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SARI 

 
Aji Tri Pamungkas 2013. Pengembangan Karakter Melalui Permainan Bola 

Tembak Dalam Pelajaran Penjasorkes  Siswa Kelas XI SMA NEGERI 2 Ungaran 

Tahun  Ajaran 2012/2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 

Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dosen 

pembimbing: (1) Dra. Henny setyawati, M.Si. Dosen Pembimbing (2) Drs. H. 

Harry Pramono, M.Si. 

 

Kata Kunci: Pengembangan karakter melalui permainan bola tembak 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah ada Peningkatan 

Karakter melalui Permainan Bola Tembak Dalam Pelajaran Penjasorkes Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 2 Ungaran Tahun Ajaran 2012/2013?. Tujuan dari 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui Peningkatan karakter melalui permainan 

bola tembak yang sesuai pada kelas XI SMA NEGERI 2 UNGARAN Kabupaten 

Semarang dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI  SMA Negeri 2 Ungaran sebanyak 34 

siswa.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas dengan subjek penelitian ini adalah XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran yang terdiri 

dari 34 siswa. Penelitian dilakukan dalam dua siklus tindakan. Siklus pertama 

diberikan kuesioner dan dilanjutkan perlakuan kepada siswa berupa permainan 

bola tembak kaki dan siklus kedua pemberian perlakuan berupa bola tembak 

simpai dan diakhiri pemberian kuesioner. Adapun data yang diperoleh dianalisis 

dengan rumus perhitungan yang ada. 

Hasil penelitian siklus 1 dan 2 pada kusioner, pada aspek hormat 

diperoleh persentase 91,18% dan 96,3%. Pada aspek tanggung jawab diperoleh 

persentase 88,97% dan 93,4%. Pada aspek Peduli diperoleh persentase 75,74% 

dan 84,6%. Pada aspek jujur diperoleh persentase 89,7% dan 96,3%. Pada aspek 

adil diperoleh persentase 91,91% dan 95,6%. Pada aspek beradab diperoleh 

dengan persentase 58,09% dan 76,5%. Hasil penelitian siklus 1 dan 2 pengamatan. 

pada aspek hormat diperoleh persentase 76%% dan 91%. Pada aspek tanggung 

jawab diperoleh persentase 74% dan 94%. Pada aspek Peduli diperoleh persentase 

76% dan 86%. Pada aspek jujur diperoleh persentase 82% dan 96%. Pada aspek 

adil diperoleh persentase 70% dan 82%. Pada aspek beradab diperoleh dengan 

persentase 70% dan 84%. 

Dari hasil data yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran permainan dapat mempengaruhi dan mengembangkan karakter. 

Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan dalam mata pelajaran penjasorkes 

yang diajarkan di sekolah, karena pembelajaran permainan bola tembak adalah 

pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan karakter, dan dapat dikembangkan 

kembali oleh guru penjasorkes dengan berbagai macam modifikasi yang sesuai 

dengan karakteristik siswa dan kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di 

sekolah sebagai penunjang pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Remaja saat ini adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan melanjutkan 

kepemimpinan. Sebagai penerus bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan, 

tentunya dibutuhkan landasan yang kuat agar kepemimpinannya berkualitas. Remaja 

sebagai generasi muda berikutnya merupakan fungsi masyarakat yang paling penting 

dan kita perlu melakukannya secara serius dibandingkan yang selama ini dilakukan. 

Definisi mengenai remaja tidak hanya melibatkan pertimbangan mengenai usia 

namun juga pengaruh sosio-historis. Masa remaja (adolescence) sebagai periode 

transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang 

melibatkan perubahan- perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional (Larson 

dalam Santrock 2007: 20). Sebelum mencapai masa remaja, individu telah mengalami 

serangkaian perkembangan dan memperoleh banyak pengalaman. Tidak ada anak 

perempuan atau anak laki-laki yang memasuki masa remaja dalam bentuk daftar 

kosong, yang hanya memiliki kode genetik yang akan menentukan berbagai pikiran, 

perasaan, dan perilakunya. Namun, kombinasi antara faktor keturunan, pengalaman 

masa kanak- kanak, dan pengalaman masa remaja, menentukan rangkaian 

perkembangan remaja (Santrock, 2007: 20). 
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Martabat dan adab suatu bangsa akan ditentukan oleh martabat dan adab 

warga negaranya. Dan martabat serta adab yang dimiliki oleh warga negara dapat 

ditentukan oleh kualitas karakter yang dimiliki oleh setiap individu dalam bangsa 

tersebut. Karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap 

individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan 

yang ia buat. 

Indonesia terkenal memiliki budaya yang beraneka ragam dan keramah 

tamahan penduduknya. Namun, disisi lain ada beberapa kasus yang menimpa remaja 

SMA yang menimbulkan pertanyaan apakah bangsa Indonesia, terutama remaja usia 

SMA masih memiliki karakter? Mati karena kebut-kebutan ketika mengendarai 

sepeda motor, mati di dalam penjaran karena sebelumnya terlibat kasus curanmor, 

mati tenggelam di anak sungai karena lari dari kejaran tawuran, mati minum racun 

jenis potas akibat putus cinta, mati karena overdosis narkoba,   mati karena HIV Aids. 

Contoh kasus tragis tersebut, semua melanda anak SMA dalam kurun waktu beberapa 

tahun terakhir. Sungguh sangat disayangkan generasi muda yang harusnya bisa 

berkontribusi untuk bangsanya, harus mati dengan cara tersebut. Hilangnya karakter 

untuk sebagian besar anak SMA di Indonesia disebabkan oleh beragam faktor, antara 

lain: perkembangan anak itu sendiri yang terbelakang, keluarga yang tidak harmonis, 

masalah ekonomi sulit, pergaulan yang menyimpang, school stress, 
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dll.(http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/29/hilangnya-karakter-remaja-sma-

417296.html). 

Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan karena dasar pendidikan 

karakter didalam keluarga dan berawal dari keluarga. Kalau seorang anak 

mendapatkan dasar pendidikan karakter yang baik dalam keluarganya, anak tersebut 

akan mengalami perkembangan karakter yang baik pada masa selanjutnya. 

Sayangnya orangtua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak ketimbang 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik- 

buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari- hari dengan sepenuh hati ( Kemdiknas, 2010). Hal tersebut juga tercantum 

pada UU Sisdiknas Pasal 1 tahun 2003 yang menyatakan bahwa diantara tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki 

kecerdasan, kepribadian dan berakhlak mulia. 

Dalam lingkungan sekolah aktivitas olahraga dapat diikuti melalui mata 

pelajaran penjasorkes dan siswa juga diperkenankan untuk mengikuti ekstrakurikuler 

olahraga yang ada di sekolah. Melalui olahraga dalam pendidikan jasmani dapat 

memberikan berbagai kesempatan kepada anak seorang anak untuk mengembangkan 

diri secara kognitif, kemampuan fisik, ketrampilan fisik, dan ketrampilan geraknya, 

seseorang anak dapat mengembangkan karakter kepribadianya dan kehidupan 

sosialnya. Sebagai contoh bentuk nyata metode yang guru penjasorkes dalam rangka 

http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/29/hilangnya-karakter-remaja-sma-417296.html
http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/29/hilangnya-karakter-remaja-sma-417296.html
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menanamkan nilai-nilai olahraga dalam diri siswa adalah dengan mengajak setiap 

siswa untuk terlibat berbagai interaksi sosial dengan siswa lain seperti berbagai 

peralatan, berbagi tempat, saling menghormati, toleransi dan bersikap sportif dalam 

permainan. 

Akan tetapi, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di SMA Negeri 2 

Ungaran, guru penjasorkes mengatakan pada dasarnya ketika siswa mengikuti 

pelajaran olahraga mereka hanya terpaku dalam satu aspek yaitu aspek psikomotorik 

dan kurang begitu memperhatikan pada aspek lain seperti aspek kognitif dan afektif. 

Sehingga ketika kegiatan penjasorkes berisi mengenai pendalaman materi siswa 

kurang memiliki minat yang baik. Disamping itu juga, metode pengajaran yang 

diberikan juga sangat mempengaruhi pemahaman siswa mengenai tujuan dari mata 

pelajaran penjasorkes. Dari hasil observasi yang dilakukan siswa hanya diberikan 

materi yang mencakup pemahaman mengenai aspek kognitif dan psikomotorik dan 

kurang menekankan pada aspek afektif. Siswa hanya mengetahui materi mengenai 

ilmu pengetahuan saja, misalnya seperti sejarah mengenai bola basket, bagaimana 

peraturan dalam permainan bola basket tetapi kurang menekankan kenapa ada 

peraturan dalam setiap pernainan, mengapa dalam permainan harus bisa bermain fair 

play dan hal – hal lain yang mencakup pemahaman mengenai aspek afektif. Hal ini 

didapat peneliti ketika observasi, siswa kurang bisa berbaur dengan teman yang tidak 

begitu dekat, adanya kecurangan dalam permainan, kurang menghargai lawan dan 

lain- lain. Padahal hal tersebut merupakan salah satu nilai positif dalam penjasorkes 

yang dapat membentuk karakter siswa. 
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Pendidikan karakter di sekolah itu penting karena pada dasarnya karakter yang 

baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk 

melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan 

memiliki tujuan hidup (Cholik Mutohir, 2010) 

Pendidikan karakter merupakan usaha individual yang mau karena mampu 

untuk berkembang untuk menemukan makna lebih, nilai semangat (awareness), dan 

sikap. Dalam proses menemukan nilai, semangat, kesadaran, dan sikap baru itu 

sesorang melakukan usaha pembebasan bagi dirinya untuk lebih mampu berperan 

dalam masyarakatnya (keluarga,kelas, dan lingkungan). Dalam dunia olahraga atau 

untuk usia anak-anak dikenal istilah pendidikan jasmani olahraga dan rekreasi 

(penjasorkes) juga diperkenalkan cara-cara mengembangkan nilai sehingga menjadi 

karakter yang kokoh dan kuat jika dilakukan sejak dini. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 

perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik 

melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, 

kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuandan ketrampilan, kecerdasan dan 

perkembangan watak, serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan 

manusia Indonesia berkualitas berdasar Pancasila (Cholik Mutokhir, 1992 dalam 

Samsudin, 2008:2) 

Jumlah jam yang disediakan untuk pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) di SMA tiap tingkatan kelas sebanyak 2x45 

menit per minggu atau 2 jam pelajaran per minggu. Adapun ruang lingkup pendidikan 
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jasmani meliputi permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, uji diri/ senam 

aktivitas ritmik, aquatic (aktivitas air) dan pendidikan luar kelas. 

Permainan merupakan cabang olahraga yang kita gunakan sebagai alat dalam 

usaha pendidikan. Dalam suatu kegiatan bermain selalu dituntut untuk sebagaimana 

berkehidupan sosial di masyarakat, dituntut adanya kerjasama, kejujuran, peduli, 

saling menghargai, tanggung jawab. Begitu pula pada kehidupan sehari-hari kita 

dituntut selalu mematuhi etika. Melalui kegiatan permainan di sekolah banyak fungsi 

kepribadian yang dapat ditanamkan dan dikembangkan sesuai apa yang dikendaki 

oleh kehidupan bersama dalam masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang 

berjudul PENGEMBANGAN KARAKTER MELALUI PERMAINAN BOLA 

TEMBAK DALAM PELAJARAN PENJASORKES  SISWA KELAS XI SMA 

NEGERI 2 UNGARAN TAHUN AJARAN 2012/2013. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang terkait 

dengan penelitian ini adalah Apakah ada Peningkatan Karakter melalui Permainan 

Bola Tembak Dalam Pelajaran Penjasorkes Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Ungaran 

Tahun Aajaran 2012/2013? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan karakter melalui 

permainan bola tembak yang sesuai pada kelas XI SMA NEGERI 2 UNGARAN 

Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan jasmani di 

sekolah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti  

1) Sebagai modal dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana 

program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, S1 (PJKR) 

2) Sebagai bekal/ pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

penjas. 

1.4.2 Bagi Penelitian Lanjutan 

1) Sebagai pertimbangan untuk penelitian pengembangan karakter melalui 

permainan bola tembak dalam pembelajaran penjasorkes siswa SMA. 

2) Sebagai dasar penelitian lebih lanjut. 

1.4.3 Bagi Guru Penjas 

1) Menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran Penjasorkes 

2) Meningkatkan pengetahuan tentang karakter terhadap guru penjas. 

1.5 Pemecahan Masalah 

Dari permasalahan tersebut diatas, ada beberapa alternatif tindakan agar 

proses pembelajaran pengembangan karakter di SMA Negeri 2 Ungaran bisa lebih 
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efektif yaitu dengan pembelajaran dibentuk dengan konsep yang variatif, misalkan 

dalam bentuk permainan. 

Maka alternatif pemecahan masalah pengembangan karakter tersebut, 

efektifan proses pembelajaran  pengembangan karakter modifikasi permainan dan 

pelaksanaan dikemas dalam bentuk menarik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Karakter 

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang biasa 

membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan 

yang ia buat. 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional.Pasal 

I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan nasional 

adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian dan akhlak mulia. 

Amanah UU Sisdik nastahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau 

berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang 

dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama.  

Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu 

juga pernah dikatakan Dr. Martin Luther King, yakni; intelligence plus character that 

is the goal of true education (kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir 

pendidikan yang sebenarnya). 
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Karakter yang melekat dalam diri sesorang tidak statis artinya bisa saja 

seorang semula adalah baik, tetapi dalam perkembangannya berubah menjadi buruk 

atau kurang baik begitupun sebaliknya. Dalam rangka membangun atau 

mengembangkan karakter ini kemudian dikenal istilah pendidikan karakter, yang 

sebetulnya perlu didekati dengan cara pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan 

sehari-hari apakah itu di rumah atau lembaga pendidikan dan juga tempat kerja. Di 

sekolah menjadi kepentingan negara untuk mempersiapkan warganya yang masih 

muda atau mereka yang belum dewasa untuk mendapat persiapan yang baik 

memasuki kehidupan sosial dan politik dengan wajar dan normal tanpa kesulitan. 

(Kemdiknas, 2010 dalam Mutohir dkk, 2011:41). 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang 

melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). 

Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak 

akan efektif. 

Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan 

berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini 

adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masadepan, karena 

seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan 

kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. 

Dalam Kamus Besar Bahasa indonesia menyatakan bahwa karakter 

mengandung pengertian sifat-sifat kejiawaan, akhlak atau budi pekerti yang 
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membedakan seseorang dari yang lain (Balai Pustaka 1995 dalam Mutohir dkk, 2011: 

39) 

Pendidikan karakter melalui pendidikan jasmani dan olahraga, bahwa ada 

beberapa strategi dalam mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dengan 

integrasi ke dalam kegitan olahraga (Mutohir, 2010). 

2.2 Karakteristik Siswa SMA 

Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai 

berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi 

pembentukan nilai diri mereka. Elliot Turiel (1978) menyatakan bahwa para remaja 

mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer 

yang berkenaan dengan lingkungan mereka. Karakteristik remaja yang sedang 

berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri 

remaja. 

Faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan karakteristik siswa SMA, dan 

hal itu bisa dikategorikan dalam 2 faktor besar yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. yang termasuk faktor internal adalah genetika, kecukupan gizi, dan pikiran 

orang itu sendiri. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah lingkungan 

dimana dia hidup yang juga bisa mencakup orang-orang dalam lingkungan tersebut 

seperti orang tua, guru, dan teman sebayanya. 

 Masa SMA atau yang berkaitan dengan masa remaja adalah masa transisi 

perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa, yang melibatkan beberapa fisik, 

intelektual, kepribadian, dan perubahan perkembangan sosial. 



12 

 

 

 

2.3. Sifat-Sifat Karakter 

Berdasarkan sifatnya karakter dibagi menjadi dua bagian yakni karakter 

kinerja dan karakter moral. Karakter kinerja berorientasi pada keunggulan yang 

dimiliki seseorang, setiap orang berusaha untuk mencapai keunggulan itu sehingga 

tercapai dan sukses dengan keunggulan tersebut. Karakter kinerja sangat dibutuhkan 

didalam upaya mencapai sukses apakah itu di dalam bidang akademik dan non 

akademik, seperti berusaha untuk mencapai menjadi pemain sepak bola terbaik di 

Indonesia, itu merupakan karakter kinerja. Beberapa nilai penting dalam karakter 

kinerja adalah ketekunan, kegigihan, etika kerja yang kuat, kepintaran dan disiplin 

diri (Nur, 2011 dalam Mutohir dkk. 2011:43). 

Sedangkan karakter moral berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan atau 

interpersonal hubungan dengan perorang, bekaitan dengan etika yang menunjukan 

pada hasil yang baik. Dengan karakter moral ini seseorang seseorang berusaha untuk 

menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan memperlakukan orang lain 

sebaik-baiknya. Untuk menjadi seorang pemain terbaik di Indonesia tentu 

membutuhkan disiplin diri dan kegigihan namun itu akan sia-sia ketika tidak dibalut 

dengan nilai menghormati orang lain, peduli kepada teman dan lawan, jujur pada diri 

sendiri dan mau menerimakeputusan wasit atas pelanggaran yang telah dilakukan. 

Beberapa nilai karakter moral adalah hormat, peduli, jujur (Nur, 2011 dalam Mutohir 

dkk. 2011:44) 
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Nilai-nilai dan manfat yang diperoleh dari seseorang yang melakukan kegiatan 

olahraga adalah di dapat dari partisipasi dan keterlibatan aktif sebagai pelaku dalam 

beberapa kegiatan yang bersifat hiburan, rekreatif, pendidikan, kesehatan, hubungan 

sosial, perkembangan biologis, kebebasan menyatakan diri, pengujian kemampuan 

diri atau kemampuan diri dibandingkan orang lain (Lutan, 2001 dalam Mutohir dkk. 

2011:34). 

Beberapa nilai universal yang ada dalam kegiatan olahraga yakni keadilan, 

kejujuran, tanggung jawab, dan kedamaian (Lutan, 2001 dalam Mutohir dkk. 

2011:34) 

2.4 Karakter yang akan diteliti 

Definisi pilar karakter menurut (Maksum 2010 dalam Mutohir dkk. 2011:50) 

1. Hormat adalah suatu sikap yang menaruh perhatian kepada orang lain dan 

memperlakukannya secara hormat6. Sikap hormat antara lain ditandai 

dengan melakukan apa yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh, 

mengakui kesalahan yang dilakukan tanpa alasan, memberikan yang 

terbaikan atas apa yang dilakukan. 

2. Keadlian adalah suatu sikap yang adil dalam melakukan dan 

memperlakukan sesuatu. Sikap adil antara lain ditandai dengan 

menegakkan hak sesama termasuk dirinya, mau menerima kesalahan dan 

menanggung resiko, menolak berprasangka. 
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3. Kejujuran adalah suatu sikap terbuka, dapat dipercaya, dan apa adanya. 

Sikap jujur atara lain ditandai dengan apa adanya, menepati janji, mengakui 

kesalahan, menolak berbohong, menipu dan mencuri. 

4. Tanggung jawab adalah suatu sikap yang menunjukkan kemampuan untuk 

memberikan respon dan tanggapan atau reaksi cakap. Tanggung jawab 

antara lain ditandai dengan melakukan apa yang telah disepakati dengan 

sungguh-sungguh, mengakui kesalahan tanpa alasan, memberikan yang 

terbaik atas apa yang dilakukan. 

5. Peduli adalah suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk memberikan 

perhatian dan kasih sayang kepada sesama. Peduli antara lain ditandai 

dengan memperlakukan orang lain, diri, dan sesuatu dengan kasih sayang, 

memperhatikan dan mendengarkan orang lainsecara seksama, menangani 

sesuatu dengan hati-hati. 

6. Beradab adalah suatu sikap dasar yang diperlukan dalam bermasyarakat 

yang berintikan pada kesopanan,keteraturan dan kebaikan. Beradab.  

2.5 Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani merupakan  bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Tujuan umum pendidikan jasmani juga selaras dengan tujuan umum 

pendidikan. Tujuan belajar adalah menghasilkan perubahan perilaku yang melekat. 

Proses belajar dalam penjas juga bertujuan untuk menimbulkan perubahan perilaku. 

Guru mengajar dengan maksud agar terjadi proses belajar secara sederhana, 

pendidikan jasmani tak lain adalah proses belajar untuk bergerak, dan belajar untuk 
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gerak. Selain belajar dan dididik melalui gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, 

dalam penjas anak diajarkan untuk bergerak. Melalui pengalaman itu akan terbentuk 

perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya. (Rusli Luthan, 2000:15).  

Lebih lanjut Gabbard, Leblanc, dan Lowy (1987) dalam Sukintaka (1992:10), 

menyatakan bahwa pertumbuhan, perkembangan dan aktivitas jasmani akan 

mempengaruhi: (1) ranah kognitif, yang berupa kemampuan berpikir (bertanya, 

kreatif dan menghubungkan), kemampuan memahami, menyadari gerak, dan 

perbuatan akademik. (2) ranah psikomotor, yang berupa pertumbuhan biologik, 

kesegaran jasmani, kesehatan, keterampilan gerak, dan peningkatan keterampilan 

gerak, dan (3) ranah afektif, yang berupa rasa senang, penganggapan yang sehat 

terhadap aktivitas jasmani, kemampuan menyatakan diri (aktulisasi diri), menghargai 

diri sendiri, dan konsep sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah proses belajar untuk 

bergerak dan mendidik nilai dan norma positif melalui gerak untuk mencapai tujuan 

pengajaran, dalam penjas anak diajarkan untuk bergerak. Melalui pengalaman itu 

akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya. 

2.6 Permainan 

Bermain dan permainan adalah dua istilah yang sering dipakai secara 

bergantian.Bermain adalah kata kerja dan permainan adalah kata benda. Bermain 

adalah melalukan untuk bersenang-senang dan permainan adalah hal bermain. 

(Poerwadarminto, 2003: 689).  



16 

 

 

 

Menurut Brook, J. B permainan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan 

untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir yang 

diakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau 

kewajiban(www.scribd.com/doc/3670819/Makalah-Kuliah-

Permainan/accesed17.20/12/ 07/2012). 

Beberapa tokoh mengemukakan tentang teori-teori permainan 

(Rahayu,2006:132-133) antara lain Groos. Ia  membuat formulasi mengenai teori 

latihan, permainan harus dipandang sebagai latihan fungsi-fungsi yang sangat penting 

dalam kehidupan dewasa nanti.  

Schaller berpendapat bahwa permainan mernberikan "kelonggaran" sesudah 

orang melakukan tugasnya dan sekaligus mempunyai sifat membersihkan.Permainan 

adalah sebaliknya daripada bekerja.Dalam hubungan dengan sifat pembersihannya 

tadi (katarsis). 

Spencer menandaskan bahwa permainan merupakan kemungkinan penyaluran 

bagi manusia untuk melepaskan sisa-sisa energi. Karena rnanusia melalui evolusi 

mencapai suatu tingkatan yang tldak terlalu membutuhkan banyak energi untuk 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup, maka kelebihan energinya harus disalurkan 

melalui cara yang sesuai; dalam hal ini permainan merupakan cara yang sebaik-

baiknya . 

Ljublinskaja (1961), ahli psikologi Rusia, mernandang permainan sebagai 

pencerminan realitass, sebagai bentuk awal memperoleh pengetahuan. Dengan begitu 

jelaslah bahwa pendapat mengenai permainan ditentukan oleh kebudayaan, Justru 

http://www.scribd.com/doc/3670819/Makalah-Kuliah-Permainan/
http://www.scribd.com/doc/3670819/Makalah-Kuliah-Permainan/
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pendapat yang "berprasangka" kultural ini ingin dihindari dalam pene!itian empiris 

dan teoritis yang lebih baru. Selalu datang pertanyaan-pertanyaan yang jelas dalam 

penelitian permainan yaitu. (1) apakah cin-ciri esensial dalam permainan, (2) syarat-

syarat apakah yang harus ada untuk dapat dikatakan permainan dan (3) apakah 

akibatnya bila kita bermain atau justru tidak bermain.  

Ciri-ciri permainan menurut buytendijk (Rahayu,2006:134) antara lain: 

1. Permainan adalah selalu bermain dengan sesuatu. 

2. Dalam permainan selalu ada sifat timbalbalik, sifat iriteraksi. 

3. Permainan berkembang, tidak statis melainkan dinamis, merupakan proses 

dialektik yaiiu tese-antese-sintese. Karena proses yang berputar ini, dapat 

dicapai suatu klimaks dan mulailah prosesnya dari awal lagi. 

4. Permainan juga ditandai oleh pergantian yang tak dapat diramalkan lebih 

dahulu, setiap kali dipikirkan suatu cara yang lain atau dicoba untuk datang 

pada suatu klimaks tertentu. 

5. Orang bermain tidak hanya bermain dengan sesuatu atau dengan orang 

lain, melainkan yang lain tadi juga bermain dengan orang yang bermain itu. 

6. Bermain menuntut ruangan untuk bermain dan menuntut aturan - aturan 

permainan. 

7. Aturan-aturan permainan mebatasi bidang permainannya. 
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2.7 Hakikat Pendidikan Jasmani 

Ateng (1992:110) mengatakan pendidikan jasmani merupakan bagian yang 

integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani, yang 

bertujuan mengembangkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan 

emosional. Pendidikan jasmani memiliki elemen bermain dan olahraga, keduanya 

dapat dipakai dalam proses pembelajaran. 

Pendidikan jasmani adalah satu fase dari pendidikan yang mempunyai 

kepedulian terhadap penyesuaian dan perkembangan dari individudan kelompok 

melalui aktivitas-aktivitas jasmani, terutama tipe aktivitas berunsurkan permainan. 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan aktivitas 

otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh 

gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian integral dari proses 

pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk 

mengembangkan kawasan organik, neuromuskular, intelektual dan sosial (Ateng, 

1992: 4). 

Pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan 

aktivitas manusia. Dalam kaitan ini diartikan bahwa melalui aspek fisik, mental dan 

emosional pun turut terkembangkan, bahkan dengan penekanan yang cukup dalam, 

berbeda dengan bidang lain, misalnya, pendidikan moral yang penekanannya benar–

benar pada perkembangan moral tetapi aspek fisik tidak turut terkembangkan baik 

langsung maupun tidak langsung. 
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2.8 Keterkaitan antara Modifikasi Permainan Bola Besar dengan Karakter 

 Aktivitas jasmani menjadi salah satu cara yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan pendidikan karakter anak sehingga dengan harapan mereka bisa 

mencapai predikat segar jasmani dan berkarakter. 

Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (Depdiknas, 

2006 dalam Mutohir dkk. 2011:75) 

Upaya mensegarkan fisik dan mental khususnya karakter menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dalam penjasorkes, artinya memasukan nilai-nilai  yang terkandung 

dalam rangka meletakkan landasan karakter moral yang kuat juga sama pentingnya 

yakni mensegarkan mental dan itu dilakukan melalui kegiatan bermain melalui suatu 

permainandan olahhraga. Pendidikan harus dipraktikan bukan hanya sebatas di 

pikirkan, untuk itu pendekatan berbasis praktik menjadi salah satu cara terbaik 

membentuk anak mengembangkan pendidikan karakter. 

Apa yang dikembangkan di sekolah  melalui kegiatan bermain melalui 

permainan dan olahraga mempunyai banyak persamaan dengan nilai-nilai yang ada 

dalam pendidikan karakter, atas dasar persamaan tersebut akan sangat membantu 

anak di sekolah, bahwa melalui permainan dan olahraga akan banyak pengembangan 

nilai yang dipraktikan anak. 

2.9 Modifikasi Permainan Bola Besar yang Digunakan 

Modifikasi permainan yang digunakan dalam penelitian ini adalah permaian 

bola tembak kaki. dengan gambaran sebagai berikut 
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Gambar 2.1 Bola Tembak Kaki 

 

 

Keterangan : 

     = Bola voli 

 = Pemain 

 = Arah tembakan bola 

Nama Permainan : Bola tembak kaki 

Peraturan     :  

1. Permainan dilakukan dilapangan yang berukuran 9 meter x 9 

meter 

2. Bola yang digunakan adalah bola voli 

3. Sasaran tembak hanya bagian kaki  

4. bola tidak boleh ditangkis dengan tangan 

Cara bermain   : Semua pemain masuk ke area permainan, ada salah satu pemain ada 

yang  berjaga di luar lapangan yang bertindak sebagai penembak 

bola untuk pemain yang berada didalam lapangan, pemain yang 
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tertembak kakinya oleh bola harus keluar arena permainan dan 

bertugas membantu pemain yang telah berada di luar lapangan. 

Pemenangnya adalah yang paling terakir, berada di dalam lapangan 

permainan. 

Unsur-unsur karakter dalam permainan bola tembak kaki : 

1. Rasa hormat 

 Menghormati peraturan permainan dan tradisinya 

 Menghormati lawan bermain 

 Menghormati para ofisial 

 Menghormati kemenangan atau kekalahan 

2. Peduli  

 Menghibur orang lain dan berempati 

 Mudah memberi maaf 

 Murah hati dan sayang (baik hati) 

 Menghindari mementingkan diri sendiri atau licik/nakal 

3. Bertanggung Jawab 

 Persiapkan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik 

 Tepat waktu saat berlatih dan bermain 

 Disiplin diri 

 Dapat bekerja sama dengan kawan satu tim 

4. Jujur  

 Jujur dan terus terang 

 Bertindak dengan ketulusan hati 
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 Dapat dipercaya 

 Berani melakukan sesuatu yang benar 

5. Adil  

 Perlakukan pemain lain seperti perlakuan orang lain terhadap anda 

 Jujur dengan semua pemain, termasuk pemain yang berbeda sekalipun 

 Beri pemain lain kesempatan 

 Bermain untuk menang dengan mengikuti peraturan 

6. Beradab  

 Menjadi model (contoh) yang baik 

 Berjuang untuk yang terbaik 

 Berikan masukan pada olahraga 

 Mendorong kawan seregu untuk menjadi masyarakat yang baik 

Gambar 2.2 Bola Tembak Simpai 

 

2.10 Hipotesis Tindakan 

 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah : 
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Keterangan : 

 :  Kiper membawa simpai 

 :  Pemain 

 :  Bola Voli 

Nama Permainan : Bola tembak simpai 

Peraturan : 

1. Permainan dilakukan di lapangan voli. 

2. Bola yang digunakan adalah bola voli. 

3. Permainan dilakukan mengguanakan tangan. 

4. Maksimal memegang bola 3 langkah atau 8 detik. 

5. Bola tidak boleh ditendang. 

Cara bermain  :Permainan dilakukan dengan 2 tim. Masing-masing tim terdiri dari 

6 orang dan salah satu pemain menjadi kiper dengan memegang 

simpai di atas kepala. Dinyatakan gol jika bola masuk ke dalam 

simpai. Jika simpai tidak berada di atas kepala maka tidak 

dinyatakan gol.  

 Dengan menggunakan permainan yang dimodifikasi maka akan 

mempengaruhi dan meningkatkan karakter siswa 

Unsur-unsur karakter dalam permainan bola tembak simpai : 

1. Rasa hormat 

 Menghormati peraturan permainan dan tradisinya 
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 Menghormati lawan bermain 

 Menghormati para ofisial 

 Menghormati kemenangan atau kekalahan 

1. Peduli  

 Menghibur orang lain dan berempati 

 Mudah memberi maaf 

 Bermain untuk tim 

 Menghindari mementingkan diri sendiri atau licik/nakal 

2. Bertanggung Jawab 

 Persiapkan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik 

 Tepat waktu saat berlatih dan bermain 

 Disiplin diri 

 Pengendalian diri 

3. Jujur  

 Jujur dan terus terang 

 Bertindak dengan ketulusan hati 

 Dapat dipercaya 

 Berani melakukan sesuatu yang benar 

4. Adil  

 Perlakukan pemain lain seperti perlakuan orang lain terhadap anda 

 Jujur dengan semua pemain, termasuk pemain yang berbeda sekalipun 
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 Beri pemain lain kesempatan 

 Bermain untuk menang dengan mengikuti peraturan 

5. Beradab  

 Menjadi model (contoh) yang baik 

 Berjuang untuk yang terbaik 

 Berikan masukan pada olahraga 

 Mendorong kawan seregu untuk menjadi masyarakat yang baik 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

3.1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI  SMA Negeri 2 Ungaran sebanyak 

34 siswa.  

3.2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan 

dari suatu penelitian. Obyek penelitian merupakan sumber diperolehnya data dari 

penelitian yang dilakukan. Obyek pada penelitian ini yaitu pengembangan karakter 

melalui permainan dalam pelajaran penjasorkes siswa kelas XI  SMA Negeri 2 

Ungaran. 

3.3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah 17 dan 24 November 2012. Waktu berlangsungnya 

penelitian 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan 2 jam.  

3.4. Lokasi penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk memperoleh  data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 2 

Ungaran 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan data 

kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara deskriptif. Misalnya, 

mencari nilai rerata, presentase keberhasilan belajar, dan lain-lain. (Suharsimi 

Arikunto, Suhardjono dan Supardi, 2009:131). 

3.5.1 Metode Angket (Kuisioner) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden (Suharsimi Arikunto. 2010:194). Metode ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa terhadap karakter  

pada permainan bola tembak dalam kehidupan sosial siswa tersebut. Adapun unsur-

unsur karakter pada permainan bola tembak dalam kehidupan sosial siswa meliputi : 

hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, adil, beradab 

3.5.2 Metode Obserbasi 

Metode observasi adalah metode penelitian dengan cara melakukan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra (Suharsismi Arikunto. 2010:199). Observasi 

dilakukan secara langsung dengan maksud untuk memperoleh informasi dan 

gambaran secara nyata mengenai kegiatan pembelajaran kelas XI SMA N 2 Ungaran.  

3.5.1.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas terdapat empat komponen penting yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Empat langkah yang saling 

berkaitan itu dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas sering disebut istilah satu 
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siklus. Secara visual tahapan pada setiap siklus dapat digambarkan seperti dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skematik Kegiatan Inti Penelitian 

(Zaenal Aqib, 2006:36) 

 

Berikut ini diberikan penjelasan dari setiap langkah siklus. Rincian dari 

penjelasan tersebut sebagai berikut. 

1.  Fase perencanaan  (Planning) 

Pada siklus pertama, perencanaan tindakan dikembangkan berdasarkan 

hasil observasi awal. Dari masalah yang ada dan cara pemecahannya yang 

telah ditetapkan, dibuat perencanaan kegiatan belajar mengajarnya (KBM). 

Perencanaan ini persis dengan KBM yang dibuat oleh guru sehari-hari, 

termasuk penyiapan media dan alat-alat pemantauan perkembangan 

pengajaran seperti lembar observasi, tes, catatan harian, dan lain-lain. 

Tahapan ini berupa penyusunan rancangan tindakan yang menjelaskan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Refleksi 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 
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tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan 

tersebut akan dilakukan. Dalam PTK guru dan peneliti adalah orang yang 

berbeda, dalam tahap menyusun rencana harus ada kesepakatan antara 

keduanya. Rancangan harus dilakukan bersama antara guru yang akan 

melakukan tindakan dengan peneliti yang akan mengamati proses jalannya 

tindakan. Hal tersebut untuk mengurangi unsur subjektivitas pengamat serta 

mutu kecermatan amatan yang dilakukan. Pada pelaksanaannya, penulis 

berperan sebagai guru, dan guru bidang studi berperan sebagai obsover. 

Pada tahap perencanaan peneliti menentukan fokus peristiwa yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, yaitu keterampilan 

menyimak siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ungaran, kemudian membuat 

sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama 

tindakan berlangsung. 

2. Fase tindakan (Action)  

Fase ini adalah pelaksanan KBM yang telah direncanakan. Bersamaan 

dengan ini dilakukan juga fase observasi atau pemantauan. 

 

3. Fase observasi (Observation) 

Dalam fase observasi, dilakukan beberapa kegiatan seperti 

pengumpulan data-data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data ini, 

diperlukan instrumen dan prosedur pengumpulan data (dibahas oleh 

pemakalah lain). Dalam fase ini juga dilakukan analisis terhadap data, dan 
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interpretasinya. Fase ini berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan (action), dan pada akhir tindakan. Data yang diambil selama 

pelaksanaan tindakan misalnya observasi perilaku siswa. Pada akhir tindakan 

dapat dilakukan tes maupun angket. 

4. Fase refleksi (Reflection) 

Menurut Zuber-Skerrit, fase ini terdiri atas refleksi kritis dan refleksi 

diri. Refleksi kritis adalah pemahaman secara mendalam atas temuan siklus 

tersebut, dan refleksi diri adalah mengkaji kelebihan dan kekurangan yang 

terjadi selama siklus itu berlangsung. Dengan demikian, fase ini berisi 

kegiatan pemaknaan hasil analisis, pembahasan, penyimpulan dan 

identifikasi tindak lanjut. Hasil identifikasi tindak lanjut selanjutnya menjadi 

dasar dalam menyusun fase perencanaan (planning) siklus berikutnya 

(Muhadi,2011:70). Tahapan ini untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang btelah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian 

terhadap hasil pengamatan atas tindakan dengan menggunakan modifikasi 

alat. Jika terdapat masalah dari proses releksi maka dilakukan proses 

pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan 

perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga 

permasalahan dapat teratasi. 
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Secara sederhana PTK adalah bentuk penelitian atau kajian yang 

bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan 

tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukannya itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktek-praktek 

pembelajaran tersebut dilakukan. 

3.5.1.2 Tujuan Pelaksanaan PTK 

Menurut Agus Kristiyanto (2010:18) tujuan pelaksanaan PTK dalam 

pendidikan jasmani setidaknya mengarah pada dua hal yaitu: 

1. Untuk memperoleh cara meningkatkan atau memanipulasi perlakuan atau 

tindakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani agar proses dan hasil 

pembelajaran pendidikan jasmani meningkat. 

2. Untuk meyakinkan pelaksanaan perbaikan melalui proses pengkajian berdaur 

(cyclical): merencanakan, melakukan tindakan, mengobservasi, dan 

merefleksi. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah satu solusi tepat untuk 

mengatsai kendala guru pendidikan jasmani dalam pembelajaran.   

3.5.1.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, prosedur 

atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan 

dalam kegiatan yang berbentuk siklus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua siklus, setiap siklusnya terdapat satu pertemuan. 
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1. Siklus Pertama 

a. Perencanaan (Planning) 

1) Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah melalui 

angket dengan guru bidang studi, memantau kegiatan belajar mengajar 

di kelas. 

2) Bersama guru bidang studi berkolaborasi menentukan tindakan 

pemecahan masalah.   

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Permainan. 

4) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

5) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. 

b. Tindakan (action) 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Guru menyampaikan model pembelajaran yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 

3) Guru membagi siswa menjadi 4 (empat) kelompok. 

4) Guru menjelaskan cara dan aturan permainan  

5) Siswa melakukan pembelajaran yang telah dicontohkan.  

6) Guru melakukan pengamatan tentang kognitif, afektif, dan psikomotor 

siswa. 

7) Guru memberikan evaluasi terhadap hasil pembelajaran permainan. 
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c. Pengamatan (observasi) 

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran permainan 

yang dilakukan oleh guru kolabolator/pengamat. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran permainan 

dilakukan oleh guru kolabolator/pengamat. 

d. Refleksi (reflection) 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran tindakan siklus pertama. 

3) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk 

digunakan pada siklus berikutnya. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

 

2.Siklus Kedua 

a. Perencanaan (planning) 

1) Guru dapat mengorganisasikan waktu dalam pembelajaran dengan baik 

sehingga semua tahap dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 

baik dan optimal. 

2) Menyusun RPP yang sudah diperbaiki dengan materi permainan. 

3) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

4) Mengingatkan materi yang telah diberikan sebelumnya 

5) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek. 
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6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

guru dalam pembelajaran. 

b. Tindakan (action) 

1) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun, 

yaitu dengan model pembelajaran yang dimodifikasi. 

2) Guru membagi siswa dalam empat kelompok. 

3) Memusatkan perhatian siswa terhadap situasi belajar 

4) Guru menjelaskan cara dan aturan permainan. 

5) Guru membimbing siswa dalam melakukan permainan yang telah 

dijelaskan. 

6) Guru memberikan materi tentang permainan. 

7) Guru melakuakan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. 

c. Pengamatan (observasi) 

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran permainan. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran permainan. 

d. Refleksi (reflection) 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan siklus kedua. 

3) Membuat daftar penilaian terhadap pengamatan atas tindakan pada 

siklus kedua. 

4) Evaluasi tindakan II. 
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3.6 Instrument pengumpulan data 

Tabel 3.1 KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

“ Praktik Nilai dalam Olahraga dan dalam kehidupan sehari-hari” 

Difinisi Konsep Indikator Item Soal No Item 

Jumlah 

Item 

Menurut Ali 

Maksum dalam 

Toho Cholik 

Mutohir dkk. 

(2011:50) ada 

enam pilar 

karakter dalam 

olahraga yang 

perlu dimiliki 

oleh individu, 

yaitu: Hormat, 

tanggungjawab, 

jujur, peduli, adil 

dan beradab 

Hormat  Hormat pada 

aturan main dan 

tradisi 

 Hormat pada 

orang lain 

 Hormat pada 

lawan 

 Hormat pada 

kemenangan dan 

kekalahan 

1,2,3,4  

Tanggung 

jawab 

 Disiplin dalam 

latihan dan 

bertanding 

 Kooperatif dengan 

sesama pemain 

 Kesiapan diri 

melakukan 

sesuatu 

 Pengendalian diri 

5,6,7,8  

Peduli  Membantu teman 9,10,11,12  
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agar bermain baik 

 Membantu teman 

yang bermasalah 

 Bermain untuk 

tim, bukan diri 

sendiri 

 Mendahulukan 

kepentingan yang 

lebih besar 

Jujur  Patuh pada aturan 

main 

 Loyal pada tim 

 Mengakui 

kesalahan 

Memiliki Integritas 

13,14,15,1

6 

 

Adil  Adil pada semua 

pemain termasuk 

yang berbeda tim 

 Memberikan 

kesempatankepad

a pemain lain 

 Mengikuti aturan 

     Toleran pada 

orang lain 

17,18,19,2

0 

 

Beradap  Mematuhi hukum 

dan aturan 

 Bermanfaat bagi 

21,22,23,2

4 
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orang lain 

 Berusaha meraih 

keunggulan 

 Menjadi 

contoh/model 

 

Tabel 3.2 LEMBAR PENGAMATAN 

NO ASPEK Perilaku Yang Nampak 
PENILAIAN 

1 2 3 4 

1 Hormat   Hormat pada aturan main 

dan tradisi 

 Hormat pada orang lain 

 Hormat pada lawan 

 Hormat pada kemenangan 

dan kekalahan 

    

2 Tanggung 

Jawab 

 Disiplin dalam latihan dan 

bertanding 

 Kooperatif dengan sesama 

pemain 

 Kesiapan diri melakukan 

sesuatu 

 Pengendalian diri 

    

3 Peduli   Membantu teman agar 

bermain baik 

 Membantu teman yang 
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bermasalah 

 Bermain untuk tim, bukan 

diri sendiri 

 Mendahulukan 

kepentingan yang lebih 

besar 

4 Jujur   Patuh pada aturan main 

 Loyal pada tim 

 Mengakui kesalahan 

 Memiliki Integritas 

    

5 Adil   Adil pada semua pemain 

termasuk yang berbeda tim 

 Memberikan 

kesempatankepada pemain 

lain 

 Mengikuti aturan 

 Toleran pada orang lain 

    

6 Beradab   Mematuhi hukum dan 

aturan 

 Bermanfaat bagi orang 

lain 

 Berusaha meraih 

keunggulan 

 Menjadi contoh/model 

    

 

 

 

 



39 

 

 

 

3.7. Analisa Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa 

deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa  

terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

permainan dengan modifikasi alat. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah : 

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari Muhamad 

Ali (1987:184) yaitu :  

 

 

                                 NP = Nilai dalam %   

n = Adalah nilai yang diperoleh  

N = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

 

 Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklsifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada table 1 akan disajikan klasisfikasi dalam 

persentase. 
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Tabel 3.3 Klasifikasi Persentase 

Persentase Klasifikasi 

0 - 20% 

20,1 - 40% 

40,1 -  70% 

70,1 -  90% 

90,1 - 100% 

Tidak baik  

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian Pada Siklus Pertama 

Penelitian yang telah dilaksanakan di kelas XI SMA Negeri 2 Ungaran 

merupakan sebuah penelitian tindakan kelas (classroom actions 

research).Penelitian tindakan yang telah dilakukan ini terdiri dari dua siklus, 

yang setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Siklus I dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yaitu 

pada tanggal 20 November 2012 dengan alokasi waktu 2x45 menit mulai jam 

07.00 sampai 08.30 WIB. Pada Siklus I guru menyampaikan materi tentang 

pengertian karakter 

Setelah melakukan dan  menyelesaikan siklus pertama, peneliti bersama 

rekan guru yang bertindak sebagai kolabolator yang melakukan pengamatan, 

melakukan diskusi dan refleksi.  

Untuk lebih detailnya mengenai karakter yang nampak pada permainan 

bola tembak siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 
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4.1.1 Hormat 

Hormat adalah menaruh sikap perhatian terhadap prang lain. 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 

Tabel 4.1 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa pada aspek hormat Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 91,18% Sangat Baik 

2 8,82% Tidak  Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Tabel 4.2 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa pada aspek hormat Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 76% Baik 

2 24% Kurang  Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Diagram 4.1 

Gambar penelitian kuesioner aspek hormat pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.2 

Gambar penelitian pengamatan aspek hormat pada permainan bola 

tembak 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 91,18% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek hormat dalam 

permainan bola tembak dengan kategori sangat baik, kemudian sebesar 8,82%  

masuk dalam kategori tidak baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengamatan terdapat 76% bahwa 

siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek hormat dalam permainan bola 

tembak dengan kategori baik, kemudian sebesar 24%  masuk dalam kategori 

kurang baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

hormat sudah masuk dalam kategori sangat baik dan baik, hal ini dikarenakan 

persentase peserta yang mempunyai kategori sangat baik dan baik berada dalam 

persentase 91,18% dan 76%..  

4.1.2 Tanggung Jawab 

Tanggung Jawab adalah kemampuan untuk melakukan respon, 

tanggapan atau reaksi secara cakap. 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 
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Tabel 4.3 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa pada aspek tanggung jawab Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 88,97%  Baik 

2 11,03% Tidak  Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Tabel 4.4 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa pada aspek tanggung jawab Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 74%%  Baik 

2 26%% Kurang Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Diagram 4.3 

Gambar penelitian kuesioner aspek tanggung jawab pada permainan bola 

tembak 
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Diagram 4.4 

Gambar penelitian pengamatan aspek tanggung jawab pada permainan 

bola tembak 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 88,97% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek tanggung jawab dalam 

permainan bola tembak dengan kategori  baik, kemudian sebesar 11,03%  

masuk dalam kategori tidak baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengamatan diatas terdapat 74% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek tanggung jawab dalam 

permainan bola tembak dengan kategori  baik, kemudian sebesar 26%  masuk 

dalam kategori kurang baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

tanggung jawab sudah masuk dalam kategori baik, hal ini dikarenakan 

persentase peserta yang mempunyai kategori baik berada dalam persentase 

88,97% dan 74%. 

4.1.3 Peduli 

Peduli adalah kesediaan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang 

kepada sesama. 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 
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Tabel 4.5 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa Pada Aspek Peduli Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 75,74%  Baik 

2 24,26% Kurang  Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Tabel 4.6 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa Pada Aspek Peduli Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 76%  Baik 

2 24% Kurang  Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Diagram 4.5 

Gambar penelitian kuesioner aspek peduli pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.6 

Gambar  pengamatan aspek peduli pada permainan bola tembak 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 75,74% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek peduli dalam permainan 
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bola tembak dengan kategori  baik, kemudian sebesar 24,26%  masuk dalam 

kategori kurang baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengamatan diatas terdapat 76% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek peduli dalam permainan 

bola tembak dengan kategori  baik, kemudian sebesar 24%  masuk dalam 

kategori kurang baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

peduli sudah masuk dalam kategori baik, hal ini dikarenakan persentase peserta 

yang mempunyai kategori baik berada dalam persentase 75,74% dan 76%. 

4.1.4 Jujur 

Jujur adalah suatu sikap terbuka, dapat dipercaya, dan apa adanya. 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 

Tabel 4.7 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa Pada Aspek Jujur Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 89,70%  Baik 

2 10,30% Tidak baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 
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Tabel 4.8 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa Pada Aspek Jujur Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 82%  Baik 

2 18% Tidak baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

Diagram 4.7 

Gambar penelitian kuesioner aspek jujur pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.8 

Gambar penelitian pengamatan aspek jujur pada permainan bola tembak 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 89,70% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek jujur dalam permainan 

bola tembak dengan kategori  baik, kemudian sebesar 10,30%  masuk dalam 

kategori tidak baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengamatan diatas terdapat 82% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek jujur dalam permainan 

bola tembak dengan kategori  baik, kemudian sebesar 18%  masuk dalam 

kategori tidak baik. 
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Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek jujur 

sudah masuk dalam kategori baik. hal ini dikarenakan persentase peserta yang 

mempunyai kategori baik berada dalam persentase 89,70% dan 82%. 

4.1.5 Adil 

Adil adalah bersikap fair dalam melakukan dan memperlakukan sesuatu 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 

Tabel 4.9 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa Pada Aspek Adil Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 91,91%  Sangat Baik 

2 8,09% Tidak baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Tabel 4.10 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa Pada Aspek Adil Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 70%   Baik 

2 30% Kurang baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 
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Diagram 4.9 

Gambar penelitian kuesioner aspek adil pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.10 

Gambar penelitian kuesioner aspek adil pada permainan bola tembak 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

baik kurang baik

Adil

 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 91,91% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek adil dalam permainan 

bola tembak dengan kategori sangat  baik, kemudian sebesar 8,09%  masuk 

dalam kategori tidak baik 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengammatan diatas terdapat 

70% bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek adil dalam 

permainan bola tembak dengan kategori baik, kemudian sebesar 30%  masuk 

dalam kategori kurang baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek adil 

sudah masuk dalam kategori sangat baik dan baik, hal ini dikarenakan 

persentase peserta yang mempunyai kategori sangat baik dan berada dalam 

persentase 91,91% dan 70%. 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

4.1.6 Beradab 

Beradab adalah sikap dasar yang diperlukan dalam bermasyarakat yang 

berintikan pada kesopanan, keteraturan, dan kebaikan. 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 
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Tabel 4.11 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa Pada Aspek beradab Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 58,09%  Cukup Baik 

2 41,91% Cukup Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Tabel 4.12 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa Pada Aspek beradab Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 70%   Baik 

2 30% Kurang Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Diagram 4.11 

Gambar penelitian kuesioner aspek beradab pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.12 

Gambar penelitian pengamatan aspek beradab pada permainan bola 

tembak 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 58,09% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek beradab dalam 

permainan bola tembak dengan kategori cukup baik, kemudian sebesar 41,91%  

juga masuk dalam kategori cukup baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengamatan diatas terdapat 70% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek beradab dalam 

permainan bola tembak dengan kategori baik, kemudian sebesar 30%  juga 

masuk dalam kategori kurang baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

beradab sudah masuk dalam kategori cukup baik, hal ini dikarenakan persentase 

peserta yang mempunyai kategori cukup baik dan baik berada dalam persentase 

58,09 dan 70%. 

4.2  Pembahasan Siklus Pertama 

Berdasarkan hasil kuesioner siklus 1 yang dilakukan oleh peneliti, pada 

aspek hormat diperoleh rata-rata dengan persentase mencapai 91,18% dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Pada aspek tanggung jawab diperoleh 

rata-rata dengan persentase mencapai 88,97% dan dalam kategori baik. Pada 

aspek Peduli diperoleh data rata-rata dengan persentase 75,74% dan dalam 

kategori baik. Pada aspek jujur diperoleh rata-rata dengan persentase 89,7% dan 

dalam kategori baik. Pada aspek adil diperoleh data rata-rata dengan persentase 
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91,91%  dan dalam kategori sangat baik. Pada aspek beradab diperoleh data 

rata-rata dengan persentase 58,09% dan dalam kategori cukup baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus 1 yang dilakukan oleh peneliti, 

pada aspek Hormat diperoleh data rata-rata dengan persentase mencapai 76% 

dan dalam kategori baik. Pada aspek Tanggung Jawab diperoleh data rata-rata 

dengan persentase 74% dan dalam kategori baik. Pada aspek Peduli diperoleh 

data rata-rata dengan persentase 76% dan dalam kategori baik. Pada aspek Jujur 

diperoleh data rata-rata dengan persentase 82% dan dalam kategori baik. Pada 

aspek adil diperoleh data rata-rata dengan persentase 70% dan dalam kategori 

baik. Pada aspek beradab diperoleh data rata-rata dengan persentase 70% dan 

dalam kategori baik. 

4.3 Hasil Refleksi pada Siklus Pertama 

Setelah melakukan diskusi dengan guru kolabolator, tahap perencanaan 

pada siklus pertama tidak mengalami hambatan dan berjalan dengan baik apa 

yang direncanakan, yaitu sesuai dengan RPP yang sudah dipersiapkan, 

persiapan sarana dan sumber pembelajaran yang sudah tersedia di sekolah, dan  

instrumen penelitian yang berupa kuesioner dan lembar pengamatan. 

Sedangkan pada tahap tindakan (action), guru atau peneliti mengalami 

kesulitan dalam mengkondisikan siswanya, dan dalam membimbing atau 
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mengarahkan siswanya masih kurang maksimal, selain itu dalam menerapkan 

permainan bola tembak  juga masih kurang efektif. 

Hasil dari diskusi yang dilakukan dengan guru kolabolator, guru atau 

peneliti dianjurkan untuk memberikan ide-ide yang kreatif untuk mendapatkan 

perhatian dari siswanya, sehingga siswanya dapat dikondisikan dengan baik 

sesuai dengan apa yang tercantum pada RPP. Selain itu, guru atau peneliti juga 

harus lebih terampil dalam membimbing siswanya untuk lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran.Sedangkan dalam menetapkan metode pembelajaran, 

guru atau peneliti harus mengubah metode pembelajaran pada siklus pertama 

yang dianggap kurang efektif dalam pelaksanaanya.Hasil diskusi yang 

dilakukan dengan guru kolaborator, guru atau peneliti dianjurkan memperatikan 

segi keamanan untuk siswa, pada saat melakukan permainan bola tembak. 

Metode yang digunakan pada siklus kedua harus lebih efektif dan 

menarik bagi siswa, sehingga siswa tersebut lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran yang diberikan oleh guru/peneliti. Perubahan metode 

pembelajaran pada siklus kedua yaitu menggunakan bola tembak simpai dengan 

intensitas yang lebih banyak dan kompetisi antar kelompok. Guru atau peneliti 

juga disarankan untuk meningkatkan interaksi dengan siswanya dan 

meningkatkan kedisiplinan pada siswanya, sehingga tidak ada siswa yang 

bermain-main sendiri selama proses pembelajaran berlangsung. 
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4.4 Hasil Penelitian Pada Siklus Kedua 

Penelitian yang dilakukan pada siklus kedua juga sama seperti yang 

terjadi pada siklus yang pertama terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Siklus II dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan yaitu pada tanggal 27 November 2012 dengan alokasi waktu 2x45 

menit mulai jam 07.00 sampai 08.30 WIB. Setelah melakukan dan  

menyelesaikan siklus kedua, peneliti bersama rekan guru yang bertindak 

sebagai kolabolator yang melakukan pengamatan, melakukan diskusi dan 

refleksi, maka di dapat hasil pada siklus kedua seperti terlihat pada tabel. 

4.4.1 Hormat 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 

Tabel 4.13 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa Pada Aspek Adil Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 96,3%  Sangat Baik 

2 3,7% Tidak baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

 

 



62 

 

 

 

Tabel 4.14 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa Pada Aspek Hormat Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 91% Sangat  Baik 

2 9% Tidak baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

Diagram 4.13 

Gambar penelitian kuesioner aspek hormat pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.14 

Gambar penelitian pengamatan aspek hormat pada permainan bola 

tembak 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 96,3% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek hormat dalam 

permainan bola tembak dengan kategori sangat  baik, kemudian sebesar 3,7%  

masuk dalam kategori tidak baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengammatan diatas terdapat 

91%% bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek hormat dalam 

permainan bola tembak dengan kategori sangat baik, kemudian sebesar 9%  

masuk dalam kategori tidak baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

hormat sudah masuk dalam kategori sangat baik, hal ini dikarenakan persentase 
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peserta yang mempunyai kategori sangat baik dan berada dalam persentase 

96,3% dan 91%. 

Aspek dari adil ini dikatakan sangat baik dan baik karena  siswa dalam 

permainan bola tembak sudah menerapakan nilai-nilai adil seperti adil pada 

semua pemain termasuk yang berbeda tim, memberikan kesempatan pada 

pemain lain,mengikuti aturan dan toleransi terhadap orang lain.  

4.4.2 Tanggung Jawab 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 

Tabel 4.15 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa pada aspek tanggung jawab Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 93,3%  Sangat Baik 

2 6,7% Tidak  Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 
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Tabel 4.16 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa pada aspek tanggung jawab Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 94%%  Sangat Baik 

2 6%%  Tidak Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

Diagram 4.15 

Gambar penelitian kuesioner aspek tanggung jawab pada permainan bola 
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Diagram 4.16 

Gambar penelitian pengamatan aspek tanggung jawab pada permainan 

bola tembak 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 93,3% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek tanggung jawab dalam 

permainan bola tembak dengan kategori  sangat baik, kemudian sebesar 6,7%  

masuk dalam kategori tidak baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengamatan diatas terdapat 94% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek tanggung jawab dalam 

permainan bola tembak dengan kategori sangat baik, kemudian sebesar 6%  

masuk dalam kategori tidak baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

tanggung jawab sudah masuk dalam kategori baik, hal ini dikarenakan 
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persentase peserta yang mempunyai kategori sangat  baik berada dalam 

persentase 93,3% dan 94%. 

 Aspek dari tanggung jawab ini dikatakan baik karena  siswa dalam 

permainan bola tembak sudah menerapakan nilai-nilai tanggung jawab seperti 

disiplin dalam latihan dan bertanding, kooperatif dengan sesama pemain, 

kesiapan diri dalam melakukan sesuatu dan pengendalian diri. 

4.4.3 Peduli 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 

Tabel 4.17 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa Pada Aspek Peduli Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 84,6%  Baik 

2 15,4%  Tidak Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 
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Tabel 4.18 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa Pada Aspek Peduli Siklus Pertama 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 86%  Baik 

2 14%  Tidak Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data 

yang disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

Diagram 4.17 

Gambar penelitian kuesioner aspek peduli pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.18 

Gambar penelitian pengamatan aspek peduli pada permainan bola 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 84,6% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek peduli dalam permainan 

bola tembak dengan kategori  baik, kemudian sebesar 15,4%  masuk dalam 

kategori tidak baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengamatan diatas terdapat 86% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek peduli dalam permainan 

bola tembak dengan kategori  baik, kemudian sebesar 14%  masuk dalam 

kategori tidak baik 
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Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

peduli sudah masuk dalam kategori baik, hal ini dikarenakan persentase peserta 

yang mempunyai kategori baik berada dalam persentase 84,6% dan 86%. 

 Aspek dari peduli ini dikatakan baik karena  siswa dalam permainan 

bola tembak sudah menerapakan nilai-nilai peduli seperti membantu teman agar 

bermain baik, membantu teman yang bermasalah, bermain untuk tim dan 

mendahulukan kepentingan yang lebih besar. 

4.4.4 Jujur 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 

Tabel 4.19 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa Pada Aspek Jujur Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 96,3%  Sangat Baik 

2 3,7%% Tidak baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 
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Tabel 4.20 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa Pada Aspek Jujur Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 96%  Sangat Baik 

2 4% Tidak baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

Diagram 4.19 

Gambar penelitian kuesioner aspek jujur pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.20 

Gambar penelitian pengamatan aspek jujur pada permainan bola tembak 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

sangat baik tidak baik

Jujur

 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 96,3% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek jujur dalam permainan 

bola tembak dengan kategori sangat  baik, kemudian sebesar 3,7%  masuk 

dalam kategori tidak baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengamatan diatas terdapat 96% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek jujur dalam permainan 

bola tembak dengan kategori sangat baik, kemudian sebesar 4%  masuk dalam 

kategori tidak baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek jujur 

sudah masuk dalam kategori sangat baik, hal ini dikarenakan persentase peserta 

yang mempunyai kategori sangat baik berada dalam persentase 96,3% dan 96%. 
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 Aspek dari jujur ini dikatakan baik karena  siswa dalam permainan bola 

tembak sudah menerapakan nilai-nilai jujur seperti patuh pada aturan main, 

loyal pada tim, mengakui kesalahan dan menepati janji. 

4.4.5 Adil 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran 

Tabel 4.21 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa Pada Aspek Adil Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 95,6%  Sangat Baik 

2 4,4% Tidak baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Tabel 4.22 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa Pada Aspek Adil Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 82%   Baik 

2 18%  Tidak baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Diagram 4.21 

Gambar penelitian kuesioner aspek adil pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.22 

Gambar penelitian kuesioner aspek adil pada permainan bola tembak 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 95,6% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek adil dalam permainan 
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bola tembak dengan kategori sangat  baik, kemudian sebesar 4,4%  masuk 

dalam kategori tidak baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengammatan diatas terdapat 

82% bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek adil dalam 

permainan bola tembak dengan kategori baik, kemudian sebesar 18%  masuk 

dalam kategori tidak baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek adil 

sudah masuk dalam kategori sangat baik dan baik, hal ini dikarenakan 

persentase peserta yang mempunyai kategori sangat baik dan baik berada dalam 

persentase 95,6% dan 86%. 

 Aspek dari adil ini dikatakan sangat  baik dan baik karena  siswa dalam 

permainan bola tembak sudah menerapakan nilai-nilai adil seperti adil pada 

semua pemain termasuk yang berbeda tim, memberikan kesempatan pada 

pemain lain,mengikuti aturan dan toleransi terhadap orang lain.  

4.4.6 Beradab 

Berikut tabel tentang aspek nilai hormat pada permainan bola tembak 

yang dilakukan siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Ungaran. 
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Tabel 4.23 

Hasil Penelitian Kuesioner Siswa Pada Aspek beradab Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 76,5%  Baik 

2 23,5% Cukup Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Tabel 4.24 

Hasil Penelitian Pengamatan Siswa Pada Aspek beradab Siklus Kedua 

NO HASIL PENELITIAN KRITERIA 

1 84%   Baik 

2 16% Tidak Baik 

 Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka diperoleh data yang 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Diagram 4.23 

Gambar penelitian kuesioner aspek beradab pada permainan bola tembak 
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Diagram 4.24 

Gambar penelitian pengamatan aspek beradab pada permainan bola 

tembak 
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Berdasarkan gambaran hasil penelitian kuesioner diatas terdapat 76,5% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek beradab dalam 

permainan bola tembak dengan kategori cukup baik, kemudian sebesar 23,5%  

juga masuk dalam kategori cukup baik 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian pengamatan diatas terdapat 84% 

bahwa siswa kelas XI IPA 1 dalam menerapkan  aspek beradab dalam 

permainan bola tembak dengan kategori baik, kemudian sebesar 16%  juga 

masuk dalam kategori tidak baik 

Melihat hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

beradab sudah masuk dalam kategori baik, hal ini dikarenakan persentase 

peserta yang mempunyai kategori baik berada dalam persentase 76,5% dan 

84%. 

 Aspek dari beradab ini dikatakan cukup baik dan baik karena  siswa 

dalam permainan bola tembak sudah menerapakan nilai-nilai beradab seperti  

ditandai sudah menerapkan sikap dasar yang diperlukan dalam bermasyarakat 

yang berintikan pada kesopanan, keteraturan, dan kebaikan. Antara lain 

dicirikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengapresiasi 

terhadap keteraturan dan lain sebagainya. 

 

 



79 

 

 

 

4.5 Pembahasan Siklus Kedua 

Berdasarkan hasil kuesioner siklus 2 yang dilakukan oleh peneliti, pada 

aspek hormat diperoleh rata-rata dengan persentase mencapai 96,3% dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Pada aspek tanggung jawab diperoleh 

rata-rata dengan persentase mencapai 93,4% dan dalam kategori sangat baik. 

Pada aspek Peduli diperoleh data rata-rata dengan persentase 84,6% dan dalam 

kategori baik. Pada aspek jujur diperoleh rata-rata dengan persentase 96,3% dan 

dalam kategori sangat baik. Pada aspek adil diperoleh data rata-rata dengan 

persentase 95,6%  dan dalam kategori sangat baik. Pada aspek beradab 

diperoleh data rata-rata dengan persentase 76,5% dan dalam kategori baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus 2 yang dilakukan oleh peneliti, 

pada aspek Hormat diperoleh data rata-rata dengan persentase mencapai 91% 

dan dalam kategori sangat baik. Pada aspek Tanggung Jawab diperoleh data 

rata-rata dengan persentase 94% dan dalam kategori sangat baik. Pada aspek 

Peduli diperoleh data rata-rata dengan persentase 86% dan dalam kategori baik. 

Pada aspek Jujur diperoleh data rata-rata dengan persentase 96% dan dalam 

kategori sangat baik. Pada aspek adil diperoleh data rata-rata dengan persentase 

82% dan dalam kategori baik. Pada aspek beradab diperoleh data rata-rata 

dengan persentase 84% dan dalam kategori baik. 
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4.6 Hasil Refleksi pada siklus Kedua 

Setelah melakukan diskusi dengan guru kolabolator, tahap perencanaan 

pada siklus kedua berjalan lancar sesuai dengan RPP.Sedangkan pada tahap 

tindakan, guru atau peneliti sudah dapat mengatasi permasalahan yang 

dialaminya pada siklus pertama dan ada peningkatan aktivitas siswa dan guru 

pada siklus kedua. 

Dari hasil diskusi yang dilakukan antara guru atau peneliti dengan 

kolabolator pada siklus kedua, guru atau peneliti dan kolabolator 

menyimpulkan hasil refleksi pada siklus kedua yaitu, hasil dari perencanaan 

(planning), tindakan (action), dan pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh 

guru atau peneliti pada siklus kedua sudah berjalan dengan baik dan ada 

perubahan yang cukup signifikan dari siklus pertama ke siklus kedua, sehingga 

pada penelitian siklus kedua ini dikatakan berhasil dengan kata lain penelitian 

ini sudah selesai pada siklus kedua dan tidak ada tindakan siklus yang lain lagi. 
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4.7 Perbandingan Hasil Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

Tabel 4.25 Perbandingan hasil siklus pertama dengan hasil siklus kedua 

pada kuesioner 

NO ASPEK 

PENELITIAN 

SIKLUS 1 SIKLUS 2 

1 Hormat 91,18% 96,3% 

2 Tanggung Jawab  88,97% 93,4% 

3 Peduli 75,74% 86,4% 

4 Jujur 89,70% 96,3% 

5 Adil 91,91% 95,6% 

6 Beradab 58,09% 76,5% 

Sumber : Hasil analisis data 2012 

Diagram 4.25 

Gambar perbandingan penelitian kuesioner aspek pada permainan bola tembak 
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Dari tabel 4.25 di atas, terlihat bahwa hasil kuesioner siklus pertama 

aspek Hormat mencapai rata-rata persentase 91,18% sedangkan pada siklus 2 

mencapai rata-rata persentase 96,3%, ini berarti ada peningkatan 5,12% karena 

permainan siklus 2 lebih menekankan hormat kepada lawan. Pada aspek 

Tanggung Jawab mencapai rata-rata persentase 88,97% sedangkan pada siklus 

2 mencapai rata-rata persentase 93,4%, ini berarti ada peningkatan 4,43% 

karena permainan pada siklus 2 lebih menekankan pada kesiapan diri dalam 

bermain. Pada aspek Peduli mencapai rata-ratta persentase 75,74%. Pada siklus 

2 mencapai rata-rata persentase 86,4%, ini berarti ada peningkatan 10,66% 

karena permainan pada siklus 2 lebih menekankan bermain untuk tim,bukan 

individu. Pada aspek Jujur mencapai rata-rata persentase 89,7%, sedangkan 

pada siklus 2 mencapai rata-rata persentase 96,3%, ini berarti ada peningkatan 

6,6% karena permainan pada siklus 2 menekankan patuh terhadap aturan. Pada 

aspek adil mencapai rata-rata persentase 91,91% sedangkan pada siklus 2 

mencapai rata-rata persentase 95,6%, ini berarti ada peningkatan 3,69% karena 

permainan pada siklus 2 lebih menekankan pada toleransi terhadap orang lain. 

Pada aspek Beradab mencapai rata-rata persentase 58,09% sedangkan pada 

siklus 2 mencapai rata-rata persentase 76,5%, ini berarti ada peningkatan 

18,41% karena permainan pada siklus 2 lebih menekankan bermanfaat untuk 

tim. 
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 Tabel 4.26 Perbandingan hasil siklus pertama dengan hasil siklus kedua 

pada lembar pengamatan 

NO ASPEK 

PENELITIAN 

SIKLUS 1 SIKLUS 2 

1 Hormat 76% 91% 

2 Tanggung Jawab  74% 94% 

3 Peduli 76% 86% 

4 Jujur 82% 96% 

5 Adil 70% 82% 

6 Beradab 70% 84% 

Sumber : Hasil analisis data (2012) 

Diagram 4.26 

Gambar perbandingan penelitian pengamatan aspek pada permainan bola 
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Dari tabel 4.26 di atas, terlihat bahwa hasil pengamatan siklus pertama 

aspek Hormat mencapai rata-rata persentase 76% sedangkan pada siklus 2 

mencapai rata-rata persentase 91%, ini berarti ada peningkatan 15% karena 

permainan siklus 2 lebih menekankan hormat kepada lawan. Pada aspek 

Tanggung Jawab mencapai rata-rata persentase 74% sedangkan pada siklus 2 

mencapai rata-rata persentase 94%, ini berarti ada peningkatan 20% karena 

permainan pada siklus 2 lebih menekankan pada kesiapan diri dalam bermain. 

Pada aspek Peduli mencapai rata-rata persentase 76%. Pada siklus 2 mencapai 

rata-rata persentase 86%, ini berarti ada peningkatan 10% karena permainan 

pada siklus 2 lebih menekankan bermain untuk tim,bukan individu. Pada aspek 

Jujur mencapai rata-rata persentase 82%, sedangkan pada siklus 2 mencapai 

rata-rata persentase 96%, ini berarti ada peningkatan 14% karena permainan 

pada siklus 2 menekankan patuh terhadap aturan. Pada aspek Adil mencapai 

rata-rata persentase 70% sedangkan pada siklus 2 mencapai rata-rata persentase 

82% , ini berarti ada peningkatan 12% karena permainan pada siklus 2 lebih 

menekankan pada toleransi terhadap orang lain. Pada aspek Beradab mencapai 

rata-rata persentase 70% sedangkan pada siklus 2 mencapai rata-rata persentase 

84%, ini berarti ada peningkatan 14% karena permainan pada siklus 2 lebih 

menekankan bermanfaat untuk tim. 
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4.8  Pembahasan 

Salah satu karakteristik umum perkembangan remaja adalah aktivitas 

berkelompok. Hal ini dikarenakan kebanyakan remaja dapat menemukan jalan 

keluar dari kesulitannya setelah mereka berkumpul dengan rekan sebaya untuk 

melakukan kegiatan bersama (Ali dan Ansori. 2008:17). 

berdasarkan analisis data uji coba siklus 1 dan 2 diperoleh rata-rata yang 

telah ditentukan maka pengembangan karakter melalui permainan bola tembak 

telah memenuhi kriteria sangat baik. Faktor yang menjadikan pengembangan 

ini adalah semua siswa dapat mempraktikan dengan baik. Secara keseluruhan 

permainan Bola Tembak dapat  diterima dengan sangat baik, sehingga uji coba 

siklus 1 dan 2 ini dapat digunakan pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ungaran. 

Dari hasil penelitian yang diuraikan di atas, maka peneliti akan 

menyampaikan pembahasan terhadap pengembangan karakter melalui 

permainan bola tembak. Pengembangan karakter melalui permainan  bola 

tembak bagi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ungaran terdapat beberapa aspek 

yang telah dicapai oleh siswa, yaitu kognitif dan afektif. Aspek kognitif didapat 

dari pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai karakter atau nilai-nilai 

positif dalam permainan yang ditanamkan pada mata pelajaran penjasorkes. 

Sehingga pemahaman dari peningkatan pendidikan karakter melalui 

penjasorkes dapat tercapai. Aspek afektif didapat dari pengaplikasian siswa 
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setelah memahami karakter pada permainan bola tembak. Dimana siswa lebih 

menghormati peraturan,  lebih menekankan bermain untuk tim bukan individu, 

jujur mengakui kesalahan, memberikan toleransi pada pemain lain,  dan dapat 

menjadi contoh bagi teman-temannya. Sehingga siswa tidak cukup hanya 

memahami karakter, tetapi juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai positif yang 

ada dalam karakter tersebut melalui pelajaran penjasorkes. 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diketahui bahwa 

secara keseluruhan pengembangan karakter melalui bola tembak dalam 

pelajaran Penjasorkes pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ungaran, dinyatakan 

efektif dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran Penjasorkes di sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada Bab IV, maka 

penelitian yang telah dilaksanakan di SMA N 2 Ungaran tahun pelajaran 

2012/2013 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian pengembangan karakter kelas XI melalui permainan bola tembak 

dapat meningkatkan aspek Hormat, Tanggung Jawab, Peduli, Jujur, Adil 

dan Beradab. 

2. Untuk karakter siswa kelas XI telah meningkat setelah dikenai 

pembelajaran permainan bola tembak dengan menganalisis kuesioner dan 

pengamatan yang telah disusun sedemikian rupa sehingga mengacu pada 

karakter siswa. 

Karena telah mengalami peningkatan dan terdapat pengaruh positif pada 

karakter siswa kelas XI, maka telah memenuhi semua kriteria pembelajaran 

efektif. 
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5.2. Saran 

Saran yang dapat penulis sumbangkan terkait dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran ini hendaknya digunakan dalam mata pelajaran 

penjasorkes yang diajarkan di sekolah karena dari penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa pembelajaran permainan bola tembak adalah 

pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan karakter. 

2. Penggunaan alat bantu serta sistem peraturan praktikum sebaiknya sering 

digunakan untuk lebih meningkatkan karakter peserta didik sebagai 

penunjang pembelajaran. 

3. Perlu diadakan penelitian lanjutan tentang pengembangan karakter peserta 

didik terutama dalam memanfaatkan lingkungan dengan tanggung jawab. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 (Lanjutan) 
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Lampiran 2 (Lanjutan) 
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ANGKET PENELITIAN : 

PENGEMBANGAN KARAKTER MELALUI PERMAINAN 

BOLA TEMBAK DALAM PELAJARAN PENJASORKES SMA 

NEGERI 2 UNGARAN  

 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : ...........................................................................................  

Kelas :  ..........................................................................................  

 

II. PENGANTAR 

Angket ini disusun dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan 

skripsi dengan judul : “”.PENGEMBANGAN KARAKTER MELALUI 

PERMAINAN BOLA TEMBAK DALAM PELAJARAN PENJASORKES 

SMA NEGERI 2 UNGARAN TAHUN AJARAN 2012/2013 

1. Jawaban dari anda sangat berarti dan membantu keberhasilan dalam penelitian 

ini. 

2. Kegiatan penelitian ini tidak memiliki kaitan atau pengaruh terhadap status 

atau penilaian kepribadian anda sebagai siswa di Sekolah. 

3. Sebelumnya atas bantuan dankesungguhan anda dalam menjawab pertanyaan 

dalam angket ini saya ucapkan terima kasih. 
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Lampiran 8 (Lanjutan) 

III. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Mohon angket ini dijawab dengan memberikan tanda silang (x) pada salah 

satu alternatif jawaban yang menjadi pilihan anda. 

2. Bacalah pertanyaan ini dengan seksama dan jawablah dengan sebenarnya 

tanpa terpengaruh hal-hal lain. 

 

IV. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Saya hormat pada peraturan yang telah ditentukan 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

2. Saya mengakui kekuatan lawan 

 

a) Ya    b)  Tidak 

 

3. Saya selalu menerima kekalahan 

 

a) Ya     b) Tidak 

 

4. Saya menghormati teman satu tim 

 

a) Ya     b) Tidak   

 

5. Saya disiplin dalam bertanding walaupun guru tidak melihat 

 

a) Ya     b) Tidak  

 

6. Saya bekerjasama kepada kawan yang saya senangi saja bukan untuk tim 

 

a) Ya     b) Tidak 
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Lampiran 8 (Lanjutan) 

 

7. Saya mengoper bola pada teman walaupun kurang bisa bermain 

 

a) Ya     b) Tidak 

 

8. Saya kurang percaya diri dalam melakukan tugas 

 

a) Ya     b) Tidak 

 

9. Tanpa disuruh saya membantu teman dalam menyiapkan peralatan 

 

a) Ya     b) Tidak 

 

10. Saling membantu dalam kemnangan sebuah tim 

 

a) Ya     b) Tidak 

 

11. Ketika teman ada yang terjatuh saya berusaha untuk membantu 

 

a) Ya     b) Tidak 

 

12. Mengejek teman ketika tidak bermain dengan baik 

 

a) Ya    b) Tidak  

 

13. Saya selalu jujur ketika melanggar aturan permainan 

 

a) Ya     b) Tidak 

 

14. Pura-pura tidak tahu ketika ada peralatan yang rusak karena ulah saya 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

15. Saya berusaha bermain baik untuk tim 

 

a) Ya     b) Tidak 
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Lampiran 8 (Lanjutan) 

 

16. Saya kurang bisa menjaga sikap yang baik saat bermain 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

17. Saya bersikap baik pada teman satu tim 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

18. Saya bersikap kurang baik pada teman yang berbeda tim 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

19. Saya berusaha berkomunikasi baik dengan guru 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

20. Ketika saya dicederai saya bersikap sportif 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

21. Saya mematuhi peraturan kalau ada yang lihat dan ada yang menegur 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

22. Saya mengutamakan tugaskelompok dulu sebelum tugas sendiri 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

23. Saya berusaha menjadi Motivator bagi teman yang lain 

 

a) Ya    b) Tidak 

 

24. Saya memimpin pemanasan dengan sungguh-sungguh 

 

a) Ya    b) Tidak 
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Lampiran  9 (Lanjutan) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENDEKATAN TAKTIS DALAM PEMBELAJARAN 

PERMAINAN BOLATEMBAK SIMPAI 

 

Satuan Pendidikian : SMA N 2 UNGARAN 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

Kelas    : XI (Sebelas) 

Semester  : 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 2x 45 menit (1 x pertemuan)  

 

Standar Kompetensi (SK) 

1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar (KD) 

1.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik  serta  nilai 

hormat, tanggung jawab, peduli, jujur, adil, beradab, bersedia berbagi tempat 

dan peralatan 
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Lampiran 10 (Lanjutan) 

Indikator  

Kognitif 

 Produk  

1. Siswa dapat membuat keputusan untuk menempatkan diri pada sasaran 

datangnya bola.  

2. Siswa dapat membuat keputusan untuk memainkan bola dengan teknik yang 

relevan. 

3. Setelah memainkan bola, siswa dapat membuat keputusan untuk kembali 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya.  

Proses 

1. Mengamati karakteristik perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  datangnya 

bola. 

2. Memperhatikan penjelasan dan instruksi guru 

Psikomotor 

1. Melakukan gerakan memainkan bola dengan teknik yang relevan. 

2. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri menghadapai tugas gerak 

berikutnya 

 



107 

 

 

 

Afektif 

 Perilaku berkarakter 

1. Jujur 

Lampiran 10 (Lanjutan) 

2. Hormat  

3. Tanggung jawab  

4. Peduli 

5. Adil 

6. Beradab 

Keterampilan sosial 

1. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas gerak. 

2. Bertanya dan berpendapat saat pembelajaran  

3. Mendengarkan penjelasan guru, dan memperhatikan pertanyaan atau jawaban 

siswa lain  

4. Percaya diri, toleransi dan menghargai lawan dan kawan saat melakukan 

permainan bola tembak simpai. 
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Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

Produk 

1. Siswa dapat menjelaskan cara bergerak ke arah datangnya bola 

2. Siswa dapat menjelaskan teknik memainkan bola yang relevan dengan 

karakteristik datangnya bola 

Lampiran 10 (Lanjutan) 

3. Siswa dapat menjelaskan gerak lanjut setelah memainkan bola untuk 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya. 

 

Proses 

1. Secara individu atau berkelompok, siswa mengamati karakteristik 

perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  datangnya bola saat dijelaskan 

atau saat diperagakan dalam pembelajaran 

2. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang karakteristik 

perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  datangnya bola  

3. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang cara-cara melakukan 

gerak lanjut setelah memainkan bola untuk mempersiapkan diri 

menghadapi tugas gerak berikutnya  

Psikomotor 

1. Dalam melakukan permainan siswa dapat menempatkan diri pada arah 

datangnya bola 

2. Melakukan gerakan memainkan bola dengan teknik yang relevan. 

3. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri menghadapai tugas 

gerak berikutnya 
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Lampiran 10 (Lanjutan) 

Afektif 

Perilaku Berkarakter 

1. Jujur 

2. Hormat  

3. Tanggung jawab  

4. Peduli 

5. Adil 

6. Beradab 

Keterampilan Sosial 

1. Mengikuti permainan  dengan peraturan yang sederhana, siswa 

menunjukkan sikap kerjasama.  

2. Pada saat diberi kesempatan, siswa bertanya dan berpendapat saat 

pembelajaran  

3. Pada saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan 

4. Pada saat siswa lain bertanya atau menjawab pertanyaan guru, seluruh 

siswa mendengarkan dan memperhatikan  

5. Pada saat melakukan tugas-tugas pembelajaran, siswa melaksakannya 

dengan penuh percaya diri, toleransi dan menghargai lawan dan kawan. 

Lampiran 10 (Lanjutan) 

Materi Pembelajaran  

Pembelajaran permainan Bola Tembak Simpai 

Menciptakan angka (persiapan serangan) 
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 Gerak tanpa bola  

 Gerak dengan bola 

Model/Pendekatan/Strategi/Metode/Teknik Pembelajaran 

1. Model/Pendekatan : Pendekatan taktis 

2. Strategi  : Game – Drill - Game  

3. Metode/teknik : (bagian – keseluruhan – gabungan), Diskusi, tugas, 

dan tanya jawab,   

Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Persiapan Guru Penjasorkes Sebelum Pembelajaran 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, lembar presensi, 

lembar penilaian, lembar tugas). 

b. Menyiapkan peralatan (bola, tali, cone ) dan peta setting/tata letak alat. 

c. Guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi respons 

siswa 
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Lampiran 10 (Lanjutan) 

2. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Berdoa dan presensi. Siswa berbaris dengan tertib dan disiplin 

b. Apersepsi (menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan 

awal siswa). Saat ini, siswa didorong untuk berani berpendapat terkait 

pengetahuan permainan bola tembak simpai. 

c. Menyampaikan ruang Lingkup materi Permainan bola tembak simpai 

yang akan dipelajari. 

d. Menyampaikan Tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa  

e. Pemanasan dilakukan dengan “enjoy olahraga” 

 

3. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Permainan bola tembak simpai ke 1 

Permainan dilakukan dengan 2 tim. Masing-masing tim terdiri dari 6 

orang dan salah satu pemain menjadi kiper dengan memegang simpai di 

atas kepala. Dinyatakan gol jika bola masuk ke dalam simpai. Jika simpai 

tidak berada di atas kepala maka tidak dinyatakan gol. Dengan 

menggunakan permainan yang dimodifikasi maka akan mempengaruhi 

dan meningkatkan karakter siswa. 
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Lampiran 10 (Lanjutan) 

b. Pertanyaan elaborasi respons siswa ke 1 

Pada akhir permainan ke 1, guru menanyakan “dengan cara apa permainan 

ini dilakukan ?”, dan “bagaimana permainan ini dilakukan agar permainan 

dapat dimenangkan ? “ 

Siswa menjawab berdasarkan pengalaman cara memainkan bola pada 

permainan 1. 

c. Tugas latihan ke 1 

Berdasarkan jawaban siswa yang mengarah kepada respon gerak yang 

relevansi, guru menugaskan siswa untuk berlatih secara kelompok. Jumlah 

dan lama latihan respon ini disesuaikan dengan waktu yang ada 

(modifikasi). 

d. Permaian tembak simpai ke 2 

Setelah tugas latihan ke 1 selesai, siswa ditugaskan kembali melakukan 

permainan tembak simpai ke 2. Pada permainan ini peraturan permainan 

dapat dimodifikasi/dikembangkan dari permainan bola tembak simpai ke 1 

e. Pertanyaan elaborasi respons siswa ke 2 

Setelah permainan bola tembak ke 2 berakhir, guru menanyakan kembali 

tentang “cara apa permainan ini dilakukan ?”, dan “bagaimana permainan 
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Lampiran 10 (Lanjutan) 

 ini dilakukan agar permainan dapat dimenangkan ? yang mengarah 

kepada respon siswa yang lebih relevan. 

Demikian langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan,  

Untuk langkah pembelajaran selanjutnya (waktu yang tersisa) langkah-

langkah pembelajaran dilakukan seperti tersebut di atas, dengan meningkatkan 

tingkat kesulitan resp[ons gerak dan atau peraturan permainan. 

4. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Pendinginan 

a. Refleksi Pengalaman Belajar Siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

menemukakan pendapat tentang hal- hal yang baru dipelajarinya 

b. Evaluasi Umum terhadap Proses dan Hasil Belajar Siswa (pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan). 

c. Apresiasi  yaitu memberikan penghargaan atas hasil kerja siswa, baik 

kelompok dan atau individu (Fase 6 MPK) 

d. Tindak Lanjut (pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan 

pembelajaran berikutnya) 
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Lampiran 10 (Lanjutan) 

 

5. Sumber Belajar/ Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran. 

 Peluit 

 Bola plastik/ bola voli 

 Cone 

 Simpai 

b. Prasana 

Lapangan 9 x 9 meter yang dimodifikasi, aman dan nyaman dipakai 

pembelajaran permainan bola tembak simpai. 

PENILAIAN 

4. Penilaian aspek kognitif (N1) 

Penilaian aspek kognitif dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan dalam bentuk lisan  sesuai dengan materi pembelajaran. Setiap 

pertanyaan mempunyai bobot 5. 

 Bobot penilaian aspek kognitif adalah 30. 

 Skor maksimal adalah 20. 

Daftar pertanyaan: 

1) Jelaskan karakteristik gerak bola dalam permainan ? 

Lampiran 10 (Lanjutan) 
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2) Jelaskan peraturan dalam bola tembak kaki ? 

3) Jelaskan cara memainkan bola tembak kaki yang akan dimainkan ? 

4) Jelaskan apa saja unsur-unsur karakter dalam memainkan bola tembak 

kaki ? 

5. Penilaian aspek afektif (N2) 

Penilaian aspek afektif yang dilakukan oleh guru dan siswa didasarkan pada 

perilaku yang ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan.  

Skor maksimal adalah 16. 

Bobot penilaian afektif adalah 30 

Lembar Pengamatan Aspek Afektif/ perilaku Siswa selama 

Pembelajaran. 

Petunjuk: Berilah angka 1 – 4*) pada kolom sikap yang diamati skor sesuai 

dengan sikap yang ditunjukkan oleh siswa selama proses pembelajaran. 

Lampiran 10 (Lanjutan) 

No Nama Sikap Yang Diamati Jumlah 
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Siswa Kerjasama 

dengan 

teman/ tim 

Bersemangat 

dalam 

melakukan 

setiap tugas 

gerak 

Mentaati 

aturan 

setiap 

tugas 

gerak 

Menghargai 

saran/ 

pendapat 

teman 

Skor 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

*)  1. Kurang      2. Cukup       3. Baik       4. Baik Sekali 

6. Penilaian aspek psikomotor (N3) 

Penilaian aspek psikomotor yang dilakukan oleh guru dan siswa didasarkan 

pada unjuk kerja/ gerak yang ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran. 

Penilaian dilaksanakan selama pembelajaran dengan menggunakan rublik 

penilaian. 

Lampiran 10 (Lanjutan) 

Skor maksimal adalah 12. 

Bobot penilaian psikomotor adalah 40 

Rubrik Penilaian Pertemuan 1 

Unjuk Kerja siswa pada permainan bola tembak kaki 

No Nama siswa Aspek Yang Dinilai Kualitas Gerak 
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1 2 3 4 

1  1 Dalam melakukan permainan siswa 

dapat menempatkan diri pada arah 

datangya bola. 

    

2 Melakukan gerakan memainkan 

bola dengan teknik yang relevan. 

    

3 Melakukan gerak lanjut untuk 

mempersiapkan diri menghadapai 

tugas gerak berikutnya 

    

  Jumlah skor  

2  1. Dalam melakukan permainan siswa 

dapat menempatkan diri pada arah 

datangnya bola 

    

2. Melakukan gerakan memainkan 

bola dengan teknik yang relevan. 

    

3. Melakukan gerak lanjut untuk 

mempersiapkan diri menghadapai 

tugas gerak berikutnya 

    

  Jumlah skor  

3 Dst.      

Keterangan:   1. Kurang      2. Cukup       3. Baik       4. Baik Sekali 
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Nilai akhir (NA) yang diperoleh siswa: 

 

 

 

NA = 

(N1 x 30) + (N2 x 30) + (N3 x 40) 

x 100 % 

 Skor maksimal 

 

 

Mengetahui       Guru Praktikan

 Dosen Pembimbing                           

 

Dra. Heny Setyawati, M.Si AJI TRI P. 

NIP : 196706101992032001     NIM:6101408270 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENDEKATAN TAKTIS DALAM PEMBELAJARAN 

PERMAINAN BOLATEMBAK KAKI 

 

Satuan Pendidikian : SMA N 2 UNGARAN 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

Kelas    : XI (Sebelas) 

Semester  : 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 2x 45 menit (1 x pertemuan)  

Standar Kompetensi (SK) 

1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar (KD) 

1.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik  serta  nilai 

hormat, tanggung jawab, peduli, jujur, adil, beradab, bersedia berbagi tempat 

dan peralatan 

Lampiran 11 (Lanjutan) 

Indikator  

Kognitif 

 Produk  
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4. Siswa dapat membuat keputusan untuk menempatkan diri pada sasaran 

datangnya bola.  

5. Siswa dapat membuat keputusan untuk memainkan bola dengan teknik yang 

relevan. 

6. Setelah memainkan bola, siswa dapat membuat keputusan untuk kembali 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya.  

Proses 

3. Mengamati karakteristik perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  

datangnya bola. 

4. Memperhatikan penjelasan dan instruksi guru 

Psikomotor 

3. Melakukan gerakan memainkan bola dengan teknik yang relevan. 

4. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri menghadapai tugas 

gerak berikutnya 

Afektif 

 Perilaku berkarakter 

7. Jujur 

Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

8. Hormat  

9. Tanggung jawab  

10. Peduli 
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11. Adil 

12. Beradab 

Keterampilan sosial 

5. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas gerak. 

6. Bertanya dan berpendapat saat pembelajaran  

7. Mendengarkan penjelasan guru, dan memperhatikan pertanyaan atau jawaban 

siswa lain  

8. Percaya diri, toleransi dan menghargai lawan dan kawan saat melakukan 

permainan bolavoli. 

Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

Produk 

4. Siswa dapat menjelaskan cara bergerak ke arah datangnya bola 

 

Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

5. Siswa dapat menjelaskan teknik memainkan bola yang relevan dengan 

karakteristik datangnya bola 

6. Siswa dapat menjelaskan gerak lanjut setelah memainkan bola untuk 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya. 

Proses 
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1. Secara individu atau berkelompok, siswa mengamati karakteristik 

perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  datangnya bola saat dijelaskan 

atau saat diperagakan dalam pembelajaran 

2. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang karakteristik 

perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  datangnya bola  

3. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang cara-cara melakukan 

gerak lanjut setelah memainkan bola untuk mempersiapkan diri 

menghadapi tugas gerak berikutnya  

Psikomotor 

4. Dalam melakukan permainan siswa dapat menempatkan diri pada arah 

datangnya bola 

5. Melakukan gerakan memainkan bola dengan teknik yang relevan. 

6. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri menghadapai tugas 

gerak berikutnya 

 

Lampiran 11 (Lanjutan) 

Afektif 

Perilaku Berkarakter 

7. Jujur 

8. Hormat  

9. Tanggung jawab  

10. Peduli 
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11. Adil 

12. Beradab 

Keterampilan Sosial 

6. Mengikuti permainan  dengan peraturan yang sederhana, siswa 

menunjukkan sikap kerjasama.  

7. Pada saat diberi kesempatan, siswa bertanya dan berpendapat saat 

pembelajaran  

8. Pada saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan 

9. Pada saat siswa lain bertanya atau menjawab pertanyaan guru, seluruh 

siswa mendengarkan dan memperhatikan  

10. Pada saat melakukan tugas-tugas pembelajaran, siswa melaksakannya 

dengan penuh percaya diri, toleransi dan menghargai lawan dan kawan. 

Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

Materi Pembelajaran  

Pembelajaran permainan Bola Tembak Kaki 

Menciptakan angka (persiapan serangan) 

 Gerak tanpa bola  

 Gerak dengan bola 
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Model/Pendekatan/Strategi/Metode/Teknik Pembelajaran 

7. Model/Pendekatan : Pendekatan taktis 

8. Strategi  : Game – Drill - Game  

9. Metode/teknik : (bagian – keseluruhan – gabungan), Diskusi, tugas, 

dan tanya jawab,   

Langkah-Langkah Pembelajaran 

6. Persiapan Guru Penjasorkes Sebelum Pembelajaran 

d. Menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, lembar presensi, 

lembar penilaian, lembar tugas). 

e. Menyiapkan peralatan (bola, tali, cone ) dan peta setting/tata letak alat. 

f. Guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi respons 

siswa. 

 

Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

7. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
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f. Berdoa dan presensi. Siswa berbaris dengan tertib dan disiplin 

g. Apersepsi (menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan 

awal siswa). Saat ini, siswa didorong untuk berani berpendapat terkait 

pengetahuan permainan bola tembak kaki. 

h. Menyampaikan ruang Lingkup materi Permainan bola tembak kaki yang 

akan dipelajari. 

i. Menyampaikan Tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa  

j. Pemanasan dilakukan dengan “enjoy olahraga” 

 

8. Kegiatan Inti (60 menit) 

f. Permainan bola tembak kaki ke 1 

Permainan bola tembak kaki pada setengah lapangan 9 x 9 meter 

(dimodifikasi) , Semua pemain masuk ke area permainan, ada salah satu 

pemain ada yang  berjaga di luar lapangan yang bertindak sebagai 

penembak bola untuk pemain yang berada di dalam lapangan, pemain 

yang tertembak kakinya oleh bola harus keluar arena permainan dan 

bertugas membantu pemain yang telah berada di luar lapangan. 
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Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

g. Pertanyaan elaborasi respons siswa ke 1 

Pada akhir permainan ke 1, guru menanyakan “dengan cara apa permainan 

ini dilakukan ?”, dan “bagaimana permainan ini dilakukan agar permainan 

dapat dimenangkan ? “ 

Siswa menjawab berdasarkan pengalaman cara memainkan bola pada 

permainan  

h. Tugas latihan ke 1 

Berdasarkan jawaban siswa yang mengarah kepada respon gerak yang 

relevansi, guru menugaskan siswa untuk berlatih secara kelompok. Jumlah 

dan lama latihan respon ini disesuaikan dengan waktu yang ada 

(modifikasi). 

i. Permaian tembak kaki ke 2 

Setelah tugas latihan ke 1 selesai, siswa ditugaskan kembali melakukan 

permainan tembak kaki ke 2. Pada permainan ini peraturan permainan 

dapat dimodifikasi/dikembangkan dari permainan bola tembak kaki ke 1. 

j. Pertanyaan elaborasi respons siswa ke 2 

Setelah permainan bola tembak ke 2 berakhir, guru menanyakan kembali 

tentang “cara apa permainan ini dilakukan ?”, dan “bagaimana permainan 
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Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

 ini dilakukan agar permainan dapat dimenangkan ? yang mengarah 

kepada respon siswa yang lebih relevan. 

 

Demikian langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan,  

Untuk langkah pembelajaran selanjutnya (waktu yang tersisa) langkah-

langkah pembelajaran dilakukan seperti tersebut di atas, dengan meningkatkan 

tingkat kesulitan resp[ons gerak dan atau peraturan permainan.  

9. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Pendinginan 

a. Refleksi Pengalaman Belajar Siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

menemukakan pendapat tentang hal-hal yang baru dipelajarinya 

Evaluasi Umum terhadap Proses dan Hasil Belajar Siswa 

(pengetahuan, sikap, dan keterampilan). 

b. Apresiasi  yaitu memberikan penghargaan atas hasil kerja siswa, baik 

kelompok dan atau individu (Fase 6 MPK) 

c. Tindak Lanjut (pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan 

pembelajaran berikutnya). 
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Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

10. Sumber Belajar/ Media Pembelajaran 

c. Media pembelajaran. 

 Peluit 

 Bola plastik/ bola voli 

 cone 

d. Prasana 

Lapangan 9 x 9 meter yang dimodifikasi, aman dan nyaman dipakai 

pembelajaran permainan bola tembak kaki. 

PENILAIAN 

10. Penilaian aspek kognitif (N1) 

Penilaian aspek kognitif dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan dalam bentuk lisan  sesuai dengan materi pembelajaran. Setiap 

pertanyaan mempunyai bobot 5. 

 Bobot penilaian aspek kognitif adalah 30. 

 Skor maksimal adalah 20. 
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Daftar pertanyaan: 

1) Jelaskan karakteristik gerak bola dalam permainan ? 

Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

2) Jelaskan peraturan dalam bola tembak kaki ? 

3) Jelaskan cara memainkan bola tembak kaki yang akan dimainkan ? 

4) Jelaskan apa saja unsur-unsur karakter dalam memainkan bola tembak 

kaki ? 

11. Penilaian aspek afektif (N2) 

Penilaian aspek afektif yang dilakukan oleh guru dan siswa didasarkan pada 

perilaku yang ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan.  

Skor maksimal adalah 16. 

Bobot penilaian afektif adalah 30 

Lembar Pengamatan Aspek Afektif/ perilaku Siswa selama 

Pembelajaran. 

Petunjuk: Berilah angka 1 – 4*) pada kolom sikap yang diamati skor sesuai 

dengan sikap yang ditunjukkan oleh siswa selama proses pembelajaran. 
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Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap Yang Diamati 

Jumlah 

Skor 

Kerjasama 

dengan 

teman/ tim 

Bersemangat 

dalam 

melakukan 

setiap tugas 

gerak 

Mentaati 

aturan 

setiap 

tugas 

gerak 

Menghargai 

saran/ 

pendapat 

teman 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

*)  1. Kurang      2. Cukup       3. Baik       4. Baik Sekali 

 

12. Penilaian aspek psikomotor (N3) 

Penilaian aspek psikomotor yang dilakukan oleh guru dan siswa didasarkan 

pada unjuk kerja/ gerak yang ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran. 

Penilaian dilaksanakan selama pembelajaran dengan menggunakan rublik 

penilaian. 

Skor maksimal adalah 12. 
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Lampiran 11 (Lanjutan) 

 

Bobot penilaian psikomotor adalah 40 

Rubrik Penilaian Pertemuan 2 

Unjuk Kerja siswa pada permainan bola tembak simpai 

No Nama siswa Aspek Yang Dinilai Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

1  4 Dalam melakukan permainan siswa 

dapat menempatkan diri pada arah 

datangya bola. 

    

5 Melakukan gerakan memainkan 

bola dengan teknik yang relevan. 

    

6 Melakukan gerak lanjut untuk 

mempersiapkan diri menghadapai 

tugas gerak berikutnya 

    

  Jumlah skor  

2  4. Dalam melakukan permainan siswa 

dapat menempatkan diri pada arah 

datangnya bola 

    

5. Melakukan gerakan memainkan 

bola dengan teknik yang relevan. 

    

6. Melakukan gerak lanjut untuk 

mempersiapkan diri menghadapai 

tugas gerak berikutnya 
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  Jumlah skor  

3 Dst.      

 

Keterangan:   1. Kurang      2. Cukup       3. Baik       4. Baik Sekali 

Nilai akhir (NA) yang diperoleh siswa: 

 

NA = 

(N1 x 30) + (N2 x 30) + (N3 x 40) 

x 100 % 

 Skor maksimal 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui       Guru Praktikan

 Dosen Pembimbing        

  

 

                   

Dra. Heny Setyawati, M.Si Aji Tri P. 

NIP : 196706101992032001     NIM:6101408270 
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Siklus 1 

 

   

Pembagian Kuesioner 

 

 

Pengisian Kuesioner 
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Lampiran 12 (Lanjutan) 

               
Pemberian instruksi sebelum melakukan kegiatan 

 

    

 

Pemanasan sebelum memulai kegiatan 
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Lampiran 12 (Lanjutan) 

   

                    

Pemberian penjelasan peraturan permainan bola tembak kaki 

               

    

Siswa melakukan permainan bola tembak kak  
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Siklus 2 

 

                    
Pemberian penjelasan permainan bola tembak simpai 

Pemanasan sebelum melakukan kegiatan 
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Lampiran 13 (Lanjutan) 

       

 

Siswa melakukan prmainan bola tembak simpai 

 

    

 

Pengisian kuesioner 


