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ABSTRAK 

 

PENGARUH KEGIATAN CHAMPION DAY TERHADAP PERKEMBANGAN 

EMOSI ANAK (STUDI KASUS) PADA KELOMPOK B PRA TK-TK LAZUARDI 

KAMILA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL BANJARSARI  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Istiqomah Maretyasari Masningrum, A520100149,  Jurusan Pendidikan Guru Anak m, Usia 

Dini, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014, 90 Halaman. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan mengenai perkembangan emosi 
pada anak usia dini. (2) mengidentifikasi pengaruh yang berkenaan dengan 
perkembangan emosi pada anak usia dini. (3) menganalisis pengaruh kegiatan 
Champion Day terhadap perkembangan emosi anak usia dini. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini 
dilakukan di PRA TK-TK Lazuardi Kamila, Banjarsari Surakarta. Dimana anak 
kelompok B merupakan subjek penelitian tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, wakil kepala sekolah dan wali murid. 
Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan 
angket/ kuisioner sebagai data pelengkap. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) 
Kegiatan Champion Day merupakan kegiatan pendukung anak untuk 
mengembangkan aspek perkembangan anak. (2) Kegiatan Champion Day bertujuan 
untuk memotivasi anak baik dalam berinteraksi, berperilaku, disiplin. (3) Kegiatan 
Champion Day memiliki manfaat agar anak memiliki kemauan dalam mengubah dan 
membentuk, serta menahan emosi yang tidak dikehendaki lingkungan sekitar. (4) 
Kegiatan Champion Day mampu memberikan pengaruh dalam mengembangkan 
emosi anak. 

Kata kunci: Champion Day, emosi anak usia dini, perkembangan anak. 

 



 

A. PENDAHULUAN 

Usia dini merupakan masa yang penting yang perlu mendapat 

penanganan sedini mungkin. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa 

masa anak usia dini merupakan masa yang fundamental dan sangat pesat bagi 

kehidupan selanjutnya. Anak memiliki dunia dan karakteristik yang jauh 

berbeda dengan dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak sangat aktif, 

dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu dari apa yang dilihatnya dan 

apa yang didengarkannya, seolah-olah tidak pernah mau berhenti  belajar. 

Dalam proses menjadi bertambah besar, secara fisik seorang anak akan 

mengalami yang disebut  pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan 

dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, atau mengandung 

arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh, sehingga lebih 

banyak menyangkut perubahan fisik, pertumbuhan juga dipandang sebagai 

perubahan secara fisiologis hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik. 

Hasil dari pertumbuhan ini berupa bertambah panjang tulang-tulang terutama 

lengan dan tungkai, bertambah tinggi dan berat badan serta makin bertambah 

sempurnanya susunan tulang dan jaringan syaraf. Pertumbuhan ini akan 

terhenti setelah adanya maturasi atau kematangan pada diri individu. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 dalam 

Standart Pendidikan Anak Usia Dini, menyatakan bahwa setiap anak memiliki 

5 aspek perkembangan yaitu, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, 

perkembanggan nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, dan 

perkembangan sosial dan emosi. Salah satu perkembangan yang berpengaruh 

pada tingkat perkembangan anak, adalah perkembangan emosi. 

Perkembangan emosi merupakan salah satu perkembangan  perasaan 

yang dimiliki setiap individu, yang ada sejak dalam kandungan dan 

berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan-perkembangan lain dalam 

diri individu. Setiap individu mampu mengembangkan perkembangan ini 



sesuai dengan kemampuan dan pengaruh lingkungan, sehingga perkembangan 

emosi setiap individu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. 

Perkembangan emosi juga, meliputi cara anak menyampaikan perasaan, 

memberikan perasaan, mengatur perasaan anak, agar lingkungan sekitar 

mampu mengetahui, menerima, dan memberi pendapat dari sikap yang ia 

munculkan sebagai perwujudan dari perasaan tersebut. 

Namun, pada kenyataannya masih banyak guru yang masih kurang 

mengindahkan perkembangan emosi ini, walau memang perkembangan emosi 

ini sudah menjadi pokok dalam 5 aspek perkembangan, namun 

pengembangan nyatanya di TK masih kurang dapat terlihat menonjol. Masih 

banyak guru dan orangtua kurang sepenuhnya menghargai sikap dan perilaku 

yang ditampakkan anak secara langsung maupun tak langsung. 

Menurut guru hal semacam itu wajar bagi anak karena seharusnya 

mereka bisa bersikap lebih baik dari itu. Masih banyak, guru sekedar memberi 

ancungan jempol, sekedar menanggapi anak dengan mengatakan kata “ya, 

bagus”, “oke, good”, sehingga semakin sering pujian dengan hal tersebut, 

terkadang  membuat anak menjadi mulai kurang antusias dan mulai merasa 

tidak ingin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling oke, terbaik, dan 

dijadikan contoh guru dalam memberi pembelajaran kepada teman-teman 

yang lain. 

Champion Day merupakan salah satu kegiatan anak di TK Lazuardi 

Kamila GIS, dalam hal membantu anak untuk memodifikasi perilaku, dan 

mengembangkan aspek perkembangan anak, dimana dalam kegiatan ini anak 

diberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik, untuk membuktikan  

kepada teman-temannya bahwa dia mampu  menjadi anak yang baik. 

Penghargaan yang diberikan kepada anak ini, telah dipantau  melalui 

observasi, dan wawancara kepada orangtua, yang dilakukan oleh guru kelas 

dan guru pendamping selama 1 minggu. Kegiatan ini memberikan kesempatan 

bagi anak untuk mengelola perilakunya dalam aktivitas kesehariannya. 



Bedasarkan fenomena tersebut maka peneliti mengambil kajian ini untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh kegiatan Champion Day terhadap 

perkembangan emosi anak , sehingga peneliti melakukan penelitian ini 

dengan judul “PENGARUH KEGIATAN CHAMPION DAY TERHADAP 

PERKEMBANGAN ANAK (STUDI KASUS) PADA KELOMPOK B PRA 

TK-TK LAZUARDI KAMILA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 

BANJARSARI TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014”  

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka, peneliti mengambil beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain : 

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Amin Kusumawati (2011), dengan 

judul skripsi, “Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Emosi Anak TK 

Tarbiyatul Athfal di Bakalan Susukan Semarang”, menyimpulkan bahwa 

peranan orang tua dalam perkembangan emosi anak TK Tarbiyatul Athfal  

sangat besar, karena adanya kedekatan antara orang tua dengan, 

kesempatan untuk memberikan pelajaran terhadap perkembangan emosi 

anak dan terakhir peran orang tua dalam menjalinhubungan untuk 

pendidikan anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kartini (2011), dengan judul skripsi, 

“Implementasi Pola Asuh Single Parent Terhadap Perkembangan 

Kecerdasan Emosional Anak Pra Sekolah Di TK Pertiwi Rembun 

Nogosari Boyolali”, menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional anak 



dengan pola asuh Single Parent, sangat berpengaruh, karena hal ini 

berkaitan dengan mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi 

diri, mengenali emosi dan menjalin hubungan dengan orang lain secara 

baik. 

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah dimana 

penelitian ini berfokus yaitu pada pengaruh penggunaan kegiatan 

Champion Day terhadap perkembangan emosi anak, sedangkan 

persamaan dari peneliti adalah penelitian ini mengacu pada 

perkembangan emosi anak usia dini. Untuk lebih jelasnya, berikut 

disajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian : 

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

 

Peneliti 

Variable Penelitian 

Emosi Pola Asuh Champion Day 

Ulfa Amin √ √  

Siti Kartini √ √  

Istiqomah MM √  √ 

 

2. Kajian Teori 

a. Perkembangan Emosi 

 Carol dan Barbara (2008:69), menyatakan bahwa anak usia tiga, 

empat, lima tahun mengungkapkan sederetan emosi dan mampu 



menggunakan secara serasi ungkapan seperti gila, sedih, bahagia, dan 

sudah bisa membedakan perasaan-perasaan mereka. Masa-masa 

prasekolah ini, situasi emosi anak-anak sangat bergantung keadaan dan 

bisa berubah secepat mereka beralih dari kegiatan satu ke kegiatan 

yang lain. Anak- anak berkembang dari tahun ke tahun, sehingga 

terjadi perubahan dan peningkatan internalisasi serta pengaturan 

terhadap emosi mereka. Ketika anak–anak usia 3–5 tahun mencapai 

ketrampilan–ketrampilan kognitif dan bahasa yang baru, mereka 

belajar untuk mengatur emosi–emosi mereka dan menggunakan 

bahasa untuk mengungkapkan bagaimana perasaan mereka dan 

perasaan orang lain. 

Perkembangan emosi merupakan dua aspek yang berlainan, 

namun dalam kenyataannya satu sama lain saling mempengaruhi. 

Perkembangan emosi merupakan salah satu bentuk aspek 

perkembangan yang terdapat dalam seorang individu sejak dalam 

kandungan hingga mencapai dewasa. Makna emosi banyak dikaji 

oleh para psikolog, dan banyak mendapatkan tempat dari pengkajian 

mereka, karena dianggap sebgai bagian yang penting dan menarik 

dalam kehidupan manusia ini. 

Menurut Lawrence E. Shapiro dalam Suyadi (2010: 109), 

bahwa emosi adalah kondisi kejiwaan manusia. Karena sifatnya 

psikis atau kejiwaan maka emosi hanya dapat dikaji melalui letupan–



letupan emosional atau gejala-gejala dan fenomena–fenomena, 

seperti kondisi sedih, gembira, gelisah, benci, dan lain sebagainya. 

Menurut Musbikin (2004: 279), bahwa istilah perkembangan 

emosi digunakan untuk menggambarkan sejumlah ketrampilan yang 

berhubungan dengan keakuratan penilaian tentang emosi diri sendiri 

dan orang lain, serta kemampuan mengelola perasaan untuk 

memotivasi, merencanakan, dan meraih tujuan kehidupan. 

 

b. Kegiatan Champion Day 

Champion Day atau dalam bahasa Indonesianya adalah Hari 

Kemenangan atau Hari Sang  Juara. Champion Day merupakan suatu 

kegiatan khas yang ada pada sekolah Pra TK-TK  Lazuardi Kamila 

GIS, Banjarsari Surakarta. Kegiatan ini merupakan pemberian 

penghargaan terhadap anak didik yang mampu mengikuti aktivitas-

aktivitas, recalling memory tentang aktivitas yang sudah dilakukan 

dalam satu pekan. Setiap kelas akan memiliki pemenang Champion 

day sendiri-sendiri. Pemberian atau bentuk hadiah yang diberikan oleh 

Teacher Centre (Guru kelas) berupa mainan-mainan, stiker, cap 

bergambar, aksesoris anak, dan masih banyak lagi. 

Dalam Ihyâ’ ‘Ulûm al-Ddîn, Imam al-Ghazali dalam Hassan 

Syamsi (2011: 135) menyebutkan, “setiap kali seorang anak 

melakukan kebaikan, ia pantas dimuliakan, berilah hadiah kesukaan, 



dan pujilah dihadapan orang-orang  (Ihyâ’ ‘Ulûm al-Ddîn, jilid II, hlm. 

52). Berikanlah hadiah atau hukuman yang sepadan dengan perbuatan 

yang dilakukan anak-anak. Pujilah anak saat ia mengerjakan kebaikan 

dan tegurlah saat ia mengerjakan keburukan. Hadiah yang dapat 

diberikan tidak mesti berupa barang berharga, uang, atau bentuk 

material lainnya. Senyuman yang manis, acungan jempol. Kata-kata 

pujian yang lembut, penggambaran bintang pada telapak tangan anak, 

hingga mainan yang sederhana bisa menjadi hadiah yang berharga. 

Kegiatan ini memiliki tujuan, agar anak memiliki sikap 

disiplin, agar anak mampu untuk memiliki kemauan untuk mengubah 

perilaku yang kurang disenangi oleh guru dan orangtua. Selain itu, 

diharapkan anak mampu memiliki tekad untuk menjadi sang juara 

yang tidak hanya dilihat dari kemampuan memahami dan mengerti 

pembelajaran saja, namun juga dilihat dari sikap, perilaku, dan 

komunikasi anak terhadap guru, orangtua, teman, dan lingkungan 

sekitar. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Pra TK-TK Lazuardi Kamila GIS 

(Global Islamic School), Banjarsari, Surakarta. Beralamatkan di Jl. 

Monumen 45 No.17 Kel.SetabelanKecamatan Banjarsari Kota Surakarta, 

yang berdiri pada tahun 2006, dibawah pengawasan yayasan At-



Thahiriyyah, yang berada di sebelah timur Taman Banjarsari. TK 

Lazuardi Kamila GIS ini, yang sebelumnya hanya memiliki 20 anak didik, 

sekarang mampu berkembang pesat dengan jumlah anak didik lebih dari 

80 anak. Sekolah ini termasuk sekolah swasta, dengan golongan sekolah 

imbas.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 31 Maret sampai 27 April 

2014. Penelitian ini dimulai dengan wawancara dengan wakil kepala 

sekolah dan kurikulum pada tanggal 31 Maret 2014, kemudian tanggal 2 

April dilakukan wawancara bersama wali kelas kelompok B. kemudian 

peneliti melakukan observasi dan pengambilan data. Pada tanggal 16, 17, 

dan 21 April 2014, peneliti melakukan wawancara bersama orangtua 

subjek. Sebelumnya, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 April 

2014 bersama subjek. 

 

 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian yang telah 

dilakukan adalah jenis Penelitian Studi Kasus (Case Study Research) 

4. Sampel Penelitian 

Pada Penelitian ini, peneliti mengambil sampel penelitian pada kelompok 

B di TK Lazuardi Kamila sebanyak 3 anak. Namun, sebagai pembanding 

peneliti pada penelitian studi kasus ini, peneliti mengambil sampel 

penelitian pada kelompok B TK Lazuardi Kamila, dengan sejumlah 22 

anak didik. 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam tekhnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam 

penelitian ini adalah berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan 

penyebaran angket. 



6. Tekhnik Analisis Data 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tekhnik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini antara lain terdiri atas, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (inferensi). 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian Studi Kasus yang dilaksanakan di Pra TK-TK Lazuardi 

Kamila Banjarsari Tahun Ajaran 2013/2014, dilaksanakan melalui tahap 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran angket. Observasi 

dilakukan selama dua kali. Observasi pertama dilaksanakan sebelum anak 

atau subjek mendapat Champion Day, dan Observasi kedua dilaksanakan 

setelah observasi pertama, yaitu ketika anak mendapat Champion Day. Selain 

itu, adanya wawancara baik dari pihak guru kelas, orangtua subjek dilakukan 

peneliti, pada tahap observasi pertama dan observasi kedua. Penyebaran 

angket dilaksanakan pada saat observasi sedang berlangsung. Peneliti dalam 

melakukan observasi juga mengacu pada instrumen yang telah disetujui antara 

pihak guru dan peneliti selain itu, penggunaan dokumentasi dilakukan peneliti 

juga pada saat observasi, dan wawancara dengan menggunakan video 

rekaman, perekam suara, dan kamera yang dapat digunakan saat penelitian 

berlangsung. 

Dari hasil penelitian, secara garis besar menunjukkan bahwa 

perkembangan emosi dalam kegiatan bermain anak usia 4 sampai 5 tahun 

pada TK Lazuardi Kamila menunjukkan ciri khas yang berbeda-beda. 

Sebagian besar anak usia 4 sampai 5 tahun pada TK Lazuardi Kamila 

menunjukkan perkembangan emosi yang cukup baik. Mereka mampu 

menjaga dan mengendalikan emosi mereka saat mulai berjalannya suatu 

permainan.  Berdasarkan dari 3 indikator perkembangan emosi yang 

terdistribusikan menjadi 8 butir amatan, yang diobservasikan pada anak usia 4 

sampai 5 tahun TK Lazuardi Kamila, ada 3 indikator yang menunjukkan 



perolehan nilai 11 anak dari 22 anak. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 

indikator yang hanya 11 anak dari 22 anak, yang mampu melakukannya. 

Sementara, indikator yang lain memperoleh nilai lebih dari 11 anak dari 22 

anak yang mampu melakukannya. 

Dalam penelitian ini, kondisi perkembangan emosi anak dalam 

kegiatan bermain di kelompokkan menjadi 3 indikator, yaitu : 

a. Melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. 

Indikator yang pertama, adalah kemampuan emosi anak dalam 

melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah, indikator ini terbagi 

menjadi 3 butir amatan. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

12 dari 22 anak mampu melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah, 

antara lain berisi butir amatan : anak mau berangkat pagi, anak mau 

berpisah dengan ibu dan ayah saat tiba sekolah, anak dapat dibujuk serta 

tidak cengeng. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum anak usia 4-5 

tahun mampu melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Berdasarkan 

hasil amatan ada 3 anak yang mampu konsisten selama seminggu untuk 

melaksanakan tata tertib di sekolah, terutama untuk berangkat pagi dan 

mampu dibujuk serta tidak cengeng. Ketiga anak ini datang tepat waktu 

dan bahkan ketika guru piket baru bersiap untuk menyapa dan 

menyambut murid-murid di depan gerbang sekolah. Namun demikian 

kemampuan mereka untuk datang pagi selalu di dukung dan di motivasi 

oleh guru kelas dan guru bantu agar mereka tetap semangat dan terus 

konsisten dengan kedatangan mereka ke sekolah yang selalu pagi. Ketiga 

anak yang mampu melaksanakan tata tertib di sekolah, selama satu 

minggu berturut-turut, dapat berangkat pagi, mampu berpisah dengan 

orangtua, serta mudah dibujuk dan tidak cengeng, yaitu MF, KF, dan 

DBR.Hasil wawancara dengan Ibu T (orangtua MF) pada tanggal 16 

April 2014, pada pukul 10.00 WIB, diatas menunjukkan bahwa MF 

mampu melaksanakan tata tertib dengan mampu berangkat pagi ke 



sekolah. Meskipun terkadang MF merasa masih mengantuk, namun Ibu 

T berusaha memotivasi dan mendorong MF untuk dapat berangkat pagi. 

b. Mengikuti aturan permainan. 

Indikator yang kedua adalah Mengikuti aturan permainan. Indikator ini 

telah didistribusikan menjadi 2 butir amatan yaitu: mau mengikuti 

jalannya permainan, dan menerima serta mengerjakan tugas yang 

diberikan sampai selesai. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa 19 

dari 22 anak mampu mengikuti aturan permainan. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara umum, anak usia 4-5 tahun mampu mengikuti aturan 

dalam suatu kegiatan walau tidak secara konsisten. Dari hasil amatan 

dan observasi, dapat dilihat 3 dari 19 anak yang mampu konsisten dalam 

mengikuti aturan kegiatan dan permainan.  

Mereka mampu mengatur keinginan mereka untuk tidak berbicara 

sendiri dan memperhatikan ketika guru sedang menerangkan kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung, bahkan sampai kegiatan diakhiri, ketiga 

anak ini, yaitu MF, KF, dan DBR, mengikuti kegiatan secara antusias 

dan semangat. Hal sama juga terlihat, ketika guru membagi tugas dalam 

suatu permainan, ketiga anak ini mau menerima dan mengerjakan tugas 

tersebut sampai selesai, tanpa mengeluh, dan mencoba merayu guru, 

untuk menggantikan tugasnya dengan bagian yang lain, sehingga pada 

saat itu guru terkadang mencoba membiarkan ketiga anak itu tanpa 

ditawar dalam menerima tugas yang dibagikan. 

c. Bersikap dan berbahasa sopan dalam berbicara. 

Indikator yang ketiga, adalah bersikap dan berbahasa sopan dalam 

berbicara. Indikator ini, terbagi atas 3 butir amatan, yaitu tidak mudah 

marah, mengutarakan kemauan dengan baik, dan selalu ceria dan 

tersenyum. Dari indikator tersebut, didapatkan hasil 17 dari 22 anak 

mampu bersikap dan berbahasa sopan dalam berbicara. Hal ini 

menunjukkan bahwa anak usia 4-5 tahun mampu bersikap dan 



berbahasa sopan dalam berbicara. Dari hasil amatan 3 dari 17 anak 

mampu secara konsisten bersikap dan berbahasa sopan dalam berbicara. 

Walau terkadang mereka terlihat diam, namun saat berbicara mereka 

mau bersabar menunggu giliran. Mereka pun dalam menyampaikan 

pendapat, juga menunggu guru selesai berbicara, setidaknya mereka 

mendekat kepada guru, dan berbicara perlahan dengan guru, tanpa 

berteriak-teriak, karena banyak temannya yang juga ikut menyampaikan 

pendapat. Di dalam kelas, mereka juga mampu menjaga sikap dan 

perilaku, baik saat guru mengajar, atau mungkin saat menunggu guru 

masuk ke kelas. Saat makan bersama, mereka mampu menjaga sikap 

dengan tidak bebicara terlebih dahulu, menghabiskan makanan yang 

diberikan guru, makan dengan baik, tidak jalan-jalan, berusaha untuk 

tidak menjatuhkan nasi, sayur, sehingga ruang kelas menjadi bersih, saat 

mengambil nasi, mereka juga menyampaikan porsi makan (pendapat) 

mereka dengan baik, dan sopan. 

Peranan program sekolah ini, yaitu Champion Day menurut pandangan 

guru merupakan suatu kegiatan yang mampu mengembangkan perkembangan 

emosi anak. Menurut guru kelompok B pada TK Lazuardi Kamila ini bahwa 

memang perkembangan emosi merupakan perkembangan yang sangat terlihat 

melalui sikap dan perilaku anak, ada anak yang berinisial H, dia anak yang 

memang dari awal masuk kelompok B sampai sekarang belum pernah untuk 

mendapat hadiah atau rewards dari Champion Day, karena memang dia belum 

mampu untuk mengendalikan emosi dia, mengendalikan sikap perilaku dia 

selama di sekolah, sebenarnya ketika guru mencoba memotivasi dia, akan 

dapat Champion Day namun, di pertengahan hari dalam seminggu sampai hari 

pengumuman the Champion, dia menjadi kurang dapat mengendalikan 

emosinya kembali. 

Orangtua murid sangat antusias dalam hal ini, bagi orangtua hal ini 

mampu memodifikasi anak, memberi semangat baru, memberi dorongan, 



memotivasi anak agar anak mau menjadi lebih baik tanpa paksaan dari 

orangtua, dan lingkungan sekitar. Ada orangtua yang ikut mengaplikasikan 

program ini, kepada anaknya ketika d rumah, dan menurut mereka hal tersebut 

lebih mudah dalam mengasuh, membimbing anak, dan mendidik anak 

daripada anak diasuh, dibimbing, dan dididik namun dengan cara paksaan, 

karena anak usia dini anak yang mampu memiliki banyak akal daripada kita.  

Berkaitan dengan rewards/ hadiah yang diberikan, memang bagi guru 

memiliki batas-batas tertentu, karena bagi guru ingin menanamkan jiwa 

sederhana yaitu, sekecil apapun hadiahnya lebih berharga, daripada hadiah 

yang besar dan mahal, karena yang dilihat bukanlah hadiahnya, namun 

bagaimana mereka mampu berusaha menjadi yang lebih baik. 

 

 

 

 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian yang dilaksanakan, kegiatan Champion Day  mampu 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan emosi anak, dimana anak 

mampu memotivasi diri, dan memiliki keingin untuk memberikan yang 

lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat selama 5 hari sebelum 

kegiatan Champion Day, terdapat beberapa anak yang memiliki 

kemampuan dalam memotivasi dirinya untuk bersikap lebih baik. 

2. Penerapan kegiatan ini dapat dilakukan setiap minggunya dengan harapan 

selama melakukan observasi anak tersebut benar-benar mampu 

memotivasi dan merubah sikapnya menjadi lebih baik yang sesuai dengan 

harapan orangtua, dan pihak sekolah. 



3. Hadiah yang diberikan tidak tergantung dari anak, sehingga Guru yang 

menetapkan sepenuhnya hadiah/ rewards yang akan diberikan. 
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