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Abstract:This Studyaims to determine

whetherornottheeffectofplayingbasket

ballongrossmotorskillsofchildreninTK

WirayudaAnggoeyaKendari.Inthisstudy

usingquantitativeresearchwiththesample

usedinthisstudy,namelyallkindergarten

childreninTKWirayudaAnggoeyaKendari.

Data collection techniques used were

observation and documentation.This the

active of playing basket ball has a

significanteffectonthegrossmotorskills

of children in TK Wirayuda Anggoeya

Kendari.
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PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini

merupakan suatu upaya pembinaan yang

ditujukananaksejaklahirsampaidengan

usia enam tahun yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan

perkembangan anak. Dalam pendidikan

anakusiadinianaklebihsenangbermain

ketimbang belajar.Maka dariitu proses

pembelajaran anak usia dini itu lebih

menekankan bermain seraya belajaratau

belajarsambilbermain.Halinibertujuan

agar pembelajaran yang diberikan lebih

bermaknabagianaksehinggapotensiyang

dimilikianak dapat berkembang secara

optimal. Anak usia dini memiliki

karakteristik yang khas dan tidak sama

denganorangdewasa,merekaselaluaktif,

dinamis,antusiasdaningintahuterhadap

apa yang dilihat,didengar,dan dirasakan

mereka seolah-olah tidakpernah berhenti

bereksplorasidanbelajar.Berdasarkanhal

tersebutbahwapendidikananakusiadini

sangatlah penting,karena anak usia dini

merupakanusiayangsangatkritisdimana

padausiatersebutmerupakandasaruntuk

tahap perkembangan selanjutnya. Oleh

sebabitumakagurudanorangtuaperlu

memahamibetapa pentingnya pendidikan

anak usia dinidalam mengembangkan 6

aspekperkembangananak,nilaiagamadan

moral, fisik motorik, kognitif, sosial

emosional,bahasadanseni.

Salah satu aspek yang harus

dikembangkanpadaanakusiadiniadalah

aspekperkembangan motorikkasaranak



karena perkembangan motorik kasarini

sangat berpengaruh terhadap

keseimbangan anak, dan memasuki

pendidikan selanjutnya, agar memiliki

kesiapan untuk menggunakan otot-otot

besardengan tepatdan benar. Motorik

kasar merupakan gerakan-gerakan yang

dilakukananakyangdapatmelatihotot-otot

besaragarmenjadilebihkuatdanterlatih.

Gerakanmotorikkasarinibertujuanuntuk

menstimulasiperkembanganotot,sebagai

modaldasar memudahkan anak dalam

bergerakatautidakkakudanlincah.Melatih

kemampuan motorik kasar dapat

menggunakan berbagaimacam kegiatan

salah satunya yaknikegiatan permainan

bola keranjang.Kegiatan permainan bola

keranjangmerupakansalahsatupermainan

yang menggunakan ototototbesaruntuk

melemparbolakedalam keranjang.Selain

menyehatkan tubuh permainan bola

keranjang ini juga dapat membuat

hubungan kerjasama yang erat antar

pemainnya. Permainan bola keranjang

sangatmemberikanefekyangsangatbaik

salah satunya adalah untuk melatih otot

kakidantangan.Selainitupula,bilaseorang

anak tubuhnya sehat, kuat, cekatan

melakukan gerakan-gerakan,baik berlari,

bergelantungan, melompat, menendang,

melempar,sertamenangkapbola,makaia

lebih siap menekuni bidang olahraga

tertentupadausiayanglebihbesar

Permainanbolakeranjangditujukan

untuklebih mengembangkan kemampuan

motorik kasarpada ke dalam keranjang

yangtentunyadisesuaikandengan tinggi

anak. Berdasarkan hasilpenelitian yang

telah dilakukan Suslina Mahasiswa

UniversitaMuhammadiyah Kendari,dalam

penelitian yang berjudul“Permainan Bola

Keranjang Dalam Meningkatkan

KemampuanMotorikKasarPadaAnakUsia

Dini” diketahui bahwa bermain lempar

tangkapboladapatberpengaruhterhadap

motorik kasar anak karena pada saat

bermainanakmemanfaatkankekuatanotot

tangan yang meliputi lempar bola,

menangkapboladanmelambungkanbola.

Kegiatanbermainlempar-tangkapbolajuga

memanfaatkan kekuatan ototkakiuntuk

menyeimbangkan badan saat melempar,

menangkapboladanberlarizig-zag.

Permainanbolakeranjangditujukan

untuklebih mengembangkan kemampuan

motorikkasarpada anak.Aturannya pun

sangatberbeda dengan permainan bola

keranjang bagiorang dewasa.Bagianak-

anakaturanpermainaniniyaitubagaimana

agar anak mampu menangkap dan

melemparbola,dan memasukkannya ke

dalam keranjangyangtentunyadisesuaikan

dengantinggianak.

Berdasarkan identifikasi dan

pembatasan masalah maka rumusan

masalahdalam penelitianiniadalahAdakah



Pengeruh Permainan Bola Keranjang

TerhadapKemampuanMotorikKasarAnak

diTK Wirayuda Anggoya.Penelitian ini

bertujuanuntukmengetahuiadaatautidak

Pengaruh Permainan Bola Keranjang

TerhadapKemampuanMotorikKasarAnak

diTKWirayudaAnggoyaKendari.

KAJIANTEORI

Permainan secara umum adalah

suatu aktivitas untuk meningkatkan

keterampilan dan perkembangan anak,

MenurutDesmita(2015,hal.141)permainan

adalah salah satu bentukaktivitas sosial

yangdominanpadaawalmasaanak-anak.

Sebab, anak-anak menghabiskan lebih

banyak waktunya diluarrumah bermain

denganteman-temannyadibandingterlibat

dalam aktivitas lainnya. Selanjutnya

Menurut Santrock dalam (Euis Kurniati,

2016)menjelaskanbahwapermainan(play)

ialah suatu kegiatan yang menyenangkan

yang dilaksanakan untuk kepentingan

kegiatanitusendiri.Permainanmerupakan

suatu aktifitas bermain yang didalamnya

telah memiliki aturan yang jelas dan

disepakatibersama Sedangkan Menurut

Suyadi(2015,hal.34) permainan adalah

sesuatu yang menyenangkan,suka rela,

penuharti,danaktivitasspontan.permainan

sering juga diangap kreatif, yang

menyertakan pemecahan masalah belajar

keterampilan sosial baru, bahasa dan

keterampilanfisikyangbaru.Berdasarkan

pendapatdiatasdapatditarikkesimpulan

bahwa permainan adalah suatu aktivitas

yang sangat menyenangkan,suka rela,

penuh arti,dan sangatmembantu anak

dalam mengembangkan aktivitasnya

sehingga anak akan lebih senang

menghabiskanwaktunyadiluarrumahuntuk

bermain.Adapunmanfaatpermainanbagi

anakkhususnyaanakusiadinidiantaranya:

1)AspekFisik,yaituanakberkesempatan

melakukan kegiatan yang melibatkan

gerakan-gerakan tubuh yang membuat

tubuh anak sehat dan otot-otot tubuh

menjadikuat,sehingga akan meransang

kecerdasanbodlykinestetic-nyabaikdalam

bentuk motorik kasar ataupun motorik

kasar.

2) Aspek SosialEmosional,yaitu anak

merasa senang karena ada teman

bermainnya. Di tahun tahun pertama

kehidupan,orang tua merupakan teman

bermainyangutamabagianak.

3)MengasahKetajamanPengindraan,yaitu

pengindraananakperludiasahagaranak

menjadilebih peka terhadap halhalyang

terjadidilingkungannya.

4) Media Terapi, yaitu bermain dapat

digunakan sebagaimedia terapikarena

selamabermainperilakuanaklebihbebas.



MenurutSuyanto (dalam Susanto,

2017,hal106)jenis permainan dapatdi

kelompokan menjadilima yaitu sebagai

berikut:

1)Permainan fisik,yaitu permainan yang

banyakmenggunakankegiatanfisik,seperti

bermainkejar-kejaran.

2) Bermain teka-teki dan berfikir logis

matematis,yaitupermainanyangtujuannya

mengembangkankemampuanyangberfikir

logisdanmatematis.

3) Bermain dengan benda-benda, yaitu

bermaindenganobjeksepertiair,pasir,dan

balok yang dapat mengembangkan

berbagaiaspekperkembangan.

Menurut Fadlillah (2014,hal.38)

menjelaskan faktor yang mempengaruhi

permainananak,diantaranya:

1)Kesehatan,yaitu semakin sehatanak

semakin banyakenerginyauntukbermain

aktif,sepertiolahraga.Adapunanakyang

kurangtenaga(tidaksehat)lebihmenyukai

hiburan.

2)PerkembanganMotorik,yaitupermainan

anak pada setiap usia melibatkan

koordinasimotorik.

3)JenisKelamin,yaituanaklakilakibermain

lebihkasardibandingkananakperempuan.

4) Lingkungan, yaitu lingkungan yang

kurang mendukung akan dapat

memengaruhi anak dalam bermain.

Lingkunganyangsepidarianak-anakakan

kurang rasa bermainnya dibandingkan

dengan lingkungan tang terdapatbanyak

anak.

5) Peralatan Bermain, yaitu peralatan

bermain yang dimilikianak memengaruhi

permainnanya.Misalnya,dominasiboneka

atau kartun lebih mendukung pada

permainanpura-pura.

Menurut Teguh Sutanto (2017,

hal;.42)bolakeranjangadalaholahragabola

berkelompok yang terdiriatas dua tim

beranggotakanmasing-masinglimaorang

yang saling bertanding mencetak poin

dengan memasukan bola kedalam

keranjang lawan. Olahraga ini bisa

dimainkan diruang olahraga tertutup dan

hanya memerlukan lapangan yang relatif

kecil. Selanjutnya menurut Atmasubrata

(2012, hal.44) bola keranjang adalah

olahragabolaberkelompokyangterdiridari

duatim yangberanggotakanmasingmasing

lima orang. Mereka saling bertanding

mencetak poin dengan memasukan bola

kedalam keranjang kawan. Sedangkan

MenurutRahmani(2016,hal.50)olahraga

bola keranjang merupakan olahraga yang

menggunakanboladandimainkansecara

beregu.Tiapregunyaterdiridari5orang.

Olahraga inipada umumnya dimainkan

dalam ruangan tertutup atau indoor.

Berbeda dengan yang terjadidisekolah,



dimana olahraga bola keranjang lebih

banyak dimainkan di ruangan terbuka.

Berdasarkan pendapat diatas dapat

disimpulkanbahwabolakeranjangadalah

olahraga yang terdiridaridua tim yang

bertujuanuntukmencetakpoinolahragaini

terdiri dari 5 orang dalam satu tim,

permainan inibisa dimainkan dilapangan

atau di lapangan sekolah dan luas

lapangannyadisesuaikandengananakusia

dini.

Sutanto(2016,hal.50)menyebutkan

teknikdasarpermainanbolakeranjang:

1) cara memegang bola, yaitu Cara

menangkapbola,sikaptanganmembentuk

mangkok besar.Bola berada diantara

kedua telapak tangan. Telapak tangan

melekatdisampingbolaagakkebelakang,

jari-jarirentangmelekatpadabola.

2) mengopor,melempar bola dariatas

kepala,melempardaridepan dada yang

dilakukandaridadakedadadengancepat

dalam permainan,serta melempar bola

memantulketanahataulantai.

3)mengiringbola,Mengiringbola,suatu

usahamembawabolakedepan.Caranya

yaitudenganmemantul-mantulkanbola

kelantaidengansatutangan.saatbola

bergerakkeatastelapaktanganmenempel

padabolayangmengikutiarahbola.

4) shooting hooting, suatu usaha

memasukanbolakedalam keranjanglawan

untuk meraih poin.Inidapat dilakukan

dengancarayaitudenganshootingdengan

dua tangan serta shooting dengan satu

tangan.

5)lay-up

Kemampuan merupakan suatu

bakat yang dimiliki seseorang untuk

melakukan kegiatan secara fisik atau

mentalyang diperoleh darisejak lahir.

MenurutSudiro (2018,hal.3)kemampuan

adalahsebuahpenilaiansaatiniatasapa

yangdilakukanseseorang.MenurutPratiwi

(2014, hal.21) kemampuan adalah

keseluruhan potensi yang dimiliki

seseorang yang menyelesaikan tugasnya

dengan baik mengenaitugas fisik dan

mentalnya.Suatupotensiyangdimilikianak

guna untuk menyelesaikan tugas dengan

baiksesuaifisikdanmentalnya.Sedangkan

menurutSinaga,dkk(dalam Astute,2015,

hal71)mendefinisikankemampuansebagai

suatu dasar seseorang yang dengan

sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan

pekerjaan secera efektif atau sangat

berhasil.Darihasiluraiandiatasdapatdi

simpulkan kemampuan adalah suatu

potensiyangdimilikiolehseseorangguna

untuk meningkatkan fisik atau mental

dalam bidangpekerjaan.

MenurutBadeni(dalam pratiwi,2014,

hal.21) menyatakan bahwa ada 2 jenis



kemampuanyaitusebagaiberikut:

1) Kemampuan intelektual adalah

kemampuan yang diperlukan untuk

melaksanakan aktofitasaktifitas mental.

ContohnyatesIQ(Intelligentquotient)guna

untuk menegaskan seberapa tingkat

kemampuankemampuanintelektualumum.

2)Kemampuan fisik adalah kemampuan

intelektuallebih besardalam memainkan

peranpadapekerjaanyangrumitsebagai

persyaratan dalam proses informasi

sementarakemampuanfisiklebihbanyak

dibutuhkandaripadaaktivitasatautugasyg

menuntut stamina. Motorik kasar

merupakan suatu aspek perkembangan

yang melibatkan otot-otot besar atau

gerakan tangan seperti melempar dan

menagkap bola.MenurutRahyubi(2016,

hal.222)motorikkasaradalahketerampilan

gerakatau gerakan tubuh yang memakai

otot-otot besar sebagai dasar utama

gerakannya.Motorik kasarmeliputipola

lokomotor (gerak yang menyebabkan

perpindahantempat)sepertiberjalan,berlari,

melompat,meloncat,dansebagainya.Juga

keterampilan menguasai bola seperti

melempar,menendang,dan memantulkan

bola.Selanjutnya MenurutMarsid (2016,

hal.12)motorikkasaradalahmelatihgerak

jasmaniberupa koordinasigerakan tubuh

pada anak, seperti merangkak, berlari,

berjinjit,melompatbergantung,melempar

dan menangkap, serta menjaga

keseimbangan. Sedangkan menurut

Suryana (2018. Hal,153) motorik kasar

adalah gerak tubuh yang menggunakan

ototototbesaratau sebagian besaratau

seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi

oleh kematangan kita sendiri,contohnya

kemampuanduduk,menendang,berlari,dan

naikturuntangga.Darihasiluraiandiatas

bahwa kemampuan motorikkasaradalah

potensiyangdimilikiolehseseoranguntuk

meningkatkan fisik ataupun mental

menggunakan otot-ototbesartubuhyang

mencakupgerakankakidantangan,dalam

melakukan berbagai kegiatanseperti

gerakan kaki,berjalan,berlari,melompat,

meloncat,otot-otottanganmelempardan

menangkap bola. Dengan demikian

permainanbolakeranjangdapatdimaknai

dengan permainan yang sangat

menyenangkanbagianakusiadini.

MenurutCuacicha(dalam depdiknas,

2016,hal,15-16)Adabanyakmanfaatbagi

anakuntukmengembangkan kemampuan

motorikkasarsebagaiberikut:

1)Melatihkelenturandankoordinasiotot

jaridantangan

2) Memacu perkembangan dan

pertumbuhan fisik/motorik, rohani dan

kesehatananak.

3) Membentuk, membangun dan

memperkuattubuhanak.



4)Melatihketerampilan/ketangkasangerak

danberfikiranakApril2020.

Menurut Rahyubi (2012,hal.225)

mengemukakanadabeberapafaktoryang

mempengaruhi perkembangan motorik

anak,antaralainadalah:

1) Perkembangan sistem syaraf yaitu

sistem syarafsangatberpengaruh dalam

perkembangan motorik, karenasistem

syaraflahyangmengontrolaktivitasmotorik

padatubuhmanusia.

2)Kondisifisikyaituperkembanganmotorik

eratkaitannyadenganfisik,makakondisi

fisiktentu saja sangatberpengaruh pada

perkembangan motorik

seseorang.Seseorangyangnormalbiasanya

perkembangan motoriknya akan lebihbaik

dibandingkan orang lain yang memiliki

kekuranganfisik.

3)Motivasiyangkuatyaituseseorangyang

mempunyai motovasi kuat unuk

menguasaiketerampilan motoriknya

tertentu biasanya telah punya modal

besaruntuk meraih prestasi. Apabila

seseorang mampu melakukan

suatuaktivitasmotorikdenganbaik,maka

kemungkinan besar dia akantermotivasi

untuk menguasai keterampilan motorik

yanglebihluas.

4) Lingkungan yang kondusif yaitu

perkembangan motorik seorang individu

kemungkinan besar bisaberjalan optimal

jika lingkungan tempatnya beraktivitas

mendukungdan kondusif. Lingkungan

dalam hal ini bisa berarti fasilitas,

peralatan,saranadanprasarana.

Beberapapenelitianterdahuluyang

relevandenganpenelitianinidiantaranya

adalahsebagaiberikut:

-Berdasarkanpenelitianyangdilakukanoleh

Evritasari (2019) Universitas Negeri

Surabaya, yang berjudul ”Pengaruh

Permainan Bola Basket Modifikasi

TerhadapKemampuanMotorikKasarAnak

TK B”mengalamiperkembangan setelah

perlakuan (treatmen). Skor total yang

didapatkan oleh 14 anak pada pretest

sebesar40denganskorrata-ratasebesar

2,85.Padakegiatanposttestskortotalyang

didapatkan14anaksebesar67denganskor

rata-rata sebesar4,78.Hasilperhitungan

dengan uji wilcoxsonmath pairs test

PERNIK JurnalPAUD,VOL 3 NO.1 April

2020 menunjukan perolehan Thitung >

Ttabel= (0 >8)maka hipotesisnol(Ho)

ditolakdan hipotesiskerja (Ha)diterima.

Dengandemikiandapatdisimpulkanbahwa

penggunaan permainan bola basket

modifikasiberpengaruhterhadapkemapuan

motorik kasar anak. Peningkatan

kemampuanmotorikkasartersebutterjadi

karenakegiatandilakukansecaraberulang-

ulang dan anak sudah mulaimengenal

konsepbagaimanacaradribeldanshooting



yang sebelumnya belum pernah mereka

kerjakan.

-Selanjutnyapenelitianyangdilakukanoleh

Wati (2012) yang berjudul ”Pengaruh

Permainan Modifikasi Bola Basket

TerhadapKemampuanMotorikKasarAnak

DiKelompok B2 Tk Al-KhairaatIiiPalu”

dapatdisimpulkan bahwa ada pengaruh

modifikasipermainanbolabasketterhadap

kemampuan motorik kasaranak.Halini

dapatdilihatdarisebelum dan sesudah

diberikanmodifikasipermainanbolabasket

yang berunsurkan permainan, seperti

Menangkap Bola,Mendribbling Bola,dan

Memasukkan Bola kedalam Ring,terjadi

peningkatan kemampuan motorik kasar

anak pada setiap kategoriBerkembang

SangatBaik (BSB)untuk masing-masing

aspek yang diamati. Berdasarkan dua

penelitian tersebut, persamaan dari

penelitiaan inidengan yang akan diteliti

yaitu pada variabelY yaitu kemampuan

motorik kasaranak dan pada variabelX

yaitu kegiatan permainan bola keranjang

danjenispenelitian.Sedangkanperbedaan

terletak pada subjek,tempatdan waktu

penelitiannyadilaksanakan.

METODEPENELITIAN

Dalam desain inipenelitian yang

digunakanpadapenelitianiniadalahOne-

groupPretest-posttestDesign.Padadesain

ini terdapat Pretest sebelum diberi

perlakuan,sehinggahasilperlakuandapat

diketahui lebih akurat, karena dapat

membandingkandengankeadaansebelum

diberi perlakuan. Desain ini dapat

digambarkansebagaiberikut:

Penelitian inidilaksanakan diTK

Wirayuda Anggoya Kendari dan akan

dilaksanakan pada bulan 9 selama 5

minggudenganduakalipertemuandalam

satuminggu.

Tehnik pengumpulan data yang

digunakandalam penelitianinidengancara

observasi dan dokumentasi. Observasi

dilakukan untuk mengamatitingkah laku

anak yang menunjukkan kreativitasnya.

Dokumentasi digunakan sebagai media

pengumpulan data dan sebagai bukti

sebagaibuktibahwapenelitianinimemang

benar-benardilakukan.

Tehnikanalisisdatapadapenelitian

inidigunakanuntukmembuktikanhipotesis

penelitian,yaitu kegiatan permainan bola

keranjang terhadap kemempuan motorik

kasaranakdiTKWirayudaAnggoyaKendari.

Adapunteknikanalisisdatayangdigunakan

pada penelitian ini uji normalitas, uji

homogenitas dan ujihipotesis. Dengan

kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika

thitunglebihbesardaritabeldengantaraf

signifikan (α) = 0,05 maka dapat



disimpulkanbahwaHaditerima,sebaliknya

jikahitunglebihkecildaritabelmakaHa

ditolak.

HASILDANPEMBAHASAN

Pada tahap pelaksanaan

pembelajaran peneliti hanya mengamati

sedangkan yang melakukan kegiatan

pembelajaran tetap guru kelas yang

bersangkutan.Penelitididampingiolehguru

kelas dalam menjelaskan peratutan dan

cara bermain bola keranjang. Pada

pertemuan pertama dilaksanakan pada

tanggal, 17 September 2020 , anak

diberikan tes awalatau pretestsebelum

diberikan perlakuan. Kegiatan pretest

adalah kegiatan yang berkaitan dengan

motorik kasar yaitu kegiatan permainan

sepak bola. Selanjutnya guru

menyampaikan dan menjelaskan cara

dalam permainan sepak bola. Dalam

permainaninianakdibagimenjadiduatim

yangberanggotakan5orangdalam satutim.

Dalam permainan inianak hanya boleh

menggunakan kakidan menendang bola

kedalam gawanglawan.Dalam permainan

inianakmasih dibantu oleh guru.Pada

pertemuan kedua dilaksanakan pada

tanggal 17 september 2020, pada

pertemuankeduainianakmulaidiberikan

perlakuan yaitu kegiatan permainan bola

keranjang, dalam kegiatan ini guru

menyampaikan dan menjelaskan cara

permainan bola keranjang. Dalam

permainaninianakdibagimenjadiduatim

yangberanggotakan5orangdalam satutim

yang bertujuan untuk memasukan bola

kedalam keranjang lawan, dengan alat

permainanyangsudahdisiapkanyaitubola

dankeranjangyangtelahdisediakan.Pada

pertemuan ketiga dilaksanakan pada

tanggal 17September 2020, pada

pertemuan ketiga inianak masih diberi

perlakuan yang sama yaitu kegiatan

permainanbolakeranjang,padapertemuan

ini guru masih menyampaikan dan

menjelaskancarapermainanbolakeranjang.

Dalam permainaninianakdibagimenjadi

duatim yangberanggotakan5orangdalam

satutim yangbertujuanuntukmemasukan

bolakedalam keranjanglawan,denganalat

yang sudah disiapkan yaitu bola dan

keranjang yang telah disediakan. Pada

pertemuan keempat dilaksanakan pada

tanggal9 oktober 2019,penelitimasih

memberikan perlakuan yang sama yaitu

kegiatan permainan bola keranjang,pada

pertemuan iniguru hanya mengingatkan

tenantangpermainanbolakeranjangyang

sebelumnya sudah dijelaskan dan anak

diperintah untuk melakukan kegiatannya

sendiritapimasihdenganbantuangurunya.

Dalam permainaninianakdibagimenjadi

duatim yangberanggotakan5orangdalam

satutim yangbertujuanuntukmemasukan

bolakedalam keranjanglawan,denganalat



yang sudah disiapkan yaitu bola dan

keranjangyangtelahdisediakan.Pertemuan

kelima dilaksanakan pada tanggal 12

oktober2019,penelitimasih memberikan

perlakuan yang sama dengan yang

sebelumnyayaitukegiatanpermainanbola

keranjang, pada pertemuan ini guru

mengingatkankembalikegiatanpermainan

bola keranjang lalu anak diperintahkan

melakukankegiatannyasendiritetapimasih

denganbantuanguru.Dalam permainanini

anak dibagi menjadi dua tim yang

beranggotakan5orangdalam satutim yang

bertujuanuntukmemasukanbolakedalam

keranjanglawan,denganalatyangsudah

disiapkan yaitu bola dan keranjang yang

telah disediakan.Pertemuan terakhir di

laksanakanpadatanggal14oktoberyaitu

pertemuankeenam penelitianmemberikan

kegiatan posttestuntuk mengetahui ada

atau tidak pengaruh kegiatan permainan

bola keranjang terhadap kemampuan

motorik kasar anak setelah diberikan

perlakuan permainan bola keranjang.

Kegiatanposttestinisamadengankegiatan

awalpretestyaitukegiatanpermainansepak

bola. Dalam kegiatan ini guru hanya

mengawasi anak selama melakukan

kegiatanpermainansepakbolaDarihasil

penelitianyangdilakukanterdapatpengaruh

permainan bola keranjang terhadap

kemampuan motorik kasaranak halini

sejalan dengan teoriyang dikemukakan

olehSantrock dalam (Kurniati, 2016)

menjelaskanbahwapermainan(play)ialah

suatu kegiatan yang menyenangkan yang

dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan

itu sendiri.Permainan merupakan suatu

aktivitas bermain yang didalamnya telah

memilikiaturanyangjelasdandisepakati

bersama.Denganitubahwakegiatanyang

palingmenyenangkanbagianak-anakialah

padasaatbermain.

Selanjutnya menurut Atmasubrata

(2012,hal.44) menjelaskan bahwa bola

keranjang adalah olahraga bola

berkelompokyangterdiridariduatim yang

beranggotakanmasing-masinglimaorang

dalam satu tim. Dalam permainan ini

mereka bertanding saling mencetak poin

dengan memasukan bola kedalam

keranjanglawan.Berdasarkanpendapatdi

atas dapatdisimpulkan bahwa kegiatan

permainan bola keranjang adalah suatu

aktivitasyangsangatmenyenangkanbagi

anak,dalam permainanbolakeranjangini

bertujuan untuk mencetak poin dengan

melakukan kegiatan memasukan bola

kedalam keranjanglawan.

KESIMPULAN

Berdasarkanpenelitianyangtelahdi

lakukandiTK WirayudaAnggoyaKendari

dapat ditarik kesimpulan bahwa

kemampuan motorikkasaranaksebelum

diberiperlakuan kegiatan permainan bola



keranjang,kemampuam motorikkasaranak

masih tergolong rendah. Hasil pretest

denganjumlahrata-ratayaitu36,85.Setelah

dilakukan perlakuan dengan kegiatan

permainan bola keranjang kemampuan

motorik kasaranak semakin meningkat.

Hasilposttestdenganjumlahrata-rata64,8.

Analisis perhitungan hasil pretest dan

posttestmenunjukanbahwanilaithitung>

ttabel(6,20>1,746)sehinggaHo ditolak

dan Ha diterima. Maka dari hipotesis

penelitianiniterdapatpengaruhpermainan

bola keranjang terhadap kemampuan

motorik kasaranak kelompok B diTK

Wirayuda Anggoya. Setelah melakukan

penelitianinidisarankankepadaGurudapat

menggunakan kegiatan permainan bola

keranjanguntukmeningkatkankemampuan

motorik kasar anak, sehingga bisa

membuat proses pembelajaran lebih

menarikdanmenyenagkanbagianak.Bagi

sekolah Diharapkan dapatmenjadiacuan

dan pertimbangan sekolah dalam

menerapkan kegiatan yang tepat untuk

meningkatkan kemampuan motorik kasar

anak.BagipenelitiselanjutnyaPenelitiini

dapatmenjadireferensiatauacuandalam

mengembangkanpenelitianyangsejenis.
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