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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kelenturan otot dan koordinasi mata 

melalui permainan bola keranjang pada anak kelompok B Taman Kanak-Kanak ABA 

Planggu Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas berkolaborasi dengan guru 

kelompok B. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B Taman Kanak-

Kanak ABA Planggu Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 25 anak. Objek 

penelitiannya adalah kelentuan otot dan koordinasi mata pada Taman Kanak-Kanak 

ABA Planggu Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Desain Penelitian yang 

digunakan adalah Mulyasa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-

masing tindakan terdiri dari tiga pertemuan. Pada setiap siklus ada empat tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan analisis 

kualitatif komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan bola keranjang dapat mening-

katkan kelenturan otot dan koordinasi mata anak kelompok B di Taman Kanak-kanak 

ABA Planggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Hal ini dapat di lihat peningkatan kelenturan otot dan koordinasi mata pada siklus I 

sebesar 5,2 (pra siklus 24,7 menjadi 29,8) dengan peningkatan persentase ketuntasan 

sebesar 12% (kondisi awal 48% menjadi 60%) dan peningkatan pada siklus II 

sebesar 3,9 (siklus I 29,9 menjadi 33,8) dengan peningkatan persentase 

ketuntasannya sebesar 24% (siklus I 60% menjadi 84%). Hasil ini menunjukkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan “Permainan bola keranjang dapat meningkatkan 

kelenturan otot dan koordinasi mata anak di kelompok B Taman Kanak-kanak ABA 

Planggu Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013” 

terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 

 

Kata kunci: Kelenturan otot, koordinasi mata, permainan bola keranjang.  

 

 

  



A. PENDAHULUAN  

Taman Kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara terprogram dan terencana 

dengan tujuan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik 

fisik maupun psikis yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, 

kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki 

sekolah dasar.  

Pertumbuhan keterampilan motorik baik motorik kasar maupun motorik 

halus pada anak tidak akan berkembang melalui kematangan begitu saja, 

melainkan juga keterampilan itu harus dipelajari. 

Anak-anak usia Taman Kanak-kanak masih sangat memerlukan 

pengawasan dan bimbingan dari orang yang lebih tua. Salah satu cara belajar anak 

Taman Kanak-kanak adalah dengan meniru perbuatan orang-orang yang lebih tua, 

misalnya orang tuanya atau gurunya. Selain orang tua, guru mempunyai peran 

yang penting dalam pengembangan fisik/motorik anak. merencanakan kegiatan 

fisik/motorik seorang guru membutuhkan latar belakang yang kuat untuk memilih 

kegiatan fisik/motorik yang bermakna dan sesuai bagi anak didiknya. Oleh sebab 

itu, guru mempelajari tingkat kemampuan anak didiknya sehingga dapat 

menentukan jenis kegiatan dan ukuran keberhasilan yang sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Guru juga berperan dalam menumbuhkan minat anak 

terhadap berbagai kegiatan motorik anak.  

Pengamatan terhadap proses pembelajaran di Taman Kanak-kanak ABA 

Planggu pada anak kelompok B, ditemukan fakta bahwa kemampuan fisik/gerak 

khususnya mengenai kelenturan otot dan koordinasi mata kurang bervariasi dan 

berkembang. Hal ini terlihat dari kemampuan fisik/gerak anak masih tergolong 

rendah. Selain itu pencapaian rata-rata kelas yang diperoleh untuk kemampuan 

fisik khususnya kelenturan otot dan koordinasi mata masih rendah yaitu sebesar 

48% atau sebanyak 12 anak yang sudah mencapai sedangkan 13 anak (52%) 

lainnya belum mencapai. Adapun permasalahan tersebut di atas dapat dilihat pada 

indikator: 1) kemampuan anak berdiri dengan tumit di atas satu kaki dengan 

seimbang masih rendah, 2) kemampuan berlari sambil melompat dengan 



seimbang tanpa jatuh masih rendah, 3) kemampuan memantulkan bola besar, bola 

sedang, dan bola kecil (diam di tempat) masih rendah, 4) kemampuan 

melambungkan dan menangkap bola/kantong biji sambil berjalan/bergerak masih 

rendah, 5) kemampuan bermain bola basket masih rendah. 

Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor 

anak, metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Proses 

pembelajaran fisik di Taman Kanak-kanak ABA Planggu hanya dilakukan dengan 

mengikuti gerakan-gerakan yang monoton dan membosankan, sehingga anak 

cenderung pasif dan kurang kreatif, guru juga jarang menggunakan media, 

pembelajaran cenderung abstrak, sehingga anak-anak merasa bosan dan kurang 

tertarik dengan pembelajaran yang diberikan.  

Salah satu upaya yang dapat diusahakan oleh guru agar dapat meningkatkan 

kemampuan kelenturan otot dan koordinasi mata adalah dengan mengadakan 

strategi variasi dalam pembelajaran. Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam 

mengadakan variasi dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan permainan 

bola keranjang. 

Alasan dipilihnya permainan bola keranjang untuk meningkatkan kelenturan 

otot dan koordinasi mata anak adalah sebagai berikut: 1) situasi pembelajaran 

lebih kondusif, karena anak dilibatkan secara penuh dalam pembelajaran, 2) guru 

tidak lagi menggunakan gerakan-gerakan yang monoton, sehingga anak menjadi 

aktif, dan 3) guru akan termotivasi untuk mencari media pembelajaran  baru dari 

berbagai sumber, karena permainan bola keranjang mengarahkan guru untuk 

menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi guna membangkitkan 

minat anak dalam mengikuti pembelajaran. Melalui permainan bola keranjang ini 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan antusias anak dalam kemampuan 

kelenturan otot dan koordinasi mata. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

motorik/gerak anak. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kelenturan otot dan koordinasi mata melalui permainan bola 

keranjang pada anak kelompok B di Taman Kanak-kanak ABA Planggu 

Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 



B. KAJIAN TEORI 

Kelenturan otot merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan 

fisik/motorik anak dalam melakukan berbagai kegiatan. Untuk itu, anak belajar 

dari guru tentang beberapa pola gerakan yang dapat mereka lakukan yang dapat 

melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi 

tangan dan mata. Mengembangkan kemampuan motorik sangat diperlukan anak 

agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip 

perkembangan yang melengkapi perkembangan fisik, yaitu prinsip cephalocaudal 

(kepala sampai ke tulang ekor/membujur), prinsip proximodistal (dari tengah 

tubuh menuju ke arah luar tubuh atau menyamping), prinsip arah perkembangan 

dari otot-otot besar (motorik kasar) ke otot-otot halus (motorik halus).  

Perkembangan fisik menurut Aisyah (2010: 4.36) adalah pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara normal bagi anak pada usia tertentu. Sedangkan 

perkembangan motorik menurut Sujiono, dkk (2008: 1.12) adalah proses seorang 

anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Proses tumbuh 

kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh 

kembang kemampuan fisik/gerak anak yakni perkembangan pengendalian 

gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, 

otak, dan spinal cord. Pergerakan anggota tubuh anak saat bermain mempunyai 

banyak manfaat untuk pertumbuhan aspek-aspek kemampuan anak lainnya seperti 

aspek perkembangan kognitif dan aspek perkembangan sosial emosional anak. 

Selain itu, meningkatnya keterampilan motorik dan fisik anak akan berperan 

penting untuk menjaga kesehatan tubuh anak. 

Kelenturan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk menggerakan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang 

seluas-luasnya, tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot di sekitar 

persendian. (www.artikata.com). 

Koordinasi adalah kemampuan otot dalam mengontrol gerak dengan tepat 

agar dapat mencapai suatu fungsi khusus. Menurut Schmidt  

(www.prawoto.files.wordpress.com), koordinasi adalah perpaduan gerak dari dua 

atau lebih persendian, yang satu sama lainnya saling berkaitan dalam 

http://www.artikata.com/


menghasilkan satu keterampilan gerak. Koordinasi merupakan hasil perpaduan 

kinerja dari kualitas otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan satu gerak 

yang efektif dan efesien. 

Kelenturan otot dan koordinasi mata termasuk dalam lingkup 

perkembangan fisik. Cara yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan 

fisik adalah melalui bermain anak-anak menggunakan otot tubuhnya, 

menstimulasi indera-indera tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, 

menemukan seperti apa lingkungan yang ia tinggali dan menemukan seperti apa 

diri mereka sendiri. Dengan bermain, anak-anak menemukan dan mempelajari 

hal-hal atau keahlian baru dan belajar (learn) kapan harus menggunakan keahlian 

tersebut, serta memuaskan apa yang menjadi kebutuhannya (need). Lewat 

bermain, fisik anak akan terlatih, kemampuan kognitif dan kemampuan 

berinteraksi dengan orang lain akan berkembang.  

Kelenturan otot dan koordinasi mata termasuk dalam lingkup 

perkembangan fisik. Indikator perkembangan fisik terdapat pada kurikulum 

Taman Kanak-kanak (2012: 59), indikator yang dijadikan amatan adalah: 

1. Berdiri dengan tumit,berdiri di atas satu kaki dengan seimbang. 

2. Berlari sambil melompat seimbang tanpa jatuh. 

3. Memantulkan bola besar, bola sedang dan bola kecil (diam di tempat). 

4. Melambungkan dan menangkap bola/kantong biji sambil berjalan/bergerak. 

5. Bermain bola basket. 

Supaya tujuan pembelajaran yang diinginkan tercapai, khususnya oleh guru 

sebagai pendidik, maka perlu adanya upaya-upaya agar terjadi kegiatan 

pembelajaran yang efektif. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan 

kelenturan otot dan koordinasi mata adalah melalui permainan bola keranjang.  

Permainan bola keranjang atau sering disebut juga dengan permainan bola 

basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-

masing regu terdiri atas 5 orang pemain. Jenis permainan ini bertujuan untuk 

mencari nilai/angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke 

basket lawan dan mencegah lawan untuk mendapatkan nilai. Dalam memainkan 

bola, pemain dapat mendorong bola, memukul bola dengan telapak tangan 



terbuka, melemparkan atau menggiring bola ke segala penjuru dalam lapangan 

permainan. (http://www.wikipedia.com). 

Manfaat permainan bola keranjang untuk anak usia dini dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Mengkombinasikan berbagai macam gerakan, mulai dari kaki, tangan, sampai 

kepala.  

2. Melatih otot seluruh tubuh kita termasuk dalam hal pernapasan.  

3. Membangun keseimbangan tubuh dan koordinasi. 

4. Membangun ketahanan. 

5. Membentuk otot serta meningkatkan daya konsentrasi. 

6. Membuat anak-anak aktif dan bersenang-senang,  

7. Mengajarkan anak-anak untuk tidak menjadi egois.  

8. Membuat anak-anak jujur, baik itu di dalam ataupun di luar lapangan.  

9. Mengajarkan anak menjadi seorang anggota tim yang baik. 

10. Mengajarkan anak untuk menjadi seorang pemimpin yang tegas. 

(http://felikaito.blogspot.com). 

Tujuan permainan bola keranjang adalah memberikan kesempatan bagi 

anak-anak berlatih koordinasi mata dengan tangannya, selain itu dalam permainan 

ini sang pelempar dengan jaringnya sama aktif. (http://anisachoeriah-paud. 

blogspot.com). 

Pelaksanaan tindakan dilakukan sebanyak 2 siklus dengan kegiatan yang 

sama yaitu melalui permainan bola keranjang, namun tema yang dipakai berbeda. 

Dalam penyajian kegiatan permainan bola keranjang ini terdapat beberapa 

langkah diantaranya sebagai berikut: pemanasan, inti dan istirahat. Permainan 

bola keranjang diikuti oleh semua anak kelompok B Taman Kanak-kanak ABA 

Planggu yang berjumlah 25 anak. Dalam satu siklus ada dua macam komponen 

fisik yang akan diamati, komponen kelenturan otot dan koordinasi mata. 

Rumusan hipotesis adalah diduga melalui permainan bola keranjang dapat 

meningkatkan kelenturan otot dan koordinasi mata anak di kelompok B Taman 

Kanak-kanak ABA Planggu Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

http://www.wikipedia.com/
http://felikaito.blogspot.com/


C. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Taman Kanak-kanak ABA Planggu yang 

beralamat di Dukuh Klegen, Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten 

Klaten. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu akhir bulan Januari 2013 

sampai awal bulan April 2013 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B Taman Kanak-kanak ABA 

Planggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 

berjumlah 25 anak, terdiri dari 12 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. 

Rancangan digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah rancangan 

dari Mulyasa yang  terdiri  dari  dua  siklus dan masing-masing siklus 

menggunakan empat komponen tindakan yaitu perencanaan (planning), tindakan 

(acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting) dalam suatu rancangan 

yang saling terkait. 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Menurut Rubiyanto (2009: 77) data kualitatif adalah data yang bersifat deskripsi, 

keterangan, informasi, kata-kata bukan bersifat angka-angka. Teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data di atas meliputi observasi, wawancara atau 

diskusi, dan kajian dokumen. Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas 

data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan 

antara lain berupa triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan 

data yang berupa pengamatan dan wawancara. Data yang telah diperoleh 

dianalisis secara kritis dan dibandingkan melalui analisis kualitatif komparatif. 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

diharapkan dengan menggunakan permainan bola keranjang, kelenturan otot dan 

koordinasi anak kelompok B di Taman Kanak-kanak ABA Planggu Kecamatan 

Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 meningkat minimal 75% 

dari 25 anak. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Refleksi awal dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sebelum dilakukan 

tindakan, dengan cara peneliti melakukan observasi terlebih dahulu terhadap 



pembelajaran fisik/motorik khususnya kelenturan otot dan koordinasi mata di 

kelompok B Taman Kanak-kanak ABA Planggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten 

Klaten yang menjadi objek penelitian. Observasi dilakukan pada hari Kamis 

tanggal 3 Januari 2013 dengan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru tentang materi pengembangan kelenturan otot dan koordinasi mata. 

Dari data yang didapat diketahui bahwa hasil pengembangan kelenturan otot 

dan koordinasi mata anak  sebelum dilakukan tindakan masih rendah dan belum 

mencapai pengembangan. Berdasarkan hasil pengamatan pra siklus yang 

dilakukan peneliti, diperoleh data nilai rata-rata kelas 24,7, nilai tertinggi 30, nilai 

terendah 12 sedangkan skor maksimal adalah 40 tercantum pada bab III. 

Sementara persentase anak yang telah mencapai indikator keberhasilan baru 48% 

dan sebagian  besar anak masuk dalam kategori belum mencapai. Hasil tersebut 

menggambarkan bahwa kemampuan fisik/motorik anak dalam kelenturan otot dan 

koordinasi mata masih cukup rendah. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan 

perbaikan yang harus segera dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil 

belajar anak yang rendah tersebut agar anak mendapatkan hasil minimal sesuai 

dengan indikator keberhasilan yaitu 75% dari 25 anak. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam menstimulus perkembangan 

anak khususnya aspek perkembangan fisik/motorik guru masih mendominasi 

dengan metode demonstrasi. Adapun pembelajaran yang disajikan belum 

mengoptimalkan aspek perkembangan secara menyeluruh dan cenderung masih 

mengarah pada pembelajaran yang bersifat individual. Hal tersebut terlihat ketika 

anak melakukan gerakan-gerakan fisik masih terlihat kaku dan kurang bervariasi. 

Ketika kegiatan senam misalnya, yang dilihat anak  melakukan gerakan tidak 

berurutan dan kadang anak hanya diam saja. Jika ditanya guru, terkadang anak 

menjawab bosan, dan terlihat kurang tertarik dengan kegiatan yang diberikan oleh 

guru. 

Setelah diadakan analisis terhadap proses pembelajaran tersebut ditemukan 

faktor penyebab kegagalan dalam pembelajaran, diantaranya adalah: 



1. Metode yang digunakan dan aktivitas yang telah disajikan belum mampu 

memberikan perubahan dan peningkatan kelenturuan otot dan koordinasi mata 

anak. 

2. Guru juga jarang menggunakan media, sehingga pembelajaran cenderung 

abstrak, anak-anak merasa bosan dan kurang tertarik dengan pembelajaran 

yang diberikan 

Dari hasil persentase kelenturan otot dan koordinasi mata pada siklus II 

menunjukkan bahwa melalui permainan bola keranjang terjadi peningkatan, 

jumlah persentase anak yang sudah mencapai pengembangan dari sebelum 

dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan Siklus II secara sederhana 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Persentase Pencapaian Nilai Kelenturan Otot dan Koordinasi Mata Anak 

Kelompok B Taman Kanak-kanak ABA Planggu pada Pra Siklus, Siklus 

I, dan Siklus II 

 
Kelom

pok  

Nilai Rata-rata Keterampilan 

Menulis 
Pencapaian  

B 

Kondisi 

Awal 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Kondisi Awal  

(%) 

Siklus I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

24,7 29,9 33,8 

SM BM SM BM SM BM 

12 13 15 10 21 4 

48% 52% 60% 40% 84% 16% 

Sumber: Data diolah 

Keterangan: SM = Sudah Mencapai, BM = Belum Mencapai 

 

Nilai rata-rata kelas pembelajaran siklus I menunjukkan peningkatan bila 

dibandingkan dengan pra siklus, yaitu dari 24,7 menjadi 29,9. Nilai tertinggi 34,7 

dan nilai terendah 20,3. Sementara persentase anak yang telah mencapai pada 

siklus I meningkat 12%, dari 48% pada pra siklus menjadi 60% pada siklus I. 

Peningkatan kelenturan otot dan koordinasi mata anak pada siklus I disebabkan 

permainan bola keranjang yang digunakan guru untuk memfasilitasi dan 

membimbing anak, sehingga dapat menarik perhatian dan antusiasme anak dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Persentase keberhasilan pada siklus I belum mencapai 75%. Untuk itu 

penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan melihat catatan-catatan penting yang 

masih perlu direfleksikan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Pada siklus II hasil 



pembelajaran meningkat  jika dibandingkan dengan siklus I. Hal ini ditunjukkan 

oleh peningkatan nilai rata-rata kelas dari 29,9 menjadi 33,8. Persentase anak 

yang telah mencapai pengembangan pada siklus II juga meningkat sebesar 14%, 

dari 60% pada siklus I menjadi 84% pada siklus II. 

Adapun perbandingan persentase dari pra siklus dan sesudah perbaikan pada 

siklus I dan siklus II seperti pada gambar diagram berikut ini. 

 
Gambar 1. Perbandingan Persentase Kelenturan Otot dan Koordinasi Mata  

pada Para Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II masih tetap menggunakan 

permainan bola keranjang, namun guru membagi anak menjadi dua kelompok 

yang heterogen baik berdasarkan prestasi, jenis kelamin, maupun kebiasaan 

bergaul. Permainan bola keranjang/basket yang digunakan pada siklus II ini lebih 

efektif dibandingkan pada siklus I karena guru lebih intensif memberikan 

bimbingan terhadap anak dalam memainkan bola dan memotivasi anak 

melakukan permainan sehingga aktivitas anak cenderung meningkat 

dibandingkan dengan siklus I.  

Selain anak diberi bimbingan dan motivasi, guru juga memberikan 

penghargaan bagi anak yang aktif. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi anak 

untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Wina Sanjaya (2008: 196), yang mengatakan bahwa pemberian penghargaan 
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dapat memotivasi kelompok untuk berprestasi dan memotivasi kelompok lain 

meningkatkan prestasinya. Data yang dihasilkan pada siklus II ternyata sudah 

memenuhi keberhasilan penelitian, sehingga penelitian tidak perlu dilanjutkan ke 

siklus berikutnya. 

 

E. SIMPULAN  

Hasil penelitian tersebut pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa 

hipotesis yang berbunyi “diduga melalui permainan bola keranjang dapat 

meningkatkan kelenturan otot dan koordinasi mata anak di kelompok B Taman 

Kanak-kanak ABA Planggu Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2012/2013” telah terbukti kebenarannya. Adapun kesimpulan dari 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.  

1. Pada tahap pra tindakan, menunjukkan bahwa kelenturan otot dan koordinsi 

mata anak rendah. Persentase pencapaian pengembangannya adalah 48%.  

2. Pada siklus I, dilakukan pembelajaran melalui permainan bola keranjang 

persentase pencapaian pengembangan meningkat menjadi  60%.  

Pada siklus II, dengan adanya perbaikan pembelajaran melalui permainan 

bola keranjang, yang disertai pemberian dorongan dari guru dan bimbingan pada 

anak dan pembagian kelompok yang heterogen, semakin meningkatkan 

keterampilan fisik/motorik khususnya kelenturan otot dan koordinasi mata. 

Persentase pencapaian pengembangan meningkat menjadi 84%. 
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