
Seminar Nasional KeIndonesiaan II Tahun 2017 
“Strategi Kebudayaan dan Tantangan Ketahanan Nasional Kontemporer” 

FPIPSKR 
Universitas 
PGRI Semarang 

 

 

494  

 
 

MODEL PERMAINAN UNTUK MENGEMBANGKAN 

KARAKTER DAN KERJASAMA 
 

Setiyawan,  

Universitas PGRI Semarang 

second.setiyawan@gmail.com 
 

Abstrak 

Gerak sangat membantu anak usia dini untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Anak usia dini yang aktif dalam melakukan gerak akan mampu mengetahui kemampuan 

tubuhnya secara optimal. Melalui gerak anak usia dini dapat mengeksplorasi 

lingkungannya sehingga anak usia dini dapat mempelajari lingkungannya secara baik. 

Usia dini merupakan usia emas (golden age) bagi perkembangan anak. Pada usia ini 

terjadi perkembangan yang bersifat fundamental dalam diri anak. Anak usia dini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat baik kognitif, fisik dan motorik, dan sosial 

emosional. Bermain adalah suatu aktivitas yang khas dilakukan anak dengan 

menggunakan atau tanpa menggunakan alat, untuk membina, dan mengembangkan 

potensinya pada peran sosial baru, usaha memberikan tugas yang menantang, dan 

menyelesaikan masalah kompleks yang mungkin dapat (tidak dapat) anak lakukan. 

Aktivitas jasmani yang berupa permainan pada dilakukan dengan metode learning by 

doing/praktek langsung, bercerita, bernyanyi, tanya jawab, dan 

demonstrasi/mencontohkan. Metode praktek ini tentu membuat anak lebih aktif dan 

mampu berinteraksi dengan lingkungan. Beberapa metode permainan yang 

dikembangkan bisa memberikan efek positif untuk menanamkan dan mengembangkan 

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

bahasa, kognitif motorik, kemandirian, dan seni yang dipersiapkan untuk memasuki 

jenjang pendidikan selanjutnya. Salah satu yang harus diajarkan kepada anak usia dini 

adalah tentang disiplin dan kerjasama. Anak usia dini harus diajarkan bagaimana 

bekerjasama dalam aktivitasnya, hal ini akan membuat anak bisa berinteraksi, 

berkomunikasi, serta pandai bersikap terhadap lingkungannya. Salah satu cara untuk 

melatih kerjasama adalah dengan pengembangan model permainan untuk melatih 

kerjasama dalam bentuk berkelompok yang mengharuskan anak berinteraksi dengan 

lingkungan tanpa merasa dipaksa.  

 

Kata kunci: permainan, karakter, kerjasama 

 

PENDAHULUAN 

Gerak sangat membantu anak anak usia dini untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Anak usia dini yang aktif dalam melakukan 

gerak membantu anak dalam mengetahui kemampuan tubuhnya. Melalui 

gerak anak usia dini dapat mengeksplorasi lingkungannya sehingga anak 

usia dini dapat mempelajari lingkungannya secara baik. Usia dini 

merupakan usia emas (golden age) bagi perkembangan anak. Pada usia ini 

terjadi perkembangan yang bersifat fundamental dalam diri anak. Anak 

usia dini mengalami perkembangan yang sangat pesat baik kognitif, fisik 

dan motorik, dan sosial emosional. 
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Kualitas pendidikan anak usia dini yang nantinya akan menentukan 

kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Semakin berkualitas 

pendidikan anak di usia dini, maka semakin berkualitas juga sumber daya 

yang akan dihasilkan generasi selanjutnya. Hal ini disebabkan karena masa 

usia dini merupakan ajang pembelajaran dan pembiasaan manusia dalam 

menghadapi tantangan hidup agar mampu bertahan dalam berbagai situasi 

(TIM PAUD, 2005: 1). 

Bentuk pendidikan anak usia dini dapat diterapkan pada jenis 

pendidikan formal dan informal. Pendidikan usia dini dalam sektor formal 

dapat berupa Taman Kanak-kanak (TK). Pendidikan pada Taman Kanak-

kanak (TK) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang diharapkan 

mampu menanamkan pondasi dasar dan dapat mengembangkan potensi 

anak yang sudah ada untuk masa depan ketika dewasa. Tujuan pendidikan 

di Taman Kanak-kanak yaitu membantu anak didik mengembangkan 

berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai 

agama, sosial emosional, bahasa, kognitif motorik, kemandirian, dan seni 

yang dipersiapkan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.  

Usia Taman Kanak-kanak (berkisar antara 4 – 6 tahun) merupakan 

usia yang berada pada tahap egosentris dimana anak masih sangat kental 

dengan keakuannya. Anak yang masih berada pada tahap ini sangat sulit 

untuk diajak berbagi dengan yang lain, selalu merasa dirinya lebih dari 

orang lain, dan sulit untuk diminta melakukan kegiatan dalam kelompok. 

Anak selalu menganggap apapun yang menjadi miliknya tidak boleh 

dibagi dengan orang lain, hanya ia seorang yang boleh memiliki. 

Berdasarkan hal diatas tentu muncul masalah tentang bagaimana 

menanamkan karakter dan nilai-nilai yang baik dalam setiap proses belajar 

yang dilakukan anak. Salah satu yang harus diajarkan kepada anak usia 

dini adalah tentang disiplin dan kerjasama. Anak usia dini harus diajarkan 

bagaimana bekerjasama dalam aktivitasnya, hal ini akan membuat anak 

bisa berinteraksi, berkomunikasi, serta pandai bersikap terhadap 

lingkungannya. Salah satu cara untuk melatih kerjasama adalah dengan 

pengembangan model permainan untuk melatih kerjasama dalam bentuk 

berkelompok yang mengharuskan anak berinteraksi dengan lingkungan 

tanpa merasa dipaksa.  
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PEMBAHASAN 

A. Model Pembelajaran 

Menurut Rusman (2012: 133) pencapaian tujuan pendidikan 

membutuhkan strategi pembelajaran, strategi pembelajaran merupakan 

perangkat materi dan prosedur yang digunakan bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Dini Rosdiani (2012: 5) 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah sebuah rencana yang 

dimanfaatkan untuk merancang pembelajaran. Isi yang terkandung di 

dalam model pembelajaran adalah berupa strategi pembelajaran yang 

digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. Hopkins (2008:167) 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah kealamiahan isi 

pembelajaran, strategi belajar, dan susunan interaksi sosial yang dapat 

menciptakan suasana belajar bagi siswa.  

 Menurut Joyce dan Weil (2003) model pembelajaran memiliki lima 

unsur dasar, yaitu: 

1. syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran 

2. social system, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam 

pembelajaran 

3. principles of reaction, menggambarkan bagaimana seharusnya guru 

memandang, memperlakukan, dan merespon siswa 

4. support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar 

yang mendukung pembelajaran 

5. instructional dan nurturant effects—hasil belajar yang diperoleh 

langsung berdasarkan tujuan yang disasar (instructional effects) 

dan hasil belajar di luar yang disasar (nurturant effects). 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi model 

pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah sebuah pola, bentuk, 

atau kerangka konseptual yang disajikan secara sistematis dan dapat 

digunakan untuk pembelajaran agar tercipta proses pembelajaran yang 

efisien dan efektif.  

 

B. Hakikat Bermain 

Dunia anak adalah dunia bermain. Oleh karena itu, wajar jika 

dalam berbagai aktivitas sehari-harinya anak banyak bermain daripada 

tuntutan untuk belajar. Bermain dapat mengembangkan keterampilan anak 

baik jasmani maupun rohani. Bermain menurut Dwijawiyata (2010: 7) 
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adalah melakukan hal yang diinginkan, yang melibatkan perasaan senang 

maupun tegang, namun dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, sambil 

menyadari bahwa tindakan tersebut berbeda dengan kehidupan biasa.  

Sukintaka (1992: 7) menerangkan bahwa bermain mempunyai 

beberapa sifat yaitu: 1) bermain merupakan aktivitas yang dilakukan 

dengan suka rela atas dasar rasa senang, 2) bermain dengan rasa senang 

menumbuhkan aktifitas yang dilakukan secara spontan, dan 3) bermain 

dengan rasa senang untuk memperoleh kesenangan, menimbulkan 

kesadaran agar bermain dengan baik perlu berlatih, kerja sama dengan 

teman, menghormati lawan, mengetahui kemampuan teman, patuh 

peraturan, dan mengetahui kemampuannya  sendiri. 

Bermain merupakan suatu aktivitas yang khas dan sangat berbeda 

dengan aktivitas lain seperti belajar dan bekerja yang selalu dilakukan 

dalam rangka mencapai suatu hasil akhir (Yuliani Nurani Sujiono, 2011: 

144). Menurut Singer (2004) mengemukakan bahwa bermain dapat 

digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan 

kompetensi dalam usaha mengatasi dunianya dan mengembangkan 

kreativitas anak. Dengan bermain anak memiliki kemampuan untuk 

memahami konsep secara ilmiah, tanpa paksaan. 

Menurut Hughes (2008) beberapa karakteristik kegiatan bermain 

berdasarkan sikap individu antara lain : 

1. Bermain dilakukan karena kesukarelaan, bukan paksaan. 

2. Bermain merupakan kegiatan untuk dinikmati.  

3. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan.  

4. Aktivitas dalam bermain lebih penting dari pada tujuan. 

5. Bermain harus aktif secara fisik dan mental. 

6. Bermain itu bebas, tidak harus selaras dengan kenyataan.  

7. Dalam bermain, individu bertingkah laku secara spontan, sesuai 

dengan yang diinginkan saat itu.  

8. Makna dan kesenangan bermain sepenuhnya ditentukan oleh pelaku. 

Berdasarkan sifat kegiatannya, maka bermain dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu; (1). bermain aktif dan (2) bermain pasif. Bermain aktif 

adalah bermain yang kegembirannya timbul dari anak itu sendiri, 

meliputi kegiatan bermain bebas, spontan, bermain drama, melamun, 

bermain konstruktif, bermain musik, dan berolahraga. Bermain aktif 

berfungsi untuk memuaskan kebutuhan anak, diantaranya adalah 

kebutuhan untuk mengadakan sosialisasi, mandiri dalam bekerja sama 
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dengan orang lain, membutuhkan rasa percaya diri, serta 

mengambangkan daya imajinasi. Bermain pasif adalah bermain yang 

kegembiraannya diperoleh melalui kegiatan orang lain, misalnya: 

membaca buku, menonton, mendengarkan radio, dan dongeng. Bermain 

pasif berfungsi untuk submber pengembangan kemampuan 

berkomunikasi, sumber pengetahuan dan juga sumber identifikasi diri 

terhadap tokoh teladan dari segi kualitas, kepemimpinan, budi pekerti 

dan keberhasilan dalam bidang lain.  

Fungsi bermain menurut Yuliani Nurani Sujiono (2011: 145) 

adalah sebagai berikut: 

“(1) dapat memperkuat dan mengembangkan otot dan 

koordinasinya melalui gerak, melatih motorik halus, motorik 

kasar, dan keseimbangan, karena ketika bermain fisik anak juga 

belajar memahami bagaimana kerja tubuhnya; (2) dapat 

mengembangkan keterampilan emosinya, rasa percaya diri pada 

orang lain, kemandirian dan keberanian berinisiatif, karena saat 

bermain anak sering bermain pura-pura menjadi orang lain, 

binatang, atau karakter orang lain. Anak juga belajar melihat dari 

sisi orang lain (empati); (3) dapat mengembangkan kemampuan 

intelektualnya, karena melalui bermain anak sering kali 

melakukan eksplorasi terhadap segala sesuatu yang ada 

dilingkungan sekitarnya sebagai wujud dari rasa 

keingintahuannya; (4) dapat mengembangkan kemandirian dan 

menjadi dirinya sendiri, karena melalui bermain anak selalu 

bertanya, meneliti lingkungan, belajar mengambil keputusan, 

berlatih peran sosial sehingga anak menyadari kemampuan dan 

kelebihannya”. 

 

C. Karakteristik Anak Usia Dini 

Karakteristik anak adalah ciri-ciri yang melekat pada anak-anak 

yang terbawa sejak lahir. Karakteristik ini akan semakin berkembang 

secara komplek seiring dengan bertambahnya usia dan lingkungan yang 

mempengaruhinya. Karakteristik anak merupakan ciri-ciri yang melekat 

pada anak semenjak usia dini.  

Ciri-ciri anak Usia dini menurut Akhmad Sudrajat (2008: 3) adalah 

sebagai berikut: 
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a. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani 

dengan prestasi. 

b. Sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan tradisional. 

c. Adanya kecenderungan memuji diri sendiri. 

d. Membandingkan dirinya dengan anak yang lain. 

e. Apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu 

dianggap tidak penting. 

f. Pada masa ini anak menghendaki nilai rapor yang baik, tanpa 

mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik 

atau tidak. 

Monks (2006: 178) menyebutkan kriteria anak yang sudah 

memasuki usia sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Anak harus dapat kerjasama dalam kelompok dengan anak-anak 

lain, yaitu anak tidak boleh masih bergantung dengan orang tuanya. 

b. Anak harus dapat mengamati secara analitis. 

c. Anak secara jasmaniah harus sudah mencapai bentuk anak sekolah.  

Tugas perkembangan yang dicapai anak usia usia dini menurut 

Akhmad Sudrajat (2008: 2) adalah sebagai berikut: 

a. Belajar keterampilan fisik untuk pertandingan biasanya sehari-

hari. 

b. Membentuk sikap-sikap yang sehat terhadap dirinya sebagai 

organisme yang sedang tumbuh kembang 

c. Belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. 

d. Belajar peranan sosial yang sesuai sebagai pria dan wanita. 

e. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, 

dan berhitung 

f.  Mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan 

sehari-hari 

g. Mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai 

h. Mencapai kebebasan pribadi 

i. Mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan 

institusi sosial. 

Ciri dan karakteristik anak usia dini  akan terus berlangsung sampai 

anak mencapai usia remaja dimana karakteristik anak akan terus 

berkembang. Pemahaman tentang karakteristik anak sangat penting 

dikuasai baik oleh orangtua maupun oleh guru. Hal ini berfungsi untuk 
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memudahkan dalam mendidik anak sesuai dengan karakteristik usia 

perkembangannya. 

D. Karakterisitik Bermain pada Anak Usia Dini 

Menurut Yuliani Nurani Sujiono (2011: 146). Karakteristik bermain 

antara lain: 

1) Bermain muncul dalam diri anak 

Keinginan bermain harus muncul dalam diri anak, sehingga 

anak dapat menikmati dan bermain sesuai dengan caranya 

sendiri. Itu artinya bermain dilakukan dengan kesukarelaan, 

bukan paksaan. 

2) Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat. Bermain 

pada anak usia dini harus terbebas dari aturan yang 

mengikat, karena anak usia dini memiliki cara bermainnya 

sendiri. Untuk itu bermain pada anak selalu menyenangkan, 

mengasyikkan, dan menggairahkan. 

3) Bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya. Dalam 

bermain anak melakukan aktivitas nyata, misalnya pada saat 

anak bermain dengan air, anak melakukan aktivitas nyata 

dengan air dan mengenal air dari bermain. Bermain 

melibatkan partisipasi aktif baik secara fisik maupun 

mental. 

4) Bermain harus difokuskan pada proses daripada hasil. 

Dalam bermain anak harus difokuskan pada proses, bukan 

hasil yang diciptakan oleh anak. Dalam bermain anak 

mengenal dan mengetahui apa yang ingin dimainkan dan 

mendapatkan keterampilan baru, mengembangkan 

perkembangan anak dan anak memperoleh pengetahuan 

dari apa yang dimainkan. 

5) Bermain harus didominasi oleh pemain. Dalam bermain 

harus didominasi oleh pemain, yaitu anak itu sendiri tidak 

didominasi oleh orang dewasa, karena jika bermain 

didominasi oleh orang dewasa maka anak tidak akan 

mendapatkan makna apapun dari bermainnya. 

6) Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Bermain 

harus melibatkan peran aktif pemain. Anak sebagai pemain 

harus terjun langsung dalam bermain, jika anak pasif dalam 

bermain anak tidak akan memperoleh pengalaman baru, 
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karena bagi anak bermain adalah bekerja untuk 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. 

Pendapat lain tentang karakteristik anak usia dini dikemukakan oleh 

Hartati (2005: 8-9) sebagai berikut:  

(1) memiliki rasa ingin tahu yang besar, (2) merupakan pribadi 

yang unik, (3) suka berfantasi dan berimajinasi, (4) masa 

potensial untuk belajar, (5) memiliki sikap egosentris, (6) 

memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek, (7) 

merupakan bagian dari mahluk sosial. Sementara itu, 

Rusdinal (2005: 16) menambahkan bahwa karakteristik anak 

usia 5-7 tahun adalah sebagai berikut: (1) anak pada masa 

praoperasional, belajar melalui pengalaman konkret dan 

dengan orientasi dan tujuan sesaat, (2) anak suka 

menyebutkan nama-nama benda yang ada disekitarnya dan 

mendefinisikan kata, (3) anak belajar melalui bahasa lisan 

dan pada masa ini berkembang pesat, (4) anak memerlukan 

struktur kegiatan yang lebih jelas dan spesifik. 

Anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang 

dewasa, karena anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan banyak 

cara dan berbeda. Kartono (1990: 109) menjelaskan bahwa anak usia dini 

memiliki karakteristik (1) bersifat egosentris naif, (2) mempunyai relasi 

sosial dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana dan 

primitif, (3) ada kesatuan jasmani dan rohani yang hampir-hampir tidak 

terpisahkan sebagai satu totalitas, (4) sikap hidup yang fisiognomis, yaitu 

anak secara langsung membertikan atribut/sifat lahiriah atau materiel 

terhadap setiap penghayatanya. 

Berdasarkan karakteristik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

anak usia dini merupakan periode yang sangat vital untuk perkembangan 

dan pertumbuhannya di masa depan. Masa ini anak udah mulai melakukan 

gerakan yang terkoordinasi, mampu berinteraksi dengan lingkungan  

sekitar dan sosial. Anak usia dini lebih aktif untuk bergerak dalam usaha 

mencapai rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, model pembelajaran 

yang tepat sangat diperlukan bagi anak usia dini. Terlebih lagi dalam 

pembelajaran gerak yang berkatitan dengan kerjasama. Karena dapat 

membekali anak untuk mampu berinteraksi, berkomunikasi, serta mampu 

bersikap sesuai keadaan lingkungan.  

E. Pengertian Karakter 
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Karakter seseorang memegang peran penting dalam interaksi antar 

manusia. Brenda & Shield (2006) mendefinisikan karakter sebagai 

dimensi intrinsik dari seseorang sehingga proses aksi moral menjadi 

perilaku. Karakter yang bisa dikembangkan dalam olahraga diantaranya 

adalah empati, kejujuran, keadilan, dan intregitas. Karakter merupakan 

konsep yang komplek dan karakter lebih berkonotasi moral. Karakter 

merujuk pada aspek moral seseorang, yang menjadi pembimbing dalam 

moral kehidupan dan memungkinkan seseorang hidup berdasarkan nila-

nilai, pertimbangan dan intuisi.  

Menurut Jozep (2006) karakter adalah sejumlah kualitas moral 

seseorang, sedangkan menurut Mike Kryzewski (2006) karakter seseorang 

adalah bagaimana seseorang bereaksi pada keadaan yang sulit. Dalam 

militer, karakter adalah bagaimana seseorang bertindak saat tidak ada 

orang yang melihat. Jadi, karakter adalah konsep yang kompleks dan lebih 

berkonotasi moral atau etika. Karakter juga merujuk pada aspek-aspek dari 

seseorang dan pembimbing moral kehidupannya serta memungkinkan 

seseorang untuk hidup dalam kesetiaan dengan nilai-nilai moral. 

Pembentukan karakter dipengaruhi oleh faktor genetik dan 

lingkungan. Cattell menyebutkan bahwa sepertiga kepribadian manusia 

dipengaruhi oleh faktor genetik, sedangkan dua pertiga sisanya 

dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh yang 

signifikan pada kepribadian manusia. Anak dilahirkan melalui asal-usul 

genetik yang baik dan akan berinteraksi dengan lingkungan saat tumbuh 

dan berkembang. Jika anak tersebut tumbuh dan berkembang dalam 

lingkungan yang kurang mendukung, maka potensi yang dimiliki pun 

tidak akan berkembang dengan baik. Dengan demikian, watak atau 

karakter dapat dibentuk melalui pendidikan yang didapatkan oleh manusia 

melalui lingkungan dari luar dirinya. 

F. Nilai-nilai Karakter 

Jamal Ma’mur (2011: 36) menyatakan ada beberapa nilai-nilai dalam 

karakter antara lain: 

1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

Religius: Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan 

selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran 

agamanya. 

2) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri 

a) Jujur 
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Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain. 

b) Bertanggung jawab 

    Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang harus dilakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara 

dan Tuhan. 

c) Bergaya hidup sehat 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam 

menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk 

yang dapat mengganggu kesehatan. 

d) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas 

(belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. 

f) Percaya diri 

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

g) Berjiwa wirausaha. 

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat 

mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun 

operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta 

mengatur permodalan operasinya. 

h) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang 

telah dimiliki. 

i) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

j) Ingin tahu 
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Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan 

didengar. 

k) Cinta ilmu 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. 

3) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesame: 

a) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Sikap tahu dan 

mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri 

sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta 

orang lain. 

b) Patuh pada aturan-aturan sosial. Sikap menurut dan taat terhadap 

aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan 

umum. 

c) Menghargai karya dan prestasi orang lain. Sikap dan tindakan 

yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

d) Santun. Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilakunya ke semua orang. 

e) Demokratis. Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

4) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan 

Peduli sosial dan lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

5) Nilai karakter dalam hubungannya dengan kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

a) Nasionalis 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsanya. 
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b) Menghargai keberagaman 

Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai 

macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, 

dan agama. 

G. Hakikat Kerjasama 

Kerja sama menurut Hafsah (2008) sering juga disebut dengan 

istilah kemitraan, yang berarti suatu strategi kegiatan yang dilakukan oleh 

dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan). Sementara Kusnadi mengartikan kerja sama sebagai dua 

orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara 

terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Sementara 

menurut Schiller dan Bryant kerjasama adalah menggabungkan tenaga 

sendiri dengan tenaga orang lain untuk bekerja untuk mencapai tujuan 

umum. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama 

adalah aktivitas dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu. Dalam pendidikan anak 

usia dini, kerjasama dapat diartikan sebagai usaha bersama dalam 

menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan antara anak dengan anak 

ataupun antara anak dengan orang dewasa. 

Menurut West (2002) menetapkan indikator-indikator kerja sama 

sebagai alatukurnya sebagai berikut : 

a. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu 

dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang 

baik. 

b. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga 

maupun pikiran akan terciptanya kerja sama. 

c. Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan 

kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerja sama 

akan lebih kuat dan berkualitas. 

H. Model Pembelajaran Bermain untuk Mengembangkan Karakter dan 

Kerjasama 

1. Permainan Bakiak 

a) Pemain 
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b) Permainan ini dapat dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan, 

dimainkan secara berkelompok. Pemain yang dibutuhkan dalam 

permainan ini terdiri dari 2-4 orang anak (dalam satu kelompok). 

c) Tujuan Permainan  

Tujuan permainan bakiak ini adalah untuk mengembangkan karakter 

anak dan kerjasama. Permainan ini mengintegrasikan ketiga domain 

belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) dalam pelaksanaan 

permainannya. 

c) Alat yang Digunakan 

Bakiak, peluit, dan garis start-finish. 

d) Waktu 

Waktu yang digunakan adalah waktu dari start sampai finish 

maksimal 10 menit. 

e) Peraturan Permainan 

a. Kedudukan Permain 

1) Seluruh anak berhak memainkan permainan ini baik laki-

laki maupun perempuan. 

2) Anak yang akan bermain mencari anggota kelompok, satu 

kelompok terdiri dari 2-4 orang anak. 

 

3) Cara Bermain 

i. Anak yang sudah mendapatkan kelompok baik berdua, 

bertiga, atau berempat (disesuaikan dengan kondisi 

bakiak), anak yang sudah bersama kelompoknya 

membentuk barisan.  

ii. Setelah semua anak berada di garis start dalam posisi 

siap dengan menggunakan bakiak yang telah 

disediakan, tangan anak berada dipundak teman 

depannya, guru akan memberikan aba-aba/instruksi 

untuk memulai permainan.  

iii. Setelah mendengar aba-aba anak bekerjasama berjalan 

dari garis start sampai finish dengan pola langkah kaki 

yang sama dalam setiap kelompok. 

2. Lomba Estafet 

Tujuan permainan estafet ini adalah untuk mengembangkan 

karakter anak dan kerjasama. Permainan ini mengintegrasikan 
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ketiga domain belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) dalam 

pelaksanaan permainannya. 

a) Alat yang Digunakan 

Bilah kayu, peluit, dan garis start-finish. 

b) Waktu 

Waktu yang digunakan adalah waktu dari start sampai finish 

maksimal 5 menit. 

c) Peraturan Permainan 

a. Kedudukan Permain 

1) Seluruh anak berhak memainkan permainan ini baik laki-

laki maupun perempuan. 

2) Anak yang akan bermain mencari anggota kelompok, 

satu kelompok terdiri dari 2-6 orang anak. 

3) Cara Bermain 

i. Anak yang sudah mendapatkan kelompok baik 

berdua, bertiga, atau berempat (disesuaikan dengan 

kondisi lapangan), anak yang sudah bersama 

kelompoknya membentuk barisan.  

ii. Setelah semua anak berada di garis start dalam 

posisi siap dengan pelari pertama membawa tongkat 

estafet, guru akan memberikan aba-aba/instruksi 

untuk memulai permainan.  

iii. Setelah mendengar aba-aba anak pertama berlari 

menuju pelari kedua untuk memberikan tongkat 

estafet dan seterusnya sampai pelari terakhir 

melewati garis finish.  

 

 

3. Permainan Kereta Balon 

a) Pemain 

Permainan ini dapat dimainkan oleh laki-laki maupun 

perempuan, dimainkan secara berkelompok. Pemain yang 

dibutuhkan dalam permainan ini terdiri dari 2-4 orang anak 

(dalam satu kelompok). 

b) Tujuan Permainan  

Tujuan permainan kereta balon ini adalah untuk 

mengembangkan karakter anak dan kerjasama. Permainan ini 
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mengintegrasikan ketiga domain belajar (kognitif, afektif, dan 

psikomotor) dalam pelaksanaan permainannya. 

c) Alat yang Digunakan 

Balon, peluit, dan garis start-finish. 

d) Waktu 

Waktu yang digunakan adalah waktu dari start sampai 

finish maksimal 5 menit. 

e) Peraturan Permainan 

a. Kedudukan Permain 

1) Seluruh anak berhak memainkan permainan ini baik 

laki-laki maupun perempuan. 

2) Anak yang akan bermain mencari anggota kelompok, 

satu kelompok terdiri dari 2-4 orang anak. 

3) Cara Bermain: 

Anggota team berbaris dengan posisi tangan di 

belakang badan, sementara balon diapit oleh dada 

hingga perut anak yang di belakang dengan punggung 

anak yang ada di barisan depannya. Satu tema 

beranggotakan 2-4 anak yang harus menjaga agar 

tidak ada balon yang terjatuh di dalam teamnya. Agar 

balon tidak jatuh, maka harus ada koordinasi dan 

kerjasama antar kelompok. Kecepatan anak yang 

berada di baris depan harus memperhatikan kecepatan 

anak di belakangnya dan seterusnya. Team pemenang 

adalah team yang sampai finish terlebih dahulu. 

4. Permainan Jalan Kepiting 

a) Pemain 

Permainan ini dapat dimainkan oleh laki-laki maupun 

perempuan, dimainkan secara berkelompok. Pemain yang 

dibutuhkan dalam permainan ini terdiri dari 2 orang anak 

(dalam satu kelompok). 

b) Tujuan Permainan  

Tujuan permainan jalan kepiting ini adalah untuk 

mengembangkan karakter anak dan kerjasama. Permainan 

ini mengintegrasikan ketiga domain belajar (kognitif, 

afektif, dan psikomotor) dalam pelaksanaan permainannya. 

c) Alat yang Digunakan 
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Tali dari kain, peluit, dan garis start-finish. 

d) Waktu 

Waktu yang digunakan adalah waktu dari start sampai 

finish maksimal 5 menit. 

e) Peraturan Permainan 

a. Kedudukan Permain 

1) Seluruh anak berhak memainkan permainan ini baik 

laki-laki maupun perempuan. 

2) Anak yang akan bermain mencari anggota 

kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 orang anak. 

3) Cara Bermain: 

Jalan kepiting membutuhkan tali yang terbuat dari 

kain agar tidak melukai tubuh anak. Cara 

melakukannya, anak berpasangan kemudian diikat 

di kaki yang berlawanan. Kaki kanan diikat pada 

kaki kiri pasangannya. Anak berlomba menuju 

finish dengan cara menyamping sehingga 

menyepuai jalannya kepiting. Pasangan yang lebih 

dahulu mencapai finish sebagai pemenangnya. 

5. Permainan Memindahkan Kelereng 

a) Pemain 

Permainan ini dapat dimainkan oleh laki-laki maupun 

perempuan, dimainkan secara berkelompok. Pemain yang 

dibutuhkan dalam permainan ini terdiri dari 2-4 orang anak 

(dalam satu kelompok). 

b) Tujuan Permainan  

Tujuan permainan kereta balon ini adalah untuk 

mengembangkan karakter anak dan kerjasama. Permainan 

ini mengintegrasikan ketiga domain belajar (kognitif, 

afektif, dan psikomotor) dalam pelaksanaan permainannya. 

c) Alat yang Digunakan 

Kelereng, sendok, peluit, dan garis start-finish. 

d) Waktu 

Waktu yang digunakan adalah waktu dari start sampai 

finish maksimal 5 menit. 

e) Peraturan Permainan 

a. Kedudukan Permain 
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1) Seluruh anak berhak memainkan permainan ini baik 

laki-laki maupun perempuan. 

2) Anak yang akan bermain mencari anggota 

kelompok, satu kelompok terdiri dari 2-4 orang 

anak. 

3) Cara Bermain: 

Permainan hamper sama dengan estafet, akan tetapi 

media yang digunakan adalah sendok dan kelereng. 

Anak memindahkan kelereng ke sendok temannya 

dengan tidak boleh menyentuh kelereng, sendok 

dijepit oleh mulut. Team pemenang adalah team 

yang sampai finish terlebih dahulu dengan kelereng 

tidak boleh jatuh ke tanah. 

3. KESIMPULAN 

Bermain adalah suatu aktivitas yang khas dilakukan anak dengan 

menggunakan atau tanpa menggunakan alat, untuk membina, dan 

mengembangkan potensinya pada peran sosial baru, usaha memberikan 

tugas yang menantang, dan menyelesaikan masalah kompleks yang 

mungkin tidak (tidak dapat)anak lakukan. Aktivitas jasmani yang berupa 

permainan pada TK dilakukan dengan metode learning by doing/praktek 

langsung, bercerita, bernyanyi, tanya jawab, dan 

demonstrasi/mencontohkan. Metode praktek ini tentu membuat anak lebih 

aktif dan mampu berinteraksi dengan lingkungan. Beberapa metode 

permainan yang dikembangkan bisa memberikan efek positif untuk 

menanamkan dan mengembangkan potensi baik psikis dan fisik yang 

meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, bahasa, kognitif 

motorik, kemandirian, dan seni yang dipersiapkan untuk memasuki jenjang 

pendidikan selanjutnya. 

Model permainan untuk meningkatkan karakter dan kerjasama 

berupa: (1) Permainan bakiak, (2) Permainan estafet, (3) permainan 

kereta balon, (4) permainan jalan kepiting, (5) permainan memindahkan 

kelereng. 
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