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Abstract: This research aims to produce models penjasorkes learning
through play activities for primary school student sare integrated with the
character values of cooperation, responsibility and honesty. Research and
developmentis done by adopting measures of research development: (1)
the collection of informationin the field andan analysis ofthe information
gathered, (2) developthe initial product (draft model), (3) expert
validationandrevision, (4) small-scalefield trialsand revisions, (5) a largescale field trialsandrevisions, and (6) the manufacture ofthe finalproduct.
Small-scale trials conducted on 5 th grade students 03 Melawi District of
Kabupaten Melawi totaling 14 children and a large-scale trial conducted on
5 th grade students N 12 Melawi totaling 40 students. Data collection
instruments used were: (1) interview, (2) scale value, (3) guidelines for the
observation of the game, (4) the effectiveness of the guidance game
observation, data analysis technique used is descriptive analysis of
quantitative and qualitative descriptive analysis. The inference that
learning through the game very well prepared to instill character values of
cooperation, responsibility and honesty so that the model of learning
through play activity is feasible to be used in learning.
Keywords: Learning Model Development, Character, Activity Games
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran
penjasorkes melalui aktivitas permainan bagi siswa sekolah dasar yang
terintegrasi dengan nilai-nilai karakter kerjasama, tanggung jawab dan
kejujuran.. Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan mengadopsi
langkah-langkah: (1) pengumpulan informasi di lapangan dan melakukan
analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan, (2) mengembangkan
produk awal, (3) validasi ahli dan revisi, (4) uji coba lapangan skala kecil
dan revisi, (5) uji coba lapangan skala besar dan revisi, dan (6) pembuatan
produk final. Uji coba skala kecil dilakukan terhadap siswa kelas 5 SD 03
Kabupaten Melawi yang berjumlah 25 anak dan uji coba skala besar
dilakukan terhadap siswa kelas 5 SD N 12 Kabupaten Melawi yang
berjumlah 85 siswa. Instrumen pengumpulan data yang digunakan
yaitu:(1) pedoman wawancara, (2) skala nilai, (3) pedoman observasi
permainan , (4) pedoman observasi keefektifan permainan, Teknik analisis
data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis
deskriptif kualitatif. Simpulan bahwa pembelajaran melalui permainan
yang disusun sangat baik
untuk menanamkan nilai-nilai karakter
kerjasama, tanggung jawab dan kejujuran sehingga model pembelajaran
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melalui aktivitas permainan ini layak untuk digunakan dalam
pembelajaran.
Kata Kunci: Pengembangan Model Pembelajaran, Karakter, Aktivitas
Permainan.
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kuantitatif, penilaian ahli materi terhadap

klasifikasi data dinyatakan sesuai maka

permainan, penilaian ahli materi terhadap
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karakter

tidak sesuai maka nilainya nol (0).

yang

muncul

pada

setiap

permainan; (c) penilaian guru terhadap
siswa.

Teknik pengumpulan data ketiga
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klasifikasi data, para pakar dan guru
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empat format penilaian untuk empat

pembelajaran

permainan yang dikembangkan. Format

membentuk

penilaian

tanggung jawab dan kejujuran meliputi,

untuk

permainan

masing-masing

berbeda

karena

permainan
karakter

dalam
kerjasama,

indikator

1) observasi terhadap model permainan,

tujuan permainan yang berbeda-beda

2) data penilaian terhadap karakter yang

dalam tiap permainan. Kisi-kisi format

muncul dalam permainan. Berdasarkan

penilaian anak sama dengan kisi-kisi

penilaian uji coba skala besar dari guru

instrument

dan ahli terhadap model permainan bola

untuk

mengobservasi

keefektifan model permainan.

bekap terlihat bahwa

yang didapat

HASIL DAN PEMBAHASAN

menunjukkan total nilai yaitu 240 dengan

Berdasarkan analisis data yang

total nilai rata-rata 16. Data skala besar

telah dilakukan model pembelajaran

ahli terhadap karakter uji coba skala

karakter

jasmani

besar dari para ahli terhadap karakter

melalui aktifitas permainan bola bekap,

yang muncul pada model permainan bola

berburu rusa, voli lempar tangkap dan,

bekap,

bola keranjang yang sudah dikemas

menunjukkan nilai maksimal yaitu 100%

secara

yang berada didalam katagori sangat

pada

pendidikan

menarik

dengan

peraturan

permainan dan alat-alat yang digunakan
disesuaikan dengan kebutuhan siswa
sekolah dasar. Pengembangan model

hasil

yang

Tabel 1. Data Skala Besar Ahli
dan guru terhadap Permainan “ Bola
Bekap”
Ahli Materi

lempar tangkap, berburu rusa, dan bola

Ahli 1
Ahli 2
Guru 1
Guru 2

keranjang aman dimainkan dan alat-alat
yang digunakan relative murah dan
pembelajaran karakter dapat membantu
guru

penjasorkes

dalam

proses

pembelajaran karakter di sekolah dasar
untuk pembelajaran karakter kerjasama,
tanggung

jawab, dan kejujuran untuk

siswa sekolah dasar kelas V ( lima).
Berdasarkan
penelitian

langkah-langkah

pengembangan

model

telah

baik.

pembelajaran karakter bola bekap, voli

mudah didapat. Pengembangan model

didapat

Total
Nilai
60
60
60
60

RataRata
4
4
4
4

Berdasarkan penilaian ahli dan
guru terhadap model permainan berburu
rusa hasil yang didapat menunjukkan
total nilai yaitu 240 dengan total nilai
rata-rata 16. Data skala besar ahli
terhadap karakter uji coba skala besar
dari para ahli terhadap karakter yang
muncul pada model permainan berburu
rusa,

hasil
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menunjukkan nilai maksimal yaitu 100%

ahli terhadap karakter uji coba skala

yang berada didalam katagori sangat

besar dari para ahli terhadap karakter

baik.

yang muncul pada model permainan voli

Tabel 2. Data Skala Besar Ahli dan
guru terhadap Permainan
“Berburu Rusa’’

lempar tangkap, hasil yang didapat telah
menunjukkan nilai maksimal yaitu 100%
yang berada didalam katagori sangat

Ahli Materi

Total Nilai

Rata-Rata

Ahli 1

60

4

Ahli 2

58

3,9

atas peneliti berkesimpulan bahwa model

Guru 1

56

3.7

pembelajaran karakter pada pendidikan

Guru 2

60

4

jasmani

Berdasarkan penilaian dari para
ahli terhadap karakter yang muncul pada
model permainan memasukkan bola ke
kranjang. Terlihat bahwa hasil yang
didapat menunjukkan total nilai yaitu 234
dengan total nilai rata-rata 11,8. Data
skala besar ahli terhadap karakter uji
coba skala besar dari para ahli terhadap
karakter

yang

muncul

pada

baik. Berdasarkan hasil dari uraian di

model

melalui

aktivitas permainan

dapat dijadikan salah satu bahan ajar
untuk pembelajaran penjasorkes.
Tabel 4. Data Skala Besar Ahli dan
guru terhadap Permainan “Voli
Lempar Tangkap’’
Ahli Materi
Ahli 1
Ahli 2
Guru 1
Guru 2

Total Nilai
60
57
60
60

Rata-Rata
4
3.8
4
4

Permainan Berburu Rusa

permainanmemasukan bola kekranjang,

Permainan ini bertujuan untuk

hasil yang didapat telah menunjukkan

mengembangkan aspek biomotor dan

nilai maksimal yaitu 100% yang berada

karakter siswa. Adapun aspek biomotor

didalam katagori sangat baik.

yang berpengaruh yaitu: (1) kekuatan, (2)

Tabel 3. Data Skala Besar Ahli dan guru
terhadap Permainan “Bola Keranjang’’
Ahli Materi
Ahli 1
Ahli 2
Guru 1
Guru 2

Total Nilai
60
60
60
60

Rata-Rata
4
4
4
4

kelincahan

dan

(3)

kemampuan

koordinasi siswa dalam melempar dan
menangkap bola. Selain aspek biomotor
permainan ini juga memfokuskan kepada

Berdasarkan penilaian dari para

pengembangan karakter siswa khususnya

ahli terhadap karakter yang muncul pada

dalam hal kejujuran antara lain: (1) mau

model permainan voli lempar tangkap.

mentaati peraturan permainan, (2) tidak

Terlihat

didapat

bermain curang, dan (3) mau mengakui

menunjukkan total nilai yaitu 237 dengan

kesalahan apabila melanggar peraturan.

total nilai rata-rata 15,8. Data skala besar

Peralatan: Tali atau kapur bubuk untuk

bahwa

hasil

yang
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membuat

lapangan

ukuran

Pemenang dalam permainan ini adalah

Panjang 10 M dan lebar 10 M, bola

kelompok yang paling sedikit terkena

modifikasi yang terbuat dari bahan karet

lemparan dalam waktu 10 menit.

dengan ukuran 3 dan berdiameter 16-20.

Permainan Bola Bekap

Aturan

dengan

pada

Permainan ini bertujuan untuk

permainan ini bola yang digunakan dari

mengembangkan aspek biomotor dan

bahan yang lunak sehingga siswa tdak

karakter siswa. Adapun aspek biomotor

merasa sakit apabila bola terkena anggota

yang berpengaruh yaitu: (1) kekuatan, (2)

tubuh mereka. Catatan lapangan yang

kelincahan

digunakan bisa diperbesar atau pun

koordinasi siswa dalam melempar dan

diperkecil disesuaikan dengan jumlah

menangkap bola. Selain aspek biomotor

siswa, serta bola yang digunakan bisa

permainan ini juga memfokuskan kepada

lebih dari satu sesuai dengan jumlah

pengembangan karakter siswa khususnya

siswa yang bermain.

dalam hal kejujuran antara lain: (1) mau

Cara

keselamatan

bermain,

siswa

dan

(3)

kemampuan

dibagi

mentaati peraturan permainan, (2) tidak

menjadi dua tim yaitu tim yang menjadi

bermain curang, dan (3) mau mengakui

pemburu yang berada diluar lapangan

kesalahan apabila melanggar peraturan.

dan yang menjadi rusa yang berada di
dalam

lapangan.

berjumlah

7-10

Masing-masing
siswa.

Permainan

Peralatan

lapangan

modifikasi

dengan ukuran panjang 10 M dan Lebar
5 M , 1 buah

bola modifikasi yang

dilakukan dengan cara lempar tangkap

terbuat dari karet dengan ukuran 3

serta menembak bola hingga mengenai

diameter 16-20 cm. Aturan keselamatan

tim yang berperan sebagai rusa yang

pada permainan ini bola yang digunakan

berada di dalam lapangan. Bola yang

dari bahan yang lunak sehingga siswa

digunakan pada permainan ini adalah

tdak merasa sakit apabila bola terkena

bola modifikasi yang terbuat dari bahan

anggota tubuh mereka. Catatan lapangan

karet.

dalam

yang digunakan bisa diperbesar ataupun

lapangan berusaha mengindari lemparan

diperkecil disesuaikan dengan jumlah

bola dari tim pemburu. Permainan dibuat

siswa, serta bola yang digunkan bisa

dengan dua sesi yaitu dengan cara

lebih dari satu sesuai dengan jumlah

bergantian peran antara tim yang menjadi

siswa yang bermain.

Tim yang berada di

pemburu dan yang menjadi kancil. Setiap

Cara bermain, anak dibagi menjadi

sesi permainan dibatasi waktu 20 menit.

dua kelompok yaitu kelompok A dan B
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yang

masing-masing

berjumlah

7-10

orang.

kelompok

adalah tim yang paling banyak terkena

Permainan

lemparan atau yang paling banyak berada

dilakukan dalam waktu 10-15 menit.

diluar

Pelaksanaan awal permainan setiap
tim

memposisikan

Namun

inti

dari

permainan ini tidak hanya bagaimana

digaris

setiap tim tersebut mampu melempar

belakang lapangan masing-masing dan

bola mengenai sasaran yang ditentukan.

berjajar. Bola diletakan di garis tengan

Melainkan

lapangan. Pada saat guru meniupkan

kejujuran yang juga dipertimbangkan

peluit arti tanda permainan

dimulai

dalam permainan ini, yaitu bagaimana

siswa masing-masing kelompok A dan B

siswa mampu mentaati peraturan yang

berlari kegaris tengah untuk berebut

ada, dan mau mengakui apabila telah

mendapatkan bola yang ada digaris

melanggar peraturan tersebut.

tengah. Siswa yang mendapat bola

Permainan Bola Keranjang

kemudian

dirinya

lapangan.

mengoper

bola

unsur-unsur

nilai-nilai

keteman

Permainan ini bertujuan untuk

kelompoknya dan berusaha melempar

mengembangkan aspek biomotor dan

bola tersebut hingga mengenai kaki

karakter siswa. Adapun aspek biomotor

kelompok lawan. Pemain yang mendapat

yang berpengaruh yaitu: (1) kekuatan, (2)

bola tidak diperbolehkan lari atau pun

kemampuan koordinasi siswa dalam

jalan. Jadi bola hanya boleh di oper ke

melempar dan menangkap bola, (3)

teman atau dilempar ke tim lawan.

kecepatan

dalam

mengejar

dan

Kelompok yang menjadi sasaran

menangkap bola. Selain aspek biomotor

lemparan berlari menghindari lemparan

permainan ini juga memfokuskan kepada

tersebut apabila ada siswa yang terkena

pengembangan karakter siswa khususnya

lemparan.

langsung

dalam hal tanggung jawab antara lain: (1)

memposisikan dirinya di luar garis paling

bermain dengan sungguh-sungguh, (2)

belakang pada posisi lawan. Tujuannya

berusaha memasukan bola ke dalam

untuk

keranjang

Siswa

tersebut

membantu

kelompok

nya

lawan,

dan

(3)

menjaga

menembak bola ke tim lawan. Apabila

keranjang sendiri agar lawan tidak dapat

pada saat melempar bola tersebut tidak

memasukan bola. Peralatan Tali atau

mengenai

berada

kapur bubuk untuk membuat lapangan

diposisi lawan maka bola tersebut akan

dengan ukuran lapangan panjang 16 M

dikuasai

dan lebar 10 M, bola modifikasi yang

sasaran
oleh

dan

lawan.

bola
Tim

yang

dinyatakan menang dalam permainan ini
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terbuat dari bahan karet ukuran 3 dengan

yang paling banyak memasukan bola ke

diameter 16-20 cm dan 2 buah keranjang.

dalam keranjang lawan. Permainan ini

Peraturan

peralatan

lapangan

memiliki

nilai

karakter

dikembangkan

dengan

berbentuk

jawab. Di dalam permainan ini akan

persegi panjang dengan panjang 16 M

terlihat dan melatih tanggung jawab

dan lebar 10 M kemudian menyiapkan 2

siswa terhadap timnya maupun dirinya

buah

bola

sendiri dalam berusaha mempertahankan

modifikasi dengan ukuran 3 diameter 16-

daerahnya agar tidak terjadi gol maupun

20

melakukan serangan ke daerah lawan.

lapangan

keranjang,
cm.

Aturan

dan1

buah

Keselamatan

Garis

lapangan yang digunakan dibuat dengan

nilai

akan

dengan kapur bubuk atau tali rafia
ukuran

yaitu

yang

tanggung

Permainan Voli Lempar Tangkap

kapur bubuk, pada saat bola sudah

Permainan ini bertujuan untuk

ditangkap lawan tidak diperkenankan

mengembangkan aspek biomotor dan

merebut bola tersebut, agar tidak terjadi

karakter siswa. Adapun aspek biomotor

benturan sesama pemain.

yang berpengaruh yaitu: (1) kekuatan,

Catatan lapangan yang digunakan
bisa

diperbesar

ataupun

dan (2) kemampuan koordinasi siswa

diperkecil

dalam melempar dan menangkap bola.

disesuaikan dengan jumlah siswa, target

Selain aspek biomotor permainan ini juga

yang digunakan dapat berupa keranjang

memfokuskan

dengan berbagai macam ukuran. Cara

karakter siswa khususnya dalam hal

bermain siswa dibagi dalam dua tim

kerjasama antara lain: (1) siswa mau

masing-masing berjumlah 6-7 siswa dan

bekerjasa sama dalam mengoper bola, (2)

setiap tim mempunyai keranjang yang

siswa tidak memilih teman tertentu

harus dijaga agar lawan tidak dapat

dalam mengoper bola, (3) siswa tidak

memasukan bola kekeranjang tersebut.

bertengkar dalam melakukan permainan.

Permainan dilakukan dengan cara lempar
tangkap

memasukannya

panjang 12 M dan lebar 6 M, bola

kedalam keranjang lawan. Bola yang

modifikasi dengan ukuran 3 diameter 16-

digunakan adalah bola modifikasi yang

20 cm yang terbuat dari bahan karet, net

terbuat dari karet. Permainan dilakukan

atau tali untuk membatasi lapangan

dalam waktu 10-15 menit. Tim yang

dengan tinggi 2 M. Aturan keselamatan

dan

tim

Peralatan tali atau kapur bubuk
untuk membuat lapangan dengan ukuran

bola

setiap

pengembangan

berusaha

melempar

dan

kepada

dinyatakan sebagai pemenang adalah tim
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Garis lapangan tidak dibuat dengan

mengkapnya. Poin di dapat apabila: Bola

tali melainkan dibuat dengan kapur

tidak dipasing 4 kali dalam setiap tim,

bubuk, agar siswa pada saat bermain

Pada saat pasing bola, ada pemain yang

tidak jatuh pada saat berlari. Catatan

melakukan double pasing atau 2 kali

lapangan yang digunakan bisa diperbesar

pasing orang yang sama, apabila lawan

ataupun diperkecil disesuaikan dengan

tidak mampu menangkap bola dan lebih

jumlah siswa yang bermain.

dari satu pantulan, apabila bola jatuh

Cara bermain, siswa dibagi dalam

dilapangan yang kosong dan apabila bola

dua tim yang dipisahkan oleh tali sebagai

tidak melewati net atau tali atau bola

net atau pembatas. Permainan dilakukan

keluar dari lapangan permainan. Tim

semacam permainan bola voli tetapi

yang

dengan cara lempar tangkap. Peserta

adalah tim yang paling banyak memiliki

permainan terdiri dari 7-8 siswa dalam

poin.

setiap tim.

SIMPULAN

Permainan dilakukan dalam waktu

dinyatakan

Dari

sebagai

penelitian

pemenang

yang

telah

10 menit, permainan pertama dilakukan

dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil

dengan servis yaitu dengan melempar

penilaian para ahli dan guru sebagai

bola kedaerah lawan kemudian bola

praktisi di lapangan menyatakan bahwa

ditangkap

dioper

model pembelajaran permainan yang

sebanyak 4 kali ke rekan tim, tujuannya

disusun sangat baik dan layak digunakan

adalah agar terlihat aspek kerjasama

dalam

dalam bermain diantara peserta didik

mengembangkan

tersebut, kemudian

kerjasama,

oleh

lawan

dan

bola masih boleh

pembelajaran

untuk

nilai-nilai

tanggung

karakter,

jawab

dan

ditangkap apabila jatuh dengan satu kali

kejujuran. Adapun aktivitas permainan

pantulan, bola dioper tidak kepada orang

yang dikembangkan antara lain: (1)

yang sama, setelah bola dioper sebanyak

permainan berburu rusa, (2) Permainan

4 kali kemudian bola dilempar ke daerah

bola bekap, (3) permainan memasukan

lawan. Pada saat bola sampai ke daerah

bola ke keranjang dan, (4) permainan

lawan hal yang sama dilakukan oleh tim

voli lempar tangkap.

yang memegang bola yaitu dengan

Produk

dari

penelitian

mengoper bola sebanyak 4 kali. Setiap

pengembangan ini yaitu buku panduan

tim berusaha melempar bola ke daerah

dan

lawan dan membuat tim lawan sulit

pembelajaran

video

pengembangan

model

penjasorkes

melalui
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