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A B S T R A K 

Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas pemberian kegiatan Little Champs terhadap peningkatan 

kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Kegiatan dalam Little Champs lebih banyak 
mengeksplorasi bermain secara berkelompok agar dapat meningkatkan self-efficacy dari partisipannya 

terkait kemampuan motorik serta kemampuan sosial (Draper, Achmat, Forbes, & Lambert, 2012). 

Mengacu pada Goal Achievement Theory, tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan baru, 

mencoba memahami tugas, meningkatkan level kompetensi (Pintrich, 2000). Subjek pada penelitian ini 
adalah anak yang berusia 5-6 tahun di TK Mardi Putera Surabaya. Jumlah subjek sebanyak 21 subjek, 

berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Pengambilan data dilakukann dengan menggunakan form 

observasi motorik kasar yang didasarkan pada aktivitas di kegiatan Little Champs, yaitu gerakan 

lokomotor melompat dengan satu kaki dan berjalan diatas garis, serta gerakan manipulatif melempar 

bola dan menendang bola. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji beda Wilcoxon Paired Rank 
Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan skor pretest dan posttest. Hasil 

penelitian ini memperoleh signifikasi sebesar 0,000 untuk uji beda Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil 

tersebut menyatakan bahwa kegiatan Little Champs dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan 

motoric kasar anak usia 5-6 tahun. 
 

Kata kunci: motorik kasar, little champs, anak pra sekolah, goal achievement theory 

 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Pendidikan Anak Usia Dini saat ini sedang banyak mengalami perkembangan. Hal tersebut bertujuan 

agar anak dirasa menjadi lebih siap untuk masuk sekolah dasar (Setiawati, Izzaty, & Triyanto, 2015). 

Pendidikan pra sekoah untuk anak usia dini juga diharapkan dapat mengembangkan potensi anak 

semaksimal mungkin dari segi kepribadian, kognitif, bahasa maupun motorik (Nurmalitasari, 2015). 

Oleh karena itu, PAUD tidak hanya mengajarkan Pendidikan yang mengarah pada akademik saja 
(membaca, berhitung, menulis), tetapi juga lebih pada perkembangan sosio emosional dan moral. 

Pada kenyataannya masih banyak sekali PAUD yang hanya mengajarkan akademik saja, sehingga anak 

kurang siap pada aspek yang lainnya (Susilo & Gabrielle). Terlebih adanya Peraturan dari Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2010 yang menyatakan tentang indikator utama 

penerimaan siswa baru jenjang sekolah dasar adalah usia 7-12 tahun. Sementara itu, tidak banyak 
peserta didik yang sudah berusia 7 tahun mendaftar untuk masuk sekolah, karena kemampuan 

mereka yang dirasa sudah siap dan mampu untuk mengikuti pembelajaran di sekolah dasar (Setiawati, 

Izzaty, & Triyanto, 2015). Pada usia itu, dalam Dockett dan Perry (2002), Technical Planning 

Group mengemukakan ada beberapa dimensi yang dijadikan indikator seorang anak siap dalam 
memasuki dunia sekolah adalah perkembangan sosial emosional, perkembangan motorik dan fisik, 
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perkembangan kognitif, perkembangan bahasa dan pendekatan terhadap pembelajaran. Hanya saja 
belum dapat dipastikan aspek mana yang paling berpengaruh pada kesiapan masuk sekolah dasar 

(Setiawati, Izzaty, & Triyanto, 2015). 

 

Adanya tuntutan dari beberapa sekolah dasar yang mengharuskan siswa baru sudah bisa membaca 

dan menulis membuat Taman Kanak-kanak lebih menekankan pengembangan siswanya dalam hal 
tersebut. Orang tua siswa yang akan memasukkan anaknya ke taman kanak-kanak juga akan mencari 

sekolah yang memang mengajarkan banyak mengenai membaca dan berhitung agar siap dan bisa 

diterima di sekolah dasar. Tetapi hal itu ternyata membuat anak-anak kurang berkembang di aspek 

lain seperti motorik kasar, Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa kognitif dan motorik 
berkembang secara bersamaan karena keduanya memiliki proses yang hampir mirip, seperti 

memperhatikan, merencanakan serta membuat urutan. Pada motorik kasar, hal tersebut berlaku 

pada beberapa kegiatan seperti melompat, berlari maupun berjalan dan sangat terkait dengan 

kemampuan fisik seperti kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan yang cukup dibutuhkan (Van der Fels,  

et al., 2015). 

 
Anak-anak prasekolah usia 3-5 tahun mengalami kemajuan yang luar biasa dalam kemampuan motorik 
kasar. Anak berusia 6 tahun sudah dapat memukul, meninju, mengikat tali sepatu dan mengancingkan 

baju. (Santrock, 2002). Kemampuan-kemampuan fisik yang melibatkan otot besar seperti berlari, 

melompat, melempar, dan menyeimbangkan diri dengan satu kaki yang melibatkan otot besar besar. 

Hanya saja, tidak banyak taman kanak-kanak yang memperhatikan perkembangan motorik kasar 

siswanya. Pada beberapa penelitian tentang motorik kasar, disebukan bahawa kemampuan motorik 
anak kurang berkembang secacara optimal karena kurangnya kegiatan yang melibatkan aktivitas 

motorik (Watimah, 2014). Terlebih dengan adanya tuntutan untuk mengajari membaca, menulis dan 

berhitung saja. Faktanya, seperti yang dapat diambil dari TK Pertiwi Sribit, motorik kasar anak masih 

kurang, sehingga anak belum dapat mengontrol gerak tubuh atau mengkoordinasikan seluruh anggota 
tubuhnya secara terampil. Hal tersebut dikarenakan kurangnya latihan fisik dalam berlari, melompat, 

berjalan pada garis lurus, berjalan mundur dengan tumit, menendang bola, dan melakukan permainan 

dengan ketangkasan dan kelincahan dalam permainan lompat tali. Guru tidak pernah melatih anak untuk 

melakukan gerakan motorik kasar secara bertahap (Puspitowati, 2012). Sehingga, pada penelitian yang 

dilakukan untuk mengeksplorasi motorik kasar, banyak siswa yang terlihat malas dan tidak tertarik 
dengan aktifitas yang diberikan (Erlinda, 2014). Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa perlombaan 

yang diikuti sekolah tidak pernah berprestasi sekalipun kategori motorik kasar. Berdasar hasil penelitian 

Erlinda, 2014, ditemukan bahwa bentuk permainan yang biasa dimainkan oleh siswa tidak memenuhi 

karakteristik dalam tahap perkembangan motok kasar anak usia 5-6 tahun, yaitu kematangan, urutan, 
motivasi, pengalaman, dan praktik. Selain itu dibutuhkan juga ekspresi melalui gerakan, bermain serta 

kegiatan yang berbentuk drama dan juga berirama. 

 
Selama masa pendidikan prasekolah, anak akan terus melakukan integrasi terhadap pola-pola tersebut 

sehingga menjadi semakin kompleks yang disebut sebagai dinamic system. Kemudian, anak-anak akan 

mulai mengembangkan keterampilan baru lagi seiring dengan pertumbuhan badan dan kekuatan 

fisiknya. Oleh karena itu, sistem saraf sentralnnya mulai berkembang dan dengan demikian lingkungan 
barunya mulai membuat tantangan baru (Berk, 2007). Pentingnya kemampuan motorik kasar yang 

berkembang dengan optimal pada anak usia 5-6 tahun untuk membantu mereka lebih siap dalam 

memasuki sekolah dan cukup dapat memprediksi kesuksesan seorang anak dalam bidang akademik 

(Draper, Achmat, Forbes, & Lambert, 2012). Lebih lanjut, perkembangan motorik kasar merupakan 
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hal yang cukup penting pada anak dikarenakan bahwa perkembangan motorik kasar ini akan berkaitan 
atau berdampak pada perkembangan anak ke depannya. Motorik kasar yang tidak sempurna akan 

berimplikasi pada tindakan sosial yang kurang percaya diri yang pada akhirnya menyebabkan anak 

merasa minder dan rendah diri dengan teman sebayanya. Bila hal ini terus berlanjut maka akan terjadi 

ketidakstabilan emosional pada anak yang dikarenakan dari rasa rendah diri yang dialami oleh anak 

(Kamtini, 2014). 
 

Anak-anak dengan kemampuan motorik yang kurang berkembang dengan optimal, biasanya akan 

mengalami hambatan dalam pecapaian prestasi akademik, memliki masalah sosio-emosional seperti 

harga diri yang rendah dan juga kesulitan dalam berperilaku, sering menghindari kegiatan sosial, serta 
beresiko memiliki kekuatan fisik yang lemah (Bond, 2013). Apabila pada usia tertentu anak belum 

bisa melakukan motorik kasar, maka anak telah mengalami keterlambatan. Oleh sebab itu stimulasi 

motorik harus dikembangkan karena anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat 

berkembang dibandingkan dengan anak yang tidak/kurang mendapatkan stimulasi (Tedjasaputra, 2003). 

 
Perkembangan kemampuan sensorimotor seorang anak akan lebih optimal jika mendapatkan 

stimulasi yang berasal dari lingkungannya, seperti orang tua, guru, maupun teman sebayanya (Sukamti, 

2007). Kegiatan yang mendukung perkembangan motorik kasar anak juga sangat penting dioptimalkan 

di lingkungan sekolah, hanya saja, di TK Mardi Putera stimulasi terkait kegiatan motorik kasar dinilai 

kurang optimal. Menurut guru kelas dan Kepala Sekolah, kegiatan yang terkait dengan motorik kasar 
hanya dilaksanakan pada hari Sabtu, berupa jalan-jalan di area dekat sekolah dan saat siswa 

beristirahat. Para siswa bisa menggunakan permainan seperti ayunan dan perusutan yang ada di area 

sekolah. Kegiatan belajar mengajar yang diberikan untuk siswa juga hampir jarang sekali menyisipkan 

aktivitas motorik kasar karena adanya tuntutan untuk mengasah membaca, menulis dan berhitung 
siswa. 

 

Stimulasi motorik kasar sebenarnya cukup mudah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

maupun dalam kegiatan anak-anak. Hampir pada semua kegiatan stimulasi, didasarkan dari kegiatan 

bermain, sehingga anak lebih mudah menangkap dan mengikuti kegiatan dengan perasaan yang 
menyenangkan, seperti permainan angklung (Marlina), permainan gobak sodor (Watimah, 2014), 

maupun permainan lompat tali (Puspitowati, 2012), serta beberapa kegiatan lain yang melibatkan 

peran serta anak-anak. Hanya saja, pada penelitian Watimah (2014) tidak semua anak mau mengikuti 

kegiatan hingga selesai, malah banyak mengganggu teman-teman yang lain. Begitu pula pada permainan 
gobak sodor, dimana anak harus memahami terlebih dahulu kegiatan permainan yang akan dilakukan, 

ada aturan-aturan dan gerakan yang harus dilakukan (Watimah, 2014). Selain beberapa kegiatan 

permainan tersebut, meningkatkan kemampuan motorik kasar juga dapat menggunakan metode Little 

Champs yang aktivitasnya lebih banyak melakukan kegiatan dengan bermain tetapi dengan instruksi 

langsung dan menunjukan aktivitasnya secara langsung di depan anak (Draper, Achmat, Forbes, & 
Lambert, 2012). 

 

Dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar yang sejalan dengan kognitif, dibutuhkan kegiatan 

yang menyenangkan dan aktivitas yang tepat. Little Champs merupakan program yang dijalankan 

untuk meningkatkan kemampuan motorik anak yang didasarkan pada teori kognitif Piaget serta Teori 
Goal Achievement. Beberapa kegiatannya banyak mengembangkan kemampuan mengontrol obyek dan 

juga gerakan lokomotor secara berkelompok dan dibantu oleh pemandu (Draper, Achmat, Forbes, & 

Lambert, 2012). Dengan kegiatan berkelompok, anak-anak lebih mudah untuk membangun konsep diri 
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yang positif mengenai kegiatan fisik. Rata-rata anak-anak yang merasa kurang mampu untuk melakukan 
kegiatan fisik, mereka merasa kurang percaya diri dan membentuk konsep diri yang negatif terhadap 

kegiatan tersebut (Sukamti, 2007). Dalam kegiatan Little Champs ini, ditemukan bahwa anak-anak yang 

mengikuti kegiatan ini mengalami perubahan yang signifikan terhadap kemampuan kognitif dan motorik 

kasarnya. Hal tersebut juga cukup mempengaruhi kesiapan dan kesuksesan mereka ketika masuk sekolah 

dasar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti program ini (Draper, Achmat, Forbes, & 
Lambert, 2012). Kegiatan ini cukup efektif dilakukan untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan 

motoroik kasar, meskipun belum ada penelitian lebih lanjut mengenai hubungan dengan aspek 

perkembangan lainnya (Sherry & Draper, 2013). 

 
Little Champs fokus pada peningkatan kemampuan motorik yang berhubungan dengan komptensi 

fisik dan kegiatan fisik yang didasarkan pada Teori Goal Achievement. Mengacu pada keyakinan, atribut 

dan akesi kita terhadap perilaku dan bagaimana individu merespon, keterikatan dan pendekatannya 

terhadap Pendidikan dan aktivitas kelas. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan baru, 

mencoba memahami tugas, meningkatkan level kompetensi (Bub, Palmer, & Robinson, 2016). 
Menggunakan model yang disebut dengan TARGET, dapat membantu untuk meningkatkan goal 

achievement dan determinasi diri secara efektif dan dapat membuat motivasi lebih terarah dan mencapai 

tujuannya. Dengan menggunakan model TARGET, para siswa bisa mendapatkan hadiah dan peningkatan 

kegiatan fisik yang sama seimbangnya, maka penggunaan model TARGET dapat secara efektif diterapkan 

untuk metode little champs (Pintrich, 2000).  
 

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan dalam perkembangan motorik kasar pada anak usia 

5-6 tahun yang dapat mempengaruhi kesiapan dalam masuk sekolah, dapat diketahui bahwa metode 

Little Champs dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar yang belum berkembang 
pada anak usia tersebut. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

meningkatan ksemampuan motorik kasar menggunakan metode Liitle Champ pada anak pra sekolah 

usia 5-6 tahun yang memliki kemampuan kurang optimal. 

 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Perkembangan Motorik Kasar Masa Awal Anak-anak 

Bredekamp dan Copple (dalam Sujiono, 2005) menyebutkan bahwa aktivitas yang menggunakan otot-

otot besar diantaranya gerakan keterampilan non lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan 

manipulatif. Gerakan non lokomotor adalah aktivitas gerak tanpa memindahkan tubuh ke tempat lain. 
Contoh: mendorong, melipat, menarik dan membungkuk. Gerakan lokomotor adalah aktivitas gerak 

yang memindahkan tubuh satu ke tempat lain. Contohnya: berlari, melompat, jalan dan sebagainya. 

Sedangkan gerakan yang manipulatif adalah aktivitas gerak manipulasi benda. Contohnya: melempar, 

menggiring, menangkap, dan menendang. Pengembangan motorik anak memerlukan koordinasi antara 

otot-otot untuk keterampilan gerakannya, misalnya meloncat dalam ketinggian + 20 cm perlu kekuatan 
dan konsentrasi yang baik. Gerakan motorik kasar membutuhkan aktivitas otot tangan, kaki dan seluruh 

tubuh anak. 

 

Sementara itu, karakteristik perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun menurut Berk (2003) 

adalah anak menunjukkan gerak lentur badannya, maka gerakan kaki, tangan, dan bahunya akan semakin 
bebas dengan eksperimen keterampilan-keterampilan baru, seperti melempar dan menangkap bola, naik 

sepeda roda tiga, dan bermain simplai. Hingga usia 5-6 tahun, anak telah mampu bergerak secara simultan 
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dengan mengombinasikan secara terorganisir semua organ tubuhnya. Ketika ia naik sepeda roda tiga, 
misalnya, kakinya dengan lentur mengayun pedal, kepala menoleh ke kanan dan ke kiri untuk menghindari 

bahaya, dan tangannya secara ototmatis menggertakkan setir/setang sepeda sesuai dengan perintah otak 

sarafnya. Menjelang akhir tahuntahun prasekolah, semua keterampilan tersebut telah dikuasai secara 

matang, dengan kecepatan yang cukup dan didukung oleh daya tahan yang memadai. Pada usia prasekolah 

telah terjadiperubahan besar pada gerak motoriknya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 137 Tahun 2014 kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun bisa dilihat dari anak melakukan 

gerakan tubuh yang ditunjukkan dari kelenturan dan kelincahan, kemampuan anak memlakukan gerakan 

yang mengkoordinasikan mata dengan gerakan tangan kepala dan kaki, melakukan permainan fisik, 

terampil menggunakan tangan dan melakukan kegiatan kebersihan. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi pada proses perkembangan motorik kasar anak usia dini anatara lain Kematangan, gizi, 

Obesitas, jenis kelamin, latihan, motivasi, pengalaman, dan urutan perkembangan Sudjiono (2015) Little 

Champs Kegiatan dalam Little Champs lebih banyak mengeksplorasi bermain secara berkelompok agar 

dapat meningkatkan self-efficacy dari partisipannya terkait kemampuan motorik serta kemampuan sosial 

(Draper, Achmat, Forbes, & Lambert, 2012). Kegiatan yang dilakukan menasah gerakan lokomotor dan 
mengontrol objek. Teori yang mendasari adanya program ini adalah disampaikan bahwa pengalaman 

sensori motor beralan beriringan dengan proses perkembangan kognitif, terlebih jika ada stimulasi yang 

baik dari lingkungan sekitar. Anak mampu mengembangkan kemampuan spasial dengan menggunakan 

objek, memahami hubungan antar objek dan manipulatifnya. Kemampuan akademik, perilaku dan eemosi 

juga dapat tergantung pada perkembangan sensori motorik pada masa anakanak awal (Sherry & Draper, 
2013). 

 

Pada dasarnya, Little Champs fokus pada peningkatan kemampuan motorik yang berhubungan dengan 

komptensi fisik dan kegiatan fisik. Seiring perkembangannya, Little Chapms dibuat berdasarkan teori 
Goal Achivement dan memiliki struktur untuk menentukan TARGET pencapaian kegiatan berupa Task, 

Authority, Reward, Grouping, Evaluation, dan Time. Teori Goal Achievement mengacu pada keyakinan, 

atribut dan akesi kita terhadap perilaku dan bagaimana individu merespon, keterikatan dan 

pendekatannya terhadap Pendidikan dan aktivitas kelas. Tujuan utamanya adalah mengembangkan 

kemampuan baru, mencoba memahami tugas, meningkatkan level kompetensi (Bub, Palmer, & Robinson, 
2016).  

 

Menggunakan model yang disebut dengan TARGET dapat membantu untuk meningkatkan goal 

achievement dan determinasi diri secara efektif dan dapat membuat motivasi lebih terarah dan mencapai 
tujuannya. Dengan adanya bukti secara empiris secara positif memberikan efek pada tujuan mastery, 

pengajar fisik dapat mengadaptasi strategi instruksi dalam suasana kelas yang lebih kondusif. Dengan 

menggunakan model TARGET, para siswa bisa mendapatkan hadiah dan peningkatan kegiatan fisik yang 

sama seimbangnya, maka penggunaan model TARGET dapat secara efektif diterapkan untuk metode 

little champs (Pintrich, 2000). 
 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Tipe Penelitian 

Penelitian ini memakai desain eksperimen single group pretest-posttest. Subjek yang berada dalam satu 
kelompok diberi dua kali pengukuran. Pengkuran pertama (pre-test) dilakukan sebelum pemberian 

perlakuan kemudian pengukuran kedua (post-test) dilakukan setelah pemberian perlakuan. 
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Subyek Penelitian 

Subyek sebanyak 21 siswa prasekolah berusia 5-6 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di 

salah satu TK di Surabaya 

 

Teknik Pengumpulan Data 
Observasi motorik kasar dibuat berdasarkan kegiatan Little Champs, gerakan lokomotor melompat 

dengan satu kaki dan berjalan diatas garis, serta gerakan manipulatif melempar bola dan menendang bola. 

Kegiatan Little Champs diberikan sebanyak 5 kali pertemuan dengan jenis kegiatan yang sama. 

 
Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif yang mempunyai tujuan memberikan 

informasi tentang distribusi data (Jackson, 2009).. Selain itu, Teknik analisis data statistic yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis non parametrik uji Wilcoxon Signed Rank Test 

melalui program SPSS ver.22.00 for Windows. Hal ini dikarenakan jumlah subyek dalam penelitian ini 
hanya sedikit meskipun berdistribusi normal. Uji Wilcoxon ini digunakan untuk mengukur tindakan 

berulang dengan dua kondisi yang berbeda (Pallant, 2007). 

 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Hasil Penelitian 
Berikut adalah detil dari skor pretest dan posttest siswa: 

Tabel 1. Hasil Skor Pretest dan Posttest Kemampuan Motorik Kasar 

No Subyek Pretest Posttest Hasil 

1 AQH 14,5 17,5 Naik 

2 DA 17 19 Naik 

3 FM 17,5 18 Naik 
4 FAP 19 19 Tetap 

5 LZN 16 16 Tetap 

6 RSR 15 18 Naik 

7 SAL 13 17 Naik 

8 MF 12 14,5 Naik 

9 AA 16,5 16 Turun 

10 AAP 17 19 Naik 

11 ATC 19,5 20 Naik 

12 CAP 16 18 Naik 

13 DJA 12,5 15 Naik 
14 EDM 14,5 18 Naik 

15 EMC 19 18,5 Turun 

16 JZS 15 18 Naik 

17 KA 17,5 20 Naik 

18 MF 18 19 Naik 

19 MFP 15 19 Naik 

20 MRD 15 15,5 Naik 
21 RA 17 19 Naik 
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Hasil pre dan post menunjukkan adanya peningkatan kemampuan motorik kasar pada hampir semua 
subyek, hanya 2 subyek yang hasilnya turun. Skor observasi ini juga diuji menggunakan Wilcoxon Signed 

Rank Test melalui program SPSS vr. 22.00 for Windows. Berdasarkan hasil Uji Beda dengan Wilcoxon 

Signed Rank Test dapat dilihat bahawa Signifikasi (2-tailed) pada penelitian ini adalah 0,000. Apabila tingkat 

signifikansi kurang dari sama dengan 0,05 maka dismpulkan bahwa terdapat perbedaan antara dua nilai 

tersebut (Pallant, 2007). 
 

Pembahasan 

Peningkatan kemampuan motorik kasar anak setelah pemberian kegiatan Little Champs ini juga sesuai 

dengan hasil kajian teoritik oleh William, dkk (2009) yang menyatakan bahwa kegiatan Little Champs 
dapat secara spesifik meningkatkan gerakan lokomotor dan gerakan manipulatif anak. Peningkatan 

motorik anak dengan menggunakan kegiatan Little Champs ini tidak hanya tergantung bagaimana 

kemampuan dasar anak, tetapi juga bagaimana pemandu memberikan instruksi dan contoh, kesiapan fisik 

anak, serta gangguan dari lingkungan tempat diberikannya kegiatan. Jumlah pemberian aktivitas juga 

cukup mempengaruhi perubahan kemampuan anak. Semakin banyak sesi pemberian aktivitas, maka 
perkembangan kemampuan anak juga semakin optimal. 

 

Keterlibatan anak juga sangat mempengaruhi perubahan kemampuan motorik kasarnya. Teori yang 

mendasari Little Champs yang telaah dikembangkan adalah Goal Achievement Theory, Pintrich (2000) 

menyatakan bahwa ada dua tipe dalam teori ini, yang pertama adalah the mastery, yaitu anak dilibatkan 
langsung dengan tugas yang akan dikerjakan, sehingga anak dapat meningkatkan kemampuan dirinya, 

usaha serta evaluasi pembelajarannya. Menggunakan struktur TARGET, yaitu Task, Authority, Reward, 

Grouping, Evaluation, dan Time. Teori Goal Achievement mengacu pada keyakinan, atribut dan akesi 

kita terhadap perilaku dan bagaimana individu merespon, keterikatan dan pendekatannya terhadap 
Pendidikan dan aktivitas kelas (Pintrich, 2000). Dalam task, anak diajak untuk mengenali terlebih dahulu 

kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilakukan authority, dimana peserta diminta untuk melakukan 

sendiri kegiatan yang diberikan oleh pemandu. Mereka mencoba melakukan sendiri dengan beberapa kali 

percobaan. Setiap selesai dengan satu kegiatan, peserta akan mendapatkan reward. Dalam setiap kegiatan, 

peserta akan dibagi menjadi kelompok dari setiap kelas. Saat mereka harus berpindah kegiatan, mereka 
akan tetap dengan kelompoknya. Pada setiap sesi bisa berganti anggota kelompok, tidak harus dengan 

kelompok yang sama. Pada setiap sesi, peserta dapat memberikan evaluasi pribadi mengenai kegiatan 

yang sudah dilakukan. Untuk time, mereka akan melakukan kegiatan hanya selama sekitar 30 menit setiap 

sesi, 5 sesi dalam 5 minggu, sehingga perubahan yang akan dialami siswa akan cukup terlihat. 
 

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif perhitungan perbedaan skor pre dan post. Ditemukan ada dua 

siswa yang mengalami penurunan skor, sehingga skor posttest lebih rendah dibandingkan pretest, yaitu 

subyek AA dan EMC. Kedua subyek ini megalami penurunan sekitar 0,5 poin dari pretest. Ada juga 

subyek yang tidak mengalami perubahan kemampuan motorik kasar, yaitu FAP dan LZN. Hal ini bisa 
terjadi karena ada beberapa faktor yang mungkin dapat terjadi seperti yang disampaikan oleh William, 

dkk (2009) yaitu bagaimana pemandu memberikan instruksi dan contoh, kesiapan fisik anak, serta 

gangguan dari lingkungan tempat diberikannya kegiatan. Ketika pelaksanaan post test, subyek FAP tidak 

konsentrasi karena beberapa kali ia melihat dan tertawa kearah temannya. Begitu pula dengan subyek 

FM, ATC, MRD yang tidak terlalu banyak megalami perubahan kemampuan motorik kasar, hanya sekitar 
0,5 poin. Untuk subyek ATC, perubahan yang terjadi memang tampak kecil hanya 0,5 karena skor pretest 

memang sudah cukup optimal, yaitu 19,5 sehingga ketika posttest ia bias mendapatkan skor maksimal, 
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yaitu 20. Berbeda dengan subyek lain yang mengalami peningkatkan cukup signifikan seperti SAL dan 
MFP yang memiliki perubahan hingga 4 poin. 

 

Pada analisis yang dilakukan untuk tiap aitem aktivitas, dengan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test, 

terlihat bahwa aktivitas melempar dan melompat memiliki signifikasi paling baik, yaitu masing-masing 

0,004 dan 0,001. Hal tersebut menununjukkan bahwa dua kegiatan motorik kasar tersebut berubah 
secara signifikan dengan adanya kegiatan Little Champs. Kegiatan berjalan diatas garis memiliki signifikasi 

sebesar 0,029 dan Menendang bola sebesar 0,047. Kedua kegiatan tersebut memang cukup signifikan 

perubahannya, meskipun untuk aktivitas menendang bola tidak terlalu bagus. Hal tersebut bias 

dikarenakan skor pretest para subyek sudah cukup baik, sehingga perubahan yang terjadi juga tidak 
terlalu banyak. Dalam hitungan analisis deskriptif perbandingan skor pre dan post, memang ditemukan 

ada beberapa subyek yang skornya turun ataupun tetap, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi hasil 

secara keseluruhan. 

 

S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Berdasarkan hasil analisis data ststistik dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

kegiaatan Little Champs dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar anak usia 5-6 tahun secara 

keseluruhan. Khususnya pada gerakan lokomotor lompat dengan satu kaki dan berjalan diatas garis, serta 

gerakan manipulatif melempar bola dan menendang bola. Meskipun, secara perhitungan secara deskriptif 

terdapat dua anak yang skornya menurun setelah diberi kegiatan Little Champs, hal tersebut bisa terjadi 
karena adanya faktor lingkungan saat pemberian kegiatan, kesiapan fisik subyek. Kegiatan yang memiliki 

perubahan cukup signifikan adalah melompat dengan satu kaki dan melempar bola. Subyek menemukan 

cara yang lebih efektif untuk melakukan kegiatan tersebut agar lebih berhasil melakukannya. Sementara 

untuk aktivitas berjalan dan menendang, hasil secara deskriptif terlihat tidak terlalu jauh 
perbandingannya, karena dari hasil awal memang sudah baik. 
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