningkat Energi : 
Pasang Telinga, (2) Gerakan Peregangan 
Otot : Burung Hantu, (3) Gerakan Penguat 
Sikap : Titik Positif, (4) Gerakan 
Menyebrangi Garis Tengah: Gerakan 
Silang, Gerakan Silang Berbaring 

Karena segala aktivitas hampir 
selalu dilakukan dengan bergerak, maka 
sejak sedini mungkin kemampuan gerak 
atau motorik anak harus dikembangkan, 
agar pertumbuhan anak dapat sejalan 

dengan kemampuan gerak yang di 
capainya. Pada usia ini anak sudah mulai 
dapat melakukan gerakan-gerakan dasar 
yang dapat mendukung kegiatannya seperti 
sudah dapat berjalan, berlari, melempar, 
menendang, melompat dan sebagainya. 
Meski banyak anak memiliki umur yang 
sama, perkembangan dan pertumbuhan 
masing-masing anak akan berbeda. 
Berbagai faktor yang mempengaruhinya, 
baik dari dalam maupun luar. Perlu 
stimulasi atau rangsangan agar 
perkembangan gerak yang dimiliki anak 
dapat berkembang sesuai usianya. Pada 
dasarnya gerakan dapat diklasifikasikan ke 
dalam lokomotor, non lokomotor, dan 
manipulatif. Ketiga klasifikasi tersebut 
merupakan gerakan yang mendasari 
aktivitas fisik yang lebih kompleks seperti 
banyak terlihat dalam kegiatan berolahraga 
maupun dalam bermain. (Samsudin, 2008 : 
75).  

Sejak kandungan ibu berusia 2-3 
bulan, sel saraf otak janin sudah 
berkembang, dan terus berlanjut hingga 
terbentuk berbagai struktur otak sampai 
nyaris sempurna menjelang kelahiran. Saat 
bayi lahir, berat otaknya sudah mencapai 
50% dari dewasa dengan ukuran lingkar 
kepala sekitar 32-36 cm. Setelah lahir, 
beberapa bagian otak masih akan 
berkembang yakni hubungan antar sel 
saraf (sinaps) dan pembungkus serabut 
saraf yang disebut sebagai mielin.  
(http://www.anakku.net/perhatikan-masa-
emas-pertumbuhan-otak anak.htm, di 
akses pada tanggal 8 Juni 2013) 

Hal itu membuktikan bahwa 
tumbuh kembang anak sudah dimulai sejak 
dalam kandungan. Karena masa-masa 
keemasan anak tidak dapat terulang 
kembali, sangat penting untuk kita orang 
dewasa dalam membantu anak dalam 
proses tumbuh kembangnya agar 
perkembangan otaknya berkembang sesuai 
tahapan usianya. Untuk menggembangkan 
potensi otak anak, anak harus 
mendapatkan banyak pengalaman melalui 
berbagai kegiatan main serta berbagai 
rangsangan atau stimulus.  
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Ketika menerima stimulus, otak yang 
mirip jejaring beroperasi secara simultan 
melakukan proses komunikasi dari sel ke 
sel yang diaktifkan guna memproses 
semua hal, seperti warna, gerakan, bentuk, 
bau, bunyi, rasa, bahkan perasaan. (As’adi, 
M 2010: 9).  
 Otak manusia terdiri atas dua 
belahan, yani belahan otak kiri dan 
belahan otak kanan. Kedua belahan otak 
tersebut memiliki fungsi dan peran yang 
berbeda. Senam otak sendiri termasuk 
jenis senam ringan yang bisa dilakukan 
oleh siapapun termasuk orang lansia. 
Gerakan yang ada pada senam otak 
tersebut dibuat untuk merangsang otak kiri 
dan kanan. Brain gym atau senam otak  
merupakan nama serangkaian latihan gerak 
sederhana untuk stimulasi otak dalam 
memudahkan kegiatan belajar. Pada 
kegiatan yang cepat menarik, dan dapat 
meningkatkan semangat saat latihan ini 
sangat membantu dalam menggerakkan 
anggota badan, mengoordinasikan gerak. 
Brain gym membantu anak untuk dapat 
memanfaatkan seluruh potensi otak yang 
dimilikinya melalui gerakan dan sentuhan-
sentuhan. 

Semakin lincah anak bergerak, 
semakin tinggi semangat belajarnya. 
Karena bergerak amat penting peranannya 
dalam proses belajar. Dengan bergerak, 
dapat membangunkan sekaligus 
mengaktifkan banyak fungsi organ tubuh 
kita. 
 
METODE  

Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Penelitian ini hanya mendeskripsikan 
situasi selama berlangsungnya penelitian.	
Penelitian dilakukan menggunakan 
pendekatan kualitatif dan jenisnya adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Moleong. (2012:4) menyatakan penelitian 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif yaitu data 
yang tertulis atau lisan dan perilaku yang 
diamati dari orang-orang yang menjadi 
objek penelitian.  

Subyek penelitian ini adalah guru 
dan anak kelas Apel kelompok A, anak 
usia 4-5 tahun Pendidikan Anak Usia Dini 
Kasih Ibu Pontianak, yang berjumlah 12 
orang terdiri dari 8 anak perempuan dan 4 
anak laki-laki. Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini Kasih Ibu Pontianak Tenggara yang 
juga dijadikan subjek penelitian berjumlah 
1 orang. 
  Prosedur yang dilakukan dalam 
penelitian ini berbentuk siklus. Secara 
operasional langkah-langkah kegiatan 
yang ditempuh setiap siklus tindakan 
meliputi empat kegiatan yaitu 
perencanaan, melaksanakan tindakan, 
mengamati dan refleksi. Hasil reflleksi 
akan digunakan sebagai pertimbangan 
dalam membentuk rencana siklus 
berikutnya, jika ternyata tindakan yang 
dilakukan belum berhasil, demikian 
seterusnya, sehingga mencapai hasil yang 
diharapkan. Arikunto (2008:16). 
Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah yaitu: observasi, 
dokumentasi. Alat Pengumpulan Data 
yang digunakan yaitu Pedoman Observasi 
Partisipan.  
 Untuk menentukan keberhasilan 
dan keefektifan penelitian ini, maka 
indikator kinerja ini dijadikan sebagai 
acuan keberhasilan. Adapun indikator 
keberhasilan penelitian ini adalah 
peningkatan kecerdasan kinestetik anak 
yang dapat dilihat dari kemampuan 
motorik anak, anak dapat melakukan 
senam otak, dalam pembelajaran dikatakan 
tuntas bila telah mencapai 75% dengan 
ketuntasan klasikal (Mulyasa, 2002:1).  

Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. Teknik yang digunakan 
dalam analisis data ada empat langkah, 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
paparan data, penarikan kesimpulan dan 
verivikasi. Analisis data yang peneliti 
lakukan adalah prosesnya dibuat 
perencanaan lalu dikumpulkan selanjutnya 
dianalisis. Untuk tahap selanjutnya data 
tersebut disajikan dan ditarik kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil  

Keadaan anak di PAUD Kasih Ibu  
Pontianak Jumlah anak kelas A di PAUD 
Kasih Ibu Pontianak berjumlah 12 orang 
anak masing-masing terdiri dari 8 anak 
perempuan, dan 4 anak laki-laki serta 2 
orang guru, yang menjadi subjek 
penelitian hanya 1 orang guru. Jam belajar 
di PAUD Kasih Ibu mulai dari pukul 14.30 
sampai pukul 16.30 dengan jadwal sebagai 
berikut : 
15 menit  : Berbaris 
15 menit      : Kegiatan awal/pembukaan 
60 menit       : Kegiatan inti 
15 menit       : Istirahat 
15 menit       : Kegiatan akhir 

Pembelajaran pada siklus I 
dilaksanakan dua kali pertemuan, yaitu 
tanggal 23 Juli dan 24 Juli 2013 dengan 
alokasi waktu 60 menit tiap pertemuan. 
Rencana pembelajaran siklus I dirancang 
oleh peneliti dengan langkah-langkah 
sebagai berikut :  
Sebelum penelitian dilaksanakan peneliti 
melakukan perencanaan yaitu membuat 
Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang 
sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk 
meningkatkan kecerdasan kinestetik anak 
melalui kegiatan senam otak. Kegiatan 
senam otak yang pertama dilakukan yaitu 
pasang telinga dengan gerakan memijat 
telinga dari atas ke bawah, burung hantu 
dengan gerakan meremas bahu, titik positif 
dengan gerakan memijat dahi, gerakan 
silang dan gerakan silang berbaring baring 
telentang dengan posisi tangan memegang 
telinga dan kaki seolah-olah mengayuh 
sepeda. 

Alat yang disiapkan dalam 
perencanaan pembelajaran menggunakan 
gambar-gambar gerakan senam otak serta 
arahan dari guru. Gambar-gambar gerakan 
senam otak ini diberikan agar anak terlebih 
dulu melihat contoh gerakannya sebelum 
mereka diberi arahan oleh guru dan 
melakukannya.  

Pada pertemuan ini anak terlihat 
bersemangat meskipun masih belum rapi 
dalam melakukan setiap gerakan, masih 

ada anak yang perlu bantuan pada gerakan 
memijat telinga dan meremas bahu. Di 
kegiatan penutup, guru mengulas kembali 
tentang kegiatan yang telah dilakukan 
anak, serta mengevaluasi kegiatan senam 
otak mana saja yang berhasil dilakukan 
dengan baik oleh anak. Kemudian guru 
memberi tahu kegiatan pembelajaran pada 
esok hari agar anak tertarik dan kembali 
bersemangat ke sekolah. Setelah itu berdoa 
setelah melaksanakan kegiatan yaitu 
membaca surah Al Ashr dan doa keluar 
kelas, bernyanyi dan mengucapkan salam. 

Untuk melihat adanya peningkatan 
kecerdasan kinestetik anak melalui 
kegiatan senam otak, maka hasil observasi 
yang didapat melalui pengamatan, guru 
membagi anak menjadi beberapa 
kelompok agar guru dapat mudah 
melakukan penilaian terhadap 
perkembangan anak pada kegiatan senam 
otak. 

Berdasarkan refleksi tindakan pada 
siklus I, maka pembelajaran dilakukan 
pada siklus II. Seperti pada perencanaan 
tindakan silkus I dan siklus II dilaksanakan 
dua kali pertemuan yaitu tanggal 30 Juli 
dan 31 Juli 2013, dengan jumlah 12 anak 
dan 1 orang guru. Tindakan yang 
dilakukan pada siklus II ini 
memperhatikan kekurangan yang terjadi 
pada siklus I. Sebelumnya peneliti juga 
sudah mempersiapkan RKH serta gambar-
gambar gerakan senam otak sebagai 
panduan untuk mengajar.  

Hasil pengamatan terhadap 
kegiatan senam otak pada pertemuan 
pertama dan kedua pada siklus II dapat 
dilihat sedikit peningkatan yang dialami 
anak dalam melakukan senam otak. Pada 
siklus II ini anak lebih bersemangat dalam 
melakukan setiap gerakan senam otak dan 
sudah cukup baik dalam melakukan setiap 
gerakan. 

Penampilan guru lebih baik dari 
sebelumnya, baik itu dalam menjelaskan 
proses kegiatan senam otak maupun dalam 
memberikan bimbingan dan semangat 
kepada anak saat melakukan kegiatan 
senam otak khususnya dalam peningkatan 
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kecerdsan kinestetik anak dalam aspek 
melakukan gerakan pasang telinga 
(memijat telinga), burung hantu (meremas 
bahu), titik positif (memijat dahi), gerakan 
silang dan gerakan silang berbaring. Saat 
menangani anak yang berebut mainan guru 
berhasil membujuk mereka untuk tetap 
mengikuti kegiatan senam otak dengan 
cara membuat perjanjian siapa yang mau 
mengikuti kegiatan hingga selesai akan 
diberi reward, sehingga anak tertarik dan 
mau untuk mengikuti kegiatan senam otak. 
Dan pada akhir kegiatan guru menepati 
janji dengan memberikan reward untuk 
semua anak yang mau mengikuti kegiatan, 
reward tersebut berupa bintang yang 
ditempel di dada anak. 

Berdasarkan refleksi tindakan pada 
siklus I dan II, maka perlu dilakukan 
perbaikan pada siklus III. Siklus III 
dilaksanakan dua kali pertemuan yaitu 
tanggal 20 Agustus dan 22 Agustus 2013, 
dengan jumlah 12 anak dan 1 orang guru. 
Tindakan yang dilakukan pada siklus III 
ini memperhatikan kekurangan yang 
terjadi pada siklus I dan II. Pada 
pertemuan pertama siklus III ini, peneliti 
menggunakan semua gerakan senam  otak 
dari siklus I dan II yaitu gerakan memijat 
telinga, gerakan meremas bahu, gerakan 
memijat dahi, gerakan silang dan gerakan 
silang berbaring. Sebelumnya peneliti juga 
sudah mempersiapkan RKH serta gambar-
gambar gerakan senam otak sebagai 
panduan untuk mengajar. 

Setelah selesai melakukan senam 
otak guru menanyakan tanggapan/perasaan 
anak setelah melakukan senam otak, dan 
guru pun memberikan kesempatan kepada 
anak untuk menggungkapkan perasaannya. 

Hasil pengamatan terhadap 
kegiatan senam otak pada pertemuan 
pertama dan kedua pada siklus III dapat 
dilihat banyak peningkatan terhadap 
kemampuan anak dalam melakukan senam 
otak. Peran guru dalam melaksanakan 
senam otak mulai dari persiapan, hingga 
mengkondisikan anak serta memberikan 
saat memberikan bimbingan dan arahan 
dalam memperagakan gerakan senam otak 

sudah semakin baik dari siklus-siklus 
sebelumnya. Anak sudah dapat melakukan 
gerakan senam pasang telinga, burung 
hantu, titik positif, gerakan silang dan 
gerakan silang berbaring dengan baik. 
Anak terlihat sangat senang dan 
bersemangat dalam melakukan kegiatan 
senam otak. 

 
Menurut ahli senam otak dari 

lembaga Educational Kinesiology amerika 
Serikat Paul E. Dennison Ph.D., meski 
sederhana, brain gym mampu 
memudahkan kegiatan belajar dan 
melakukan penyesuaian terhadap 
ketegangan, tantangan, dan tuntutan hidup 
sehari-hari. (Yanuarita, A 2012 : 77). 

Berdasarkan pernyataan diatas jelas 
bahwa senam otak merupakan kegiatan 
senam ringan dan sederhana yang 
mempunyai banyak manfaat bagi 
perkembangan anak, baik dalam kegiatan 
belajar maupun dalam perkembangan fisik 
anak. Kegiatan senam otak telah dilakukan 
selama tiga siklus dengan lima gerakan 
senam otak di PAUD Kasih ibu Pontianak 
dan dari hasil penelitian dapat dilihat 
bahwa kemampuan anak dalam kegiatan 
senam otak untuk meningkatkan 
kecerdasan kinestetik sudah memenuhi 
kriteria pencapaian dan dapat dikatakan 
berhasil. 
 
Pembahasan 
 Peningkatan yang sudah terlihat setelah 
melakukan tindakan siklus II dan III dalam 
kegiatan senam otak yang dapat 
meningkatkan kecerdasan kinestetik anak 
melalui aspek melakukan gerakan memijat 
telinga, meremas bahu, memijat dahi, 
melakukan gerakan silang anak megangkat 
tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri 
dan sebaliknya serta gerakan silang 
berbaring (anak berbaring telentang posisi 
tangan memegang telinga dan kaki seolah-
olah sedang mengayuh sepeda) dengan 
benar terus mengalami peningkatan dalam 
proses penelitian yang telah dilakukan 
peneliti.  Peningkatan kecerdasan 
kinestetik anak usia 4-5 tahun melalui 
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senam otak di PAUD Kasih Ibu Pontianak 
selama tiga siklus penelitian tindakan 
kelas, dapat lebih jelas terlihat pada grafik 
berikut :  

 
 

             Grafik 4.1 Grafik Peningkatan Kecerdasan Kinestetik  Anak Melalui Senam Otak

 
 
 

Menurut Howard Gardner 
kecerdasan kinestetik adalah kemampuan 
menggunakan anggota tubuh untuk 
kebutuhan. Kecerdasan ini juga bermakna 
keahlian menggunakan seluruh tubuh 
untuk mengekspresikan ide dan perasaan, 
bisa dari tangan, kaki atau anggota tubuh 
lainnya. (Fakhrudin 2010 : 142). 

Berdasarkan teori diatas peneliti 
menyimpulkan kecerdasan kinestetik 
merupakan kemampuan yang dimiliki 
untuk mengatur gerakan tubuh dengan 
menggunakan seluruh anggota tubuh untuk 
menggepresikan perasaan baik dalam 
kelenturan, keseimbangan maupun 
kecepatan dan ketepatan dalam gerakan. 
Dengan menggunakan senam otak anak 
dapat dengan mudah menggerakan anggota 
tubuhnya melalui kegiatan yang 
menyenangkan, santai dan tanpa paksaan, 
dalam kegiatan senam otak yang dilakukan 
dalam penelitian terlihat bahwa anak 
sangat senang dan bersemangat saat 
melakukan kegiatan senam otak dan anak 
sudah dapat melakukan gerakan senam 
otak pasang telinga, burung hantu, titik 
positif, gerakan silang dan gerakan silang 
berbaring dengan benar sehingga dapat 
dengan jelas bahwa senam otak dapat 
dijadikan media untuk meningkatkan 
kecerdasan kinestetik pada anak. 

 
 
 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dalam 
penelitian ini mengenai penggunaan senam 
otak dalam kegiatan untuk meningkatkan 
kecerdasan kinestetik pada anak kelompok 
A usia 4-5 tahun di Pendidikan Anak Usia 
Dini Kasih Ibu Pontianak maka dapat 
dikemukakan sebagai berikut : Penerapan 
senam otak di PAUD Kasih Ibu Pontianak 
sudah terlaksana dengan baik melalui 
perkembangan anak di kelompok A usia 4-
5 tahun yang mampu melakukan kegiatan 
senam otak pasang telinga, burung hantu, 
titik positif, gerakan silang, dan gerakan 
silang berbaring yang dapat meningkatkan 
kecerdasan kinestetik anak. Penelitian 
dilakukan dengan tiga siklus, masing-
masing siklus dilakukan dua kali 
pertemuan. Proses penerapan senam otak 
dilaksanakan pada kegiatan inti, setiap 
siklusnya terlebih dahulu anak 
diperkenalkan dengan gambar-gambar 
gerakan senam otak serta masing-masing 
gerakan senam otak yang akan dilakukan. 
Setelah itu guru memberikan arahan serta 
bimbingan mengenai gerakan-gerakan dari 

45.4	

66.6	

83.3	

54.5	

75	

45.4	

58.3	

27.2	

50	

75	

54.5	

66.6	

83.3	

0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	

Siklus	I	 Siklus	II	 Siklus	III	

Pasang	telinga	

Burung	hantu	

Ti>k	posi>f	

Gerakan	silang	

Gerakan	silang	
berbaring	



88	
	

masing-masing dsenam otak yang akan 
dilakukan guru memberikan semangat 
kepada anak dalam melakukan senam otak 
dengan memberikan reward kepada anak, 
selain itu guru juga menanyakan perasaan 
dan tanggapan anak mengenai kegiatan 
senam otak yang dilakukan, hal itu 
dilakukan agar mengetahui sejauh mana 
kegiatan ini disenangi oleh anak. 

Terdapat peningkatan kecerdasan 
kinestetik anak pada setiap siklusnya 
melalui senam otak. Siklus I kegiatan 
senam otak pada aspek gerakan pasang 
telinga kemampuan anak melakukan 
gerakan dengan benar yaitu memijat-mijat 
telinga dari atas ke bawah dengan hasil 
45,4%, dilanjutkan ke siklus II hasil 
meningkat menjadi 66,6 % dan pada siklus 
III hasil lebih meningkat menjadi 83,3%. 
Pada aspek gerakan burung hantu 
kemampuan anak melakukan gerakan 
dengan benar yaitu meremas-remas bahu 
pada siklus I dengan hasil 54,5%, 
dilanjutkan ke siklus II sebanyak 75% dan 
pada siklus III hasil meningkat menjadi 
83,3%. Pada aspek gerakan titik positif  
kemampuan anak melakukan gerakan 
dengan benar yaitu memijat-mijat dahi 
pada siklus I dengan hasil 45,4%, 
dilanjutkan ke siklus II hasil menjadi 
58,3% pada siklus III meningkat menjadi 
75%. Pada aspek gerakan silang 
kemampuan anak melakukan gerakan 
dengan benar yaitu pada siklus I dengan 
hasil 27,2%, dilanjutkan ke siklus II 
hasilnya 50% pada siklus III meningkat 
menjadi 75%. Pada aspek gerakan silang 
berbaring kemampuan anak melakukan 
gerakan dengan benar yaitu berbaring 
telentang dengan posisi tangan ditelinga 
dan kaki seolah-olah mengayuh sepeda 
pada siklus I dengan hasil 54,5%, 
dilanjutkan ke siklus II hasilnya 66,6%, 
pada siklus III hasilnya meningkat menjadi 
83,3%.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Saran 

Sesuai dengan kesimpulan diatas 
maka peneliti ingin memberikan saran 
sebagai berikut : Bagi guru Pendidikan 
Anak Usia Dini Kasih Ibu Pontianak untuk 
melanjutkan kegiatan senam otak untuk 
dilakukan secara rutin dalam jangka waktu 
panjang maka agar tampak peningkatan 
kecerdasan kinestetik  anak yang lebih 
optimal. Bagi guru Pendidikan Anak Usia 
Dini agar selalu memberikan rangsangan-
rangsangan berupa kegiatan motorik 
sebelum anak melakukan kegiatan 
pembelajaran, kegiatan senam otak bisa 
menjadi kegiatan yang menarik dan 
disenangi oleh anak dan kemampuan anak 
khususnya kecerdasan kinestetik anak 
lebih meningkat, anak lebih bersemangat 
dan ceria saat melakukan aktivitas di 
sekolah maupun dirumah.  
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