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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR ANAK 

USIA 5-6 TAHUN  MELALUI KEGIATAN LARI ESTAFET DI 

PAUD SINAR TERANG LELONG KELEBUH PRAYA TENGAH 

TAHUN AJARAN 2017/2018 

Oleh:  

EKA APRIANI 

NIM. E1F 013 007 

ABSTRAK 

Kemampuan motorik kasar merupakan kemampuan yang membutuhkan 

koordinasi sebagian besar tubuh anak. Kemampuan motorik kasar anak di 

PAUD Sinar Terang Lelong masih belum berkembang. Hal tersebut ditemukan 

pada saat melakukan kegiatan lari estafet terlihat bahwa gerakan anak masih 

terlihat kaku dan belum mampu melakukan gerakan sesuai dengan intruksi guru. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untukmengetahui bagaimana 

kemampuanmotorikkasaranakusia 5-6 tahun melalui kegiatan lari estafet di 

PAUD Sinar TerangLelong Kelebuh Praya Tengah Tahun Ajaran 2017/2018. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan jumlah anak 12 

orang anak usia 5-6 tahun. Indikator yang diteliti meliputi: melakukan gerakan 

fisik sesuai dengan aturan, melatih kelenturan, melatih keseimbangan, melatih 

kelincahan, mengkoordinasikan otot-otot besar dengan sistem syaraf dan 

meningkatkan kemampuan tangan kanan dan kiri. Metode dalam pengumpulan 

data yaitu metode observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif.      

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasilobservasi anak pada 

pembelajaran menggunakan kegiatan lari estafet yang 

mengalamipeningkatandari pengembangan I yaitu 63,9% meningkat 6,3% pada 

pengembananII menjadi 70,2%  kemudian dari pengembangan II meningkat 

sekitar 11,2% menjadi81,4%. kemudian dari pengembangan I kepengembangan 

III  meningkat sekitar  17,5%, dari nilai rata-rata 63,9% ke 81,4%. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik kasar 

anak dapat dikembangkan melalui kegiatan lari estafet dengan langkah-langkah 

yang tepat seperti menjelaskan cara dan aturan main, membagi anak menjadi 3  

kelompok yang terdiri dari 4 anak pada tiap kelompok, setiap anak berdiri pada 

lintasan lari masing-masing. Pelari pertama menempatkan osisinya mengambil 

sikapstart jongkok, setelah aba-aba “ya” pelari tersebut berlari secepat-cepatnya 

menuju pelari yang ada didepannya sehingga kepada pelari keempat yang 

membawa lari tongkat sampai garis finish kemudian kembali keposisi semula 

untukmelanjutkan permainan, regu yang paling utama menyelesaikan 

permainan dianggap sebagai pemenang. Berdasarkan hasil penelitian yang 

sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan lari estafet dapat 

meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di PAUD Sinar 

Terang. 

 
                       Kata Kunci: Motorik Kasar, Kegiatan Lari Estafet 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPROVING ABILITY OF HARSH MOTORIK CHILD AGE 5-6 

THROUGH ACTIVITY RUN ESTAFETTE IN PAUD PROVERBIAL 

LIGHT LELONG MIDDLE KELEBUH PRAYA SCHOOL YEAR 2017/ 2018 
 

By: 

EKA APRIANI 

NIM. E1F 013 007 
 

ABSTRACTION 
 

Ability of harsh motorik is ability requiring coordination most child body. 

Ability of harsh motorik of child in PAUD Proverbial Light of Lelong still less is 

expanding. The mentioned found at the time of conducting activity run estafette 

seen that child movement still seen stiff and not yet can conduct movement as 

according to teacher intruksi. Formula of is problem of at this research is how to 

improve ability of harsh motorik of age child 5-6 year pass/through activity run 

estafette in PAUD Proverbial Light of Lelong Middle Kelebuh Praya of School 

Year 2017 / 2018?. Intention of this research that is to know how ability of harsh 

motorik of age child 5-6 year through activity run estafette in PAUD Proverbial 

Light of Lelong Middle Kelebuh Praya of School Year 2017 / 2018. this Research 

type is research of development, with three development phase. factor of Siawa 

accurate cover: child can conduct physical movement as according to order, train 

flexing,  train  balance,  train  mobility,  coordinated  big  muscles  with  nervous 

system and improve ability of right hand and left with amount of child 12 age 

child people 5-6 year. Method in data collecting that is observation method. Data 

analysis use descriptive analysis qualitative 

Result of research indicate that mean result of child observation at study 

use activity run natural  estafette is make-up of from development of I that is 

63,9%  mounting  6,3%  at  pengembanan  of  II  become  70,2%  later;then  from 

development of II mount about/around 11,2% becoming 81,4%. Later then from 

development of I development of III mount around 17,5%, from average value 

63,9% to 81,4%. Pursuant to the result can be concluded that ability of harsh 

motorik of child can be developed to through activity run estafette of denngan 

correct stages;steps in activity run estafette like explaining the way of and correct 

rule of the game, dividing child become 3 group,  
Of 4 children in each group, each children standing one the treck running 

respectively. The first runner placing his position on a squatting post, after the  

“yes” command runs as fast as he cen to the runner in front of him so that the 

fourth runner who runsh the baton to the finiah line end then returens to the 

original position to continu the game, the most squand main finish the game is 

considered a winner. Based on the result of research that has been donecen be 

concludend that through the realy race can improve the gross motor skills of 

children age 5-6 years in PAUD sinar terang keyword motorik kasar, activities 

running realy. 

Keyword: Harsh Motorik, activity run estafette 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
 

Pendidikan  anak  usia  dini  adalah  upaya  pembinaan  yang  ditujukan 

kepada anak  sejak  lahir  sampai  dengan  usia  enam  tahun   yang  dilakukan 

dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan dan 

pertumbuhan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut (dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 

20 Tahun 2003). 

Masa usia dini merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan 

kehidupan seseorang. Masaini disebut dengan masa emas atau golden age, pada 

masa ini  seorang anak  membutuhkan rangsangan-rangsangan  yang tepat  untuk 

mencapai   kematangan yang   sempurna.   Salah   satu   potensi yang   perlu 

dikembangkan   dalam   diri   anak   adalah   kecerdasan   kinestetik.   Kecerdasan 

kinestetik  menurut  Armstrong  (dalam  Musfiroh,  2008:6.3)  adalah  kemampuan 

menggunakan seluruh tubuh (fisik) untuk mengekspresikan ide dan perasaan serta 

keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah  sesuatu. 

Sedangkan  menurut  Gardner  (dalam  Grafura,  2011:75)  kecerdasan  kinestetik 

merupakan kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk 

mengungkapkan ide atau pemikiran dan perasaan, mampu bekerja dengan baik 

dalam menangani dan  memanipulasi objek. 

Melihat  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  PAUD  Sinar Terang  Lelong 

Kelebuh Praya Tengah dengan jumlah anak 12 orang anak dimana 6 orang anak 

laki-laki  dan  6  orang  anak  perempuan.  Sebelum  diadakan  penelitian  peneliti 

terlebih dahulu melakukan uji coba dengan melakukan kegiatan motorik kasar 

bermain diluar ruangan anak bersama guru   yaitu bermain lari estafet. Dari 12 

anak yang diamati motorik kasarnya, ada beberapa permasalahan yang ditemukan 

salah satunya adalah rendahnya kemampuan motorik kasar yang dimiliki anak, 

ada beberapa anak yang masih kurang dalam motorik kasarnya, seperti saat berlari 

anak  kurang  seimbang,  Koordinasi  antara  mata-tangan  sebagian  anak  masih 

belum terarah dalam memberi dan merima tongkat estafet, koordinasi gerak mata- 

tangan maupun mata-kaki saat berlari, serta kemampuan anak untuk mengotrol 

tubuh dan ada anak yang belum tau aturan saat bermain. Oleh Karena itu, untuk 

dapat menstimulasi anak dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar maka 

peneliti   menggunakan   kegiatan   lari   estafet   sebagai   kegiatan   pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti berkeinginan untuk 

melaksanakan  penelitian  dengan  judul  “Meningkatkan  Kemampuan  Motorik 

Kasar melalui kegiatan Lari Estafet Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Sinar Terang 

Lelong Kelebuh Praya Tengah Tahun Ajaran 2017/2018. 
 

Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah 

1.   Perumusan Masalah 

Bagaimanameningkatkankemampuan  motorik  kasar  anak  usia  5-6 

tahun melalui kegiatan lari estafet diPAUD Sinar Terang Lelong Kelebuh 

Praya Tengah Tahun Ajaran 2017/2018 ? 

2.   Pemecahan Masalah 
 
 
 

5



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka solusi untuk meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak yaitu melalui proses pembelajaran lari estafet 

yang dilakukan secara berulang-ulang pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Sinar 

Terang Lelong Kelebuh Praya Tengah Tahun Ajaran2017/2018. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 

tahun melalui kegiatan lari estafet di PAUD Sinar Terang Lelong Kelebuh 

Praya Tengah Tahun Ajaran 2017/2018. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Bagi Guru 

Sebagai masukan bagi para guru dalam usaha meningkatkan kemampuan 

motorik kasar anak usia 5-6 tahun 

b. Bagi kepala sekolah PAUD 

Sebagai  bahan  untuk  menambah  informasi  bahwa  data  yang  diperoleh 

dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar 

pada  anak usia 5-6 tahun 

c. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti lain untuk 

mengadakan penelitian lebih mendalam serta memberi pengalaman tentang 

bagaimana cara meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun 

yang salah satunya adalah melalui kegiatan lari estafet. 
 

KAJIAN PUSTAKA 

Kemampuan Motorik Kasar 
 

Sujiono  (2010:1.13)  berpendapat  bahwa  gerakan  motorik  kasar  adalah 

kemampuan yang membutuh kankoordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. 

Oleh  karena  itu,  biasanya  memerlukan  tenaga  karena  dilakukan  oleh  otot-otot 

yang  lebih  besar.  Pengembangan  motorik  kasar  juga  memerlukan  koordinasi 

kelompo   kotot-otot   tertentu   yang   dapat   membuat   mereka   dapat   meloncat, 

memanjat,  berlari,  manaiki  sepeda  nroda  tiga,serta  berdiri  dengan  satu  kaki. 

Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh 

anak. Santrock (2007:210) berpendapat bahwa motorik kasar adalah aktivitas otot 

yang besar, seperti menggerakkan lengan dan berjaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik 

kasar  adalah  kemampuan  yang  membutuhkan  koordinasi  dan  membutuhkan 

keseimbangan antar anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar sebagai 

dasar  utama  gerakannya.  Adapun  indikator  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini 

adalah   berdasarkan   pada   Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 mengemukakan tingkat pencapaian 

perkembangan   motorik   kasar   anak   usia   5-6   tahun   adalah:   1)   melakuakn 

permainan fisik dengan aturan, 2) melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi 

untuk  melatih  kelenturan,  keseimbangan,  dan kelincahaan,  3)  melakukan 

koordinsi gerakan mata-kaki-tangan-kepala dalam  menirukan tarian atau senam. 
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Kegiatan Lari Estafet 

Bambang  Sujiono,  dkk  (2008:  6.22)  bermain  estafet  atau  beranting 

merupakan  pengembangan  gerakan  lari  yang  banyak  dilakukan  dipendidikan 

prasekolah. Berlari merupakan kelanjutan gerak dari berjalan dan memiliki ciri 

khusus  pada  fase  melayang  di  udara  (tidak  bertumpu)  dari  salah  satu  kaki. 

Menurut Endang Widyastuti, dkk (2009: 79) lari sambung adalah lari yang di 

lakukan   oleh   beberapa   orang   pelari   (biasanya   4   orang)   secara   sambung– 

menyambung. (Sunarsih,dkk, 2007:69). Lari sambung (estafet) atau lari beranting 

adalah lari yang dilakukan secara beregu. Pelarinya secara bergantian membawa 

tongkat estafet dari garis start menuju garis finihs. Setiap regu terdiri dari empat 

orang pelari yaitu pelari pertama (pelari start) yang bertugas membawa tongkat 

estafet, kemudian diberikan kepada pelari kedua. Pelari kedua membawa tongkat 

dan diberikan kepada pelari ketiga. Pelari ketiga menerima tongkat dan diberikan 

kepada pelari ke empat (terakhir) sampai garis finish. 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa lari sambung atau lari estafet 

adalah lari yang di lakukan oleh beberapa orang pelari (biasanya 4 orang) secara 

sambung–menyambung  untuk  memindahkan  tongkat  sambil  berlari  cepat  dari 

pelari  pelari  pertama  (pelari  start)  yang  bertugas  membawa  tongkat  estafet, 

kemudian  diberikan  kepada  pelari  kedua,  pelari  kedua  membawa  tongkat  dan 

diberikan  kepada  pelari  ketiga,  pelari  ketiga  menerima  tongkat  dan  diberikan 

kepada pelari ke empat (terakhir) sampai garis finish. 
 

PENELITIAN YANG RELEVAN 

Dari Skripsi Hj. Zohariah (2015), Dwi Septianjas Wulan (2014) dan Aulia 

Umami (2015). terdapat banyak perbedaan diantaranya dari peneliti yang pertama, 

penelitian  pertama  meneliti  tentang  Pengembangan  Motorik  Kasar  Melalui 

Bermain  Bola  Pada  Anak  Usia  5-6  Tahun.  Hanya  saja  pada  penelitian  yang 

pertama memakai permainan bola sedangkan di penelitian memakai kegiatan lari 

estafet jadi  penelitian yang digunakan peneliti dengan yang diatas berbeda. Pada 

penelitian  ini,  peneliti  sama-sama  memakai  jenis  penelitian  pengembangan. 

Penelitian  yang kedua dan ketiga peneliti sama-sama menggunakan permainan 

lari estafet untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar dan jenis penelitian 

yang di gunakan yaitu penelitian PTK (tindakan kelas), sedangkan di penelitian 

ini   menggunakan   penelitian   pengembangan,   walaupun   tidak   sama   namun 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 
 

KERANGKA BERPIKIR 

Hipotesis tindakkan 

Kemampuan motorik kasar merupakan kemampuan untuk 

mengkoordinasikan gerak otot-otot dalam tubuh. Seiring dengan kematangan dan 

pengalaman anak kemampuan gerak tersebut berkembang dengan baik dan akan 

mulai terkoordinasi dengan baik. Bermain estafet merupakan salah satu sarana 

untuk dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar, kegiatan lari estafet ini 

sangat cocok untuk mengembangkan perkembangan motorik kasar anak.  karena 

pada kegiatan lari estaget banyak mengunakan aktivitas fisik, anak usia PAUD 

karena secara tidak langsung akan belajar mengoptimalkan kemampuan berlari 
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NA=  𝑆𝐴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dan  koordinasi  gerak  yang  dimiliki.  Berdasarkan  teori  diatas  maka  hipotesis 

tindakan akan dirumuskan sebagai berikut “jika kegiatan lari estafet diterapkan 

dengan tepat secara berulang-ulang maka akan dapat meningkatkan kemampuan 

motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Sinar Terang Lelong Kelebuh 

Praya Tengah Tahun Ajaran 2017/2018. 
 

METODE PENELITIAN 

Tempat  pelaksanaan  peelitian  ini  dilaksanakan  di  PAUD  Sinar  Terang 

Lelong Kelebuh Praya Tengah anak kelompok Busia 5-6 tahun yang terdiri dari 

12  anak  yaitu  6  anak  perempuan dan  6  anak  laki-laki.  Variabel  penelitian  ini 

terdiri dari kegiatan lari estafet dan kemampuan motorik kasar anak. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, data 

dikumpulkan melalui observasi. Setelah data terkumpul, maka data akan diolah 

dengan menggunakan teknik persentase, hasil olahan tersebut kemudian dianalisis 

secara deskriptif  kualitatif. Rumus yang digunakan sebagai berikut 
 
 

𝑆𝑀𝐼 x 100% 

Keterangan: 

NA : Nilai Akhir 

SA : Total Skor Individu 

SMI : Skor Maksimal Ideal 
 

HASIL PENELITIAN 

Hasil  penelitian  pada  tahap  pengembangan  1  yaitu  63,9%.  Adapun 

kekuranngan yang terjadi pada tahap penembangan I yaitu: 1) terdapat beberapa 

anak  yang  kurang  cepat  dalam  berlari  bahkan  anak  cuman  berjalan  biasa 

memberikan tongkat pada temannya. 2) Terdapat anak  yang masih sulit untuk 

mengikuti penjelasan dari guru meskipun diawalnya  guru telah mencontohkan, 

masih ada anak yang diam saat gurunya tidak memberi tahu atau menegurnya. 3) 

Sebagian anak masih ada yang tidak berlari membawa tongkat dan  ada anak yang 

mengambil tongkat estafet sebelum temannya sampai memberikan tongkat kepada 

anak   tersebut,   adapula   anak   yang   hanya   diam   meskipun   tongkat   sudah 

ditangannya. 4) Ada anak yang berlari membawa tongkat dari garis start menuju 

finish tanpa memberikan tongkat kepada teman yang ada didedannya. 5) Sebagain 

anak ada yang sudah berlari kearah temannya dan memberikan tongkat estafet 

tetapi anak malah berdiam diri ditempat temannya, bahkan ada anak yang pergi 

ketempat  tim  yang lainnya.  6) Tongkat  estafet  yang digunakan  terlalu  pendek 

sehingga anak sulit untuk menerima tongkat dengan cepat. 7) Masih ada juga anak 

yang malu-malu dan bermain-main saat melakukan kegiatan lari, anak masih ada 

yang asik sendiri. Adapun solusi yang akan dilakukan pada tahap pengembangan 

II  yaitu:1)  guru  memberikan  contoh  lebih  jelas  lagi  dalam  setiap  kegiatan 

permainan, seperti lebih ditekankan lagi dalam berlari untuk memberikan tongkat 

estafet.  Guru  menjelaskan  dengan  jelas  dan  menanyakan  kepada  anak  apakan 

sudah jelas, sehingga anak dapat dengan mudah memahami dan mnegerti maksut 
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dari permainan. 2) memberikan motivasi serta penguatan kepada anak agar anak 

lebih bersemangat dan tertarik dalam kegiatan, seperti memberikan semangat dan 

dorongan kepada anak dalam berkompetisi sehingga anak dapat tertantang dan 

tertarik   dalam   mengikuti   kegiatan   permainan   lari   estafet.   3)   memberikan 

pendekatan dan arahan kepada anak yang belum serius seperti memancing rasa 

penasaran anak dalam permainan untuk menjadi lebih serius dalam melakukan 

pembelajaran permainan lari estafet. 4) memberikan arahan dan nasihat kepada 

anak  setelah  permainan  yang  dapat  membangkitkan  keinginan  anak  dalam 

mengikuti pembelajaran seperti menjelaskan bahwa olahraga dapat menjadikan 

tubuh kita kuat dan sehat jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, agar 

tidak main-main, tidak asik sendiri saat pembelajaran . 5) membangun suasana 

yang   ceria   dan   tidak   kaku   sehingga   anak   lebih   tertarik   dalam   kegiatan 

pembelajaran,  seperti  tanya  jawab  sebelum  permainan,  mengajak  anak  untuk 

melakukan  pemanasan  ringan  dan  mengikuti  gerakan  yang  anak  inginkan.  6) 

Tongkat estafet yang digunakan lebih panjang sehingga dan berwarna agar lebih 

menarik untuk anak. 7) Melakukan kegiatan lari estafet dengan lomba sehingga 

terjadi   persaingan   agar   permainan   menjadi   lebih   menarik   dan   anak   lebih 

bersemangat dalam melakukan kegiatan lari estafet. 

Sedangkan  Hasil  dari  penelitian  pada  tahap  pengembangan  II  yaitu  70,2%. 

Adapun Hambatan pada tahap pengembangan II yaitu : 1) Masih ada beberapa 

anak yang tidak berlari ketika memberi tongkat kepada temannya. 2) Masih ada 

beberapa anak yang  terlihat  kurang  berkonsentrasi  saat bermain.3) Masih ada 

beberapa anak yang menerima tongkat estafet sebelum temannya sapai pada garis 

pergantian tongkat. 4) Garis atau tanda tempat pergantian tongkat estafet kurang 

terlihat sehingga anak memberi dan menerima tongkat tidak pada garis pergantian 

tongkat. Adapun hal-hal yang akan dilakukan   pada tahap pengembangan ketiga 

yaitu : 1) Lebih   memberikan   bimbingan   dan arahan kepada anak yang masih 

perlu  arahan  guru  ketika  memberi  tongkat  estafet  kepada temannya dan 

memberikan   tongkat   dengan   cara   berlari.   2)   Memberikan perhatain   dan 

pendekatan   kepada   anak   yang   belum   mampu   untuk   berkonsentrasi   dalam 

melakukan kegiatan lari estafet. 3) Memberikan tanda berupa bendera dan garis 

yang berwarna pada tempat pergantian tongkat agar anak tau batasan lari tempat 

pergantian   tongkat   yang   sudah   di   tentukan.   Sedangkan   hasil   pada   tahap 

pengembangan III yaitu 81,4%. Dalam kriteria berkembangsesuai harapan. 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  peneliti  dapat 
menyimpulkan   bahwa   penerapan   kegiatan   lari   estafet   yang   tepat   dapat 

meningkatkan  kemampuan  motorik  kasar anak  usia 5-6  tahun di  PAUD Sinar 

Terang Lelong Kelebuh Praya Tengah Tahun Ajaran 2017/2018. 

Setelah melakukan penelitian maka cara yang tepat dalam miningkatkan 

kemampuan motorik kasar adalah dengan Langkah-langkah kegiatan lati estafet 

yang dipersiapkan oleh peneliti yaitu: 1). Menyiapkan rencana kegitan main, 2). 

menyediakan  media  permainan  yaitu  tongkat  estafet,  dimana  setiap  kelompok 

disediakan  masing-masing  tiga  tongkat,  3).  Petak  pergantian  tongkat  ditandai 
 
 
 

9



 
 
 
 
 
 
 
 
 

dengan garis kotak dan bendera yang ditata sedemikian  rupa sesuai jumlah anak, 

4). Anak dibagi menjadi 3 kelompok/regu, masing-masing regu empat anak, 5). 

Anak-anak diatur sesuai posisi mereka (di nomer berapa) dengan berdiri di dalam 

kotak  pergantian  tongkat,  setelah  semua  anak  berdiri  di  dalam  kotak,  guru 

menjelaskan cara bermainnya, 6). menyediakan lembar observasi guru dan anak. 

Kemudian  kegiatan lari  estafet  yang  tepat  untuk  meningkatkan  kemampuan 

motorik kasar anak adalah   melakukan langkah-langkah kegiatan lari estafet: 1). 

Permainan estafet dilakukan oleh empat orang pelari. 2). Empat orang pelari akan 

berlari sambung-menyambung sampai mencapai garis finish sambil menyerahkan 

tongkat kepada pelari. 3). Pelari pertama berlari membawa tongkat menuju kepada 

pelari kedua dan menyerahkan tongkat tersebut kepada pelari kedua, Pelari kedua 

harus  menyerahkan  tongkatnya  kepada  pelari  ketiga,  begitu  seterusnya  sampai 

pelari keempat mencapai garis finis. 

Adapun hasil penelitian dapat diketahui dari pengamatan perkembangan 

pada tiap tahap pengembangannya yaitu pada tahap pengembangan I memperoleh 

persentase sebesar  63,9% dengan  kriteria mulai berkembang dengan peningkatan 

sebesar 6,3%  pada tahap pengembangan II menjadi 70,2% dengan kriteria mulai 

berkembang, dari tahap pengembangan II mengalami peningkatan sebesar 11,2% 

menjadi 81,4%   dengan   krireria   berkembang   sesuai   harapan   pada   tahap 

pengembangan III. Sehingga persentase peningkatan kemampuan motorik kasar 

anak melalui kegiatan lari estafet melebihi dari indikator keberhasilan yang telah 

di tentukan yaitu ≥ 75%. 
 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, 

maka dapat disarankan kepada: 

1. Guru 

Guru  hendaknya  perlu  mengembangkan  kegiatan  yang  meningkatkan 

keterampilan   motorik   kasar   anak seperti   kegiatan   lari   estafet   dengan 

melakukan  pembagian  kelompok  pada  anak.  Guru  bisa  membagi  setiap 

kelompok  sesuai  dengan  kemampuan  pemain  sehingga  pembelajaran  yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik,   menyenangkan dan mudah dipahami 

oleh anak. Guru juga harus selalu memberikan perhatian dan motivasi agar 

anak semakin semangat dalam melakukan kegiatan. 

2. Kepala Sekolah PAUD 

Kepala Sekolah PAUD untuk bisa menyediakan berbagai media atau alat 

main  yang  cukup  terutama  tongkat  estafet,  rambu-rambu  untuk menandai 

lintasan lari, dalam kegiatan pembelajaran dengan cara menyediakan anggaran 

lebih untuk membeli media pembelajaran karena akan sangat membantu dalam 

meningkatkan semua aspek perkembangan anak terutama kemampuanmotorik 

kasar  anak. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti atau pihak yang ingin meneliti lebih lanjut tentang peningkatan 

kemampuan  motorik  kasar  melalui  penerapan  kegiatan  lari  estafet  dapat 

dipakai untuk memperdalam sapek-aspek motorik yang terkait dengan aspek- 

aspek perkembangan anak khususnya motorik kasar. 
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