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SARI 
 
 
Muhammad Luthfi Ari Setiawan 2011. Pengembangan Model Pembelajaran 

Penjaskes Melalui Bermain Bendera Kemenangan Di Lingkungan 
Persawahan Pada Siswa Kelas V Sd Negeri Bonomerto 02 Kecamatan 
Suruh Kabupaten Semarangtahun 2011. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang.  

 
Latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan jasmani sangat 

penting bagi pertumbuhan siswa serta dapat mengembangkan sikap sportif, jujur, 
disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui 
aktivitas jasmani. Permasalahannya bagaimana model pembelajaran penjaskes 
melalui bermain bendera kemenangan di lingkungan persawahan pada siswa kelas 
V SD N Bonomerto 02 Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Maka, tujuan 
penelitian ini adalah untuk menciptakan suatu model pembelajaran penjaskes 
menggunakan media persawahan yang mana di dalamnya juga terdapat unsur-
unsur gerak dasar serta mengarah pada  ranah-ranah penjaskes dan dengan model 
pembelajaran tersebut dapat membuat daya tarik bagi siswa dalam mengikuti 
pembelajaran dengan meciptakan suasana riang dan gembira pada diri siswa 
dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga tujuan dari pendidikan jasmani 
akan tercapai. 

Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu 
pada model pengembangan dari Borg & Gall yang telah dimodifikasi, yaitu: (1) 
melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 
observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) mengembangkan bentuk produk awal 
(berupa model bermain bendera kemenangan), (3) evaluasi para ahli dengan 
menggunakan satu ahli Penjas dan dua ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok 
kecil, dengan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis, (4) revisi produk 
pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok 
kecil ( 10 siswa . Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk awal 
yang dibuat oleh peneliti, (5) uji lapangan ( 22 siswa ), (6) revisi produk akhir 
yang dilakukan berdasarkan hasil uji lapangan, (7) hasil akhir model bermain 
bendera kemenangan bagi siswa SD Negeri Bonomerto 02 yang dihasilkan 
melalui revisi uji lapangan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 
siswa kelas V SD N Bonomerto 02 yang berjumlah 22 siswa. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diperoleh dari evaluasi ahli (satu 
ahli Penjas dan dua ahli pembelajaran), uji coba kelompok kecil (10 siswa Kelas 
atas SD Negeri Bonomerto 02), dan uji lapangan (22 siswa SD Negeri Bonomerto 
02). 

Berdasarkan hasil evaluasi jawaban dari aspek psikomotorik, kognitif dan 
afektif diperoleh jawaban dari ahli penjas dengan prosentase 77,3%, data evaluasi 
dari guru penjaskes I diperoleh prosentase 82,6 % dan data evaluasi dari guru 
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penjaskes II diperoleh prosentase 84 % dan data uji lapangan hasil kuesioner 
siswa di peroleh prosentase 91,96 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan model 
pembelajaran penjasorkes melalui bermain bendera kemenangan layak di jadikan 
sebagai model pembelajaran penjaskes di SD  N Bonomerto 02.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat direkomendasikan  bagi para 
guru penjasorkes bisa memanfaatkan model bermain bendera kemenangan sebagai 
model pembelajaran pendidikan jasmani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga mempunyai arti yang penting dalam usaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Karena kehidupan manusia terdiri dari dua aspek, yaitu aspek jasmani 

dan aspek rohani yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jika kedua aspek 

berkembang dan tumbuh secara selaras maka akan timbul kehidupan yang 

harmonis dalam pertumbuhannya. Keselarasan kehidupan jasmani dan rohani 

pada manusia dapat dicapai antara lain dengan melakukan olahraga. 

Aktifitas bermain pada anak yang dilakukan dalam proses pendidikan 

jasmani akan sangat penting bagi masa pertumbuhan anak. Gerak bagi mereka 

berarti berlatih yang mungkin sekali tanpa mereka sadari. Dasar gerak akan 

menjadi lebih baik karena akan meningkatnya kekuatan otot,kelentukan, daya 

tahan otot, setempat dan daya tahan kordiovaskuler yang semakin menjadi lebaih 

baik. 

Semua fungsi yang ada pada anak yaitu jasmaniyah maupun rohaniyah 

akan terbentuk di dalam diri anak sewaktu dia bermain. Dunia pendidikan 

mengakui bahwa semakin banyak kesempatan bermain, semakin sempurnalah 

penyesuaian anak terhadap hidupnya di dalam masyarakat. Masa persiapan anak 

untuk menjadi dewasa tidak cukup diisi dengan pelajaran-pelajaran pengetahuan 
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saja tetapi bermain yang mampu mengembangkan fisik dan mental anak yang 

sesuai dengan perkembanganya yang sangat diperlukan. (Soemitro,1992:3) 

Permainan  merupakan suatu aktifitas yang dimainkan oleh suatu anak secara 

turun temurun. Permainan sama tuanya dengan manusia, kapan dan dimanapun 

ada manusia maka disitulah akan terdapat permainan, maka dari itu permainan 

telah lama ada didalam diri manusia dan telah diperbincangkan oleh para ahli jadi 

yang dimaksut disini adalah permainan tersebut telah diwarisi dari generasi yang 

satu ke generasi yang lainya. Dengan demikian permainan akan selalu ada dan 

tidak akan pernah punah sampai kapanpun. 

Ada berbagai jenis permainan yang dilakukan oleh anak sejak lama. 

Permainan tersebut diantaranya adalah gerobak sodor, bintang berpindah, bola 

bakar, bola hantam, kucing dan tikus serta permainan-permainan yang lain. 

Permainan tersebut digunakan sebagai media pembelajaran pendidikan jasmani 

serta dapat menunjang nilai-nilai pendidikan akan tetapi dalam memilih 

permainan harus menyesuaikan dengan tingkatan umur anak didik. 

Setiap anak bermain tentu mempunyai tujuan, tujuan yang ingin dicapai 

adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mendasar. Setiap kebutuhan 

tersebut dapat menempuh bermacam-macam cara. Di sini dapat dinyatakan bahwa 

bermain merupakan cara yang sangat terpuji untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut. ( Sasmito 1992 : 4). 

Pada jaman sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sangatlah pesat dan sudah tidak bisa dibatasi lagi. Dalam menghadapi hal tersebut 
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diperlukan sebuah pendidikan guna menyaring hal yang positif dan negative. 

Pendidikan formal diperoleh dari sebuah lembaga yang disebut sekolah. 

Di dunia ini banyak sekali anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada 

umat manusia. Mulai dari laut, hutan, sawah, sungai pegunungan dll. Tetapi 

banyak manusia yang kurang dapat memanfaatkan alam sekitar tersebut untuk 

menciptakan suatu kreatifitas . Tidak terkecuali pula dalam proses pendidikan di 

Indonesia khususnya dalam mata pelajaran Penjaskes. Sebenarnya dalam proses 

belajar mengajar penjas, banyak hal yang bisa kita ciptakan untuk 

mengembangkan proses pembelajaran penjas dengan menggunakan media alam 

sekitarnya. Agar nantinya dalam proses pembelajaran tercipta suasana yang 

sebelumnya belum ada menjadi ada. 

Belajar motorik atau sering disebut belajar gerak pada intinya memiliki 

arti dan peranan penting bagi perkembangan anak khususnya sebagai dasar 

mengembangkan potensi dalam cabang olahraga. Hasil dari suatu proses belajar 

gerak adalah berupa perubahan-perubahan kemampuan permanen kea rah 

peningkatan kuantitas maupun kualitas penguasaan gerak. Perubahan-perubahan 

tersebut sebenarnya bukan murni dari hasil suatu pengkondisian proses belajar, 

melainkan wujud interaksi antara kondisi belajar dengan faktor-faktor 

perkembangan individu ( Sugiyanto dan Agus Kristiyanto 2000:33 ).  

Sekolah Dasar merupakan suatu jenjang pendidikan mendasar yang paling 

penting keberadaan dalam mendukung pendidikan nasional harus dimulai dengan 

peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. Kedudukan sekolah dasar 

dianggap sangat penting keberadaanya karena: 
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1. Tanpa menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar, secara formal 

seseorang tidak mungkin dapat mengikuti pelajaran di jenjang SLTP 

2. Melalui Sekolah Dasar anak didik dibekali kemampuan dasar dan 

ketrampilan dasar agar mampu mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari, termasuk ketrampilan dalam bidang olahraga dan ketrampilan hidup 

lainya. 

3. Sekolah Dasar merupakan pendidikan yang membekali atau memberikan 

dasar-dasar dan mempersiapkan peserta untuk mengikuti pendidikan pada jenjang 

berikutnya.( Harsuki, 2002: 97) 

Selama Sekolah Dasar anak memperoleh ketrampilan-ketrampilan dasar 

yang berpengaruh pada keberadaanya sekarang dan yang akan digunakan selama 

masa hidupnya, Selama masa Sekolah Dasar anak berkembang secara sosial, ai 

membuat kontak hubungan secara motorik, Ia diterima di suatu kelompok dengan 

derajat ketrampilan tertentu, Ia memperoleh kebebasanya dengan mempelajari 

sesuatu sendiri, ia menambah pengetahuanya melalui lingkunganya. (H Abdul 

Ateng 1992:73) 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 

bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan 

serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk 

hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti' pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan 

pendidikan wajib belajar yang memberikan para siswa dengan penetahuan dan 

keterampilan. Salah satu tujuan pendidikan dasar bagi siswa adalah 
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mengembangkan sikap dan keterampilan dasar. Usaha untuk mencapai tujuan 

terse but dapat dilakukan melalui pendidikan jasmani di sekolah dasar. Pendidikan 

jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan. Secara 

sederhana pendidikan jasmani itu tak lain adalah proses belajar untuk gerak dan 

belajar melalui gerak. Maksud dari pernyataan ini adalah selain Jurnal Pendidikan 

Jasmani Indonesia, Volume 3, No.1, 2005 67 Yudanto belajar dan mendidik 

melalui gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, dalam pendidikan jasmani itu 

akan diajarkan untuk bergerak, sehingga melalul pengalaman itu akan terbentuk 

perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya. Belajar melalui pengalaman 

gerak, untuk mencapai tujuan pengajaran merupakan salah satu ciri dari 

pendidikan jasmani. Melalui proses belajar tersebut, pendidikan jasmani ingin 

mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan anak, sebuah perkembangan 

yang tidak berat sebelah. Perkembangan bersifat menyeluruh, sebab yang 

dikembangkan bukan saja aspek jasmaniah yang lazim disebut dalam istilah 

psikomotorik. Namun juga, perkembangan pengetahuan dan penalaran yang 

dicakup dalam istilah kognitif. Selain itu dicapai juga   perkembangan watak serta 

sifat-sifat kepribadiannya, yang tercakup dalam istilah perkembangan afektif. 

Struktur dan kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar yang ada sekarang 

memiliki ciri-ciri yaitu terdiri atas keterampilan teknik dasar beberapa cabang 

olahraga. Keterampilan teknik dasar olahraga ini, akan dapat dikuasai bila 

sebelumnya dikuasai keterampilan gerak dasar. Keterampilan gerak dasar di 

sekolah dasar itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pembagian kategori ini 

meliputi tiga macam, yaitu: lokomotor, non lokomotor, dan manipulasi. Gerak 
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dasar lokomotor merupakan gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, 

seperti: jalan, lari, lompat, dan sebagainya. Sedangkan gerak dasar non lokomotor 

merupakan gerak yang dilakukan di tempat, seperti: membungkuk, membalik, 

meliuk, dan sebagainya. Sementara itu gerak dasar manipulasi merupakan gerak 

untuk bertindak melakukan sesuatu bentuk gerak dari anggota badannya secara 

lebih terampil, seperti: menendang, melempar, menangkap dan sebagainya. Pada 

dasamya gerak dasar manusia adalah jalan, lari, 10mpat dan lempar (Aip 

Syarifuddin dan Muhadi, 1992:24). Bentuk gerakan dasar tersebut telah dimiliki 

oleh murid-murid sekolah dasar. Gerak dasar lari dan lompat merupakan gerak 

dasar Iokomotor yang. perlu dikembangkan di sekolah dasar di samping gerak 

dasar yang lainnya. Gerak dasar lokomotor merupakan dasar macam-macam 

keterampilan yang sangat perlu adanya bimbingan, latihan, dan pengembangan 

agar anak-anak dapat melaksanakan dengan benar dan baik. Sebagian besar gerak 

dasar lokomotor berkembang sebagai hasil dari beberapa tah:1p kematangan. 

Namun yang menjadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara 

menanamkan dan mengembangkan bentuk-bentuk gerak dasar yang telah 

dimiliknyaitu, agar dapat dilakukan dengan benar dan baik. Rusli Lutan (2001: 

21) menyatakan bahwa kemampuan gerak dasar dapat diterapkan dalam aneka 

permainan, olahraga, dan aktivitas jasmani yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Melalui aktivitas bermain, sangatlah tepat untuk mengembangkan 

keterampilan gerak dasar anak di sekolah dasar, karena pada dasamya dunia anak-

anak adalah bermain. Untuk itulah penulis pada kesempatan ini akan mencoba 
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menyajikan model-model pengembangan gerak dasar lari, lompat, dan 

keseimbangan.  

Dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan sekarang ini, 

cenderung dalam proses belajar mengajar hanya terpaku pada sarana dan 

prasarana yang ada. Guru kurang berinisiatif ataupun kurang berkreatifitas untuk 

mengembangkan atau menciptakan suatu model pembelajaran penjaskes yang 

memang benar-benar dibutuhkan siswa dan yang sesuai dengan karakteristik 

siswa. Tetapi pada kenyataanya, selama ini pembelajaran penjaskes kebanyakan 

hanya mengandalkan lapangan dan halaman sekolah serta sarana yang ada. Di luar 

itu tak ada terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan jasmani dan 

kesehatan. Sebenarnya banyak sekali lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran penjas. Seperti : Lingkungan persawahan, 

perkebunan, pegunungan ,pantai, hutan dan sebagainya. 

    Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut mengenai  model pembelajaran penjaskes yang memanfaatkan lingkungan 

alam sekitar sebagai media pembelajaran pada siswa kelas V SD N Bonomerto 02 

Kec. Suruh Kab. Semarang. Untuk itu penulis mengangkat judul 

“PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENJASKES MELALUI 

BERMAIN BENDERA KEMENANGAN DI LINGKUNGAN PERSAWAHAN 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI BONOMERTO 02 KECAMATAN 

SURUH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

di identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Siswa terkadang bosan dan kurang tertarik dalam mengikuti proses 

pembelajaran penjaskes. 

2. Banyak media lingkungan sekitar yang belum dimanfaatkan secara 

maksimal oleh guru penjaskes sebagai media pembelajaran. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan diatas dan agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari judul 

penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah, penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan : 

Menciptakan suatu model pembelajaran yang mengunakan media 

persawahan 

 

1.4 Perumusan Masalah 

 Dalam sebuah penelitian, tentunya mempunyai permasalahan yang akan 

diteliti, dianalisis dan diusahakan untuk pemecahannya. Dalam penelitian ini 

permasalahan yang akan dikaji adalah : (1) Bagaimana menciptakan model 

pembelajaran melalui bermain bendera kemenangan dengan menggunakan media 

persawahan pada siswa kelas V  SD N Bonomerto 02, Kec. Suruh, Kab. 
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Semarang. (2) Apakah model bermain bendera kemenangan layak atau tidak 

diterapkan dalam pembelajaran penjaskes di SD. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

Menciptakan suatu model pembelajaran penjaskes menggunakan media 

persawahan yang mana di dalamnya juga terdapat unsur-unsur gerak dasar serta 

mengarah pada  ranah-ranah penjaskes dan dengan model pembelajaran tersebut 

dapat membuat daya tarik siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan 

meciptakan suasana riang dan gembira pada diri siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

 

1.6 Spesifikasi Produk 

 Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan 

ini berupa model bermain yang sesuai dengan karakteristik siswa SD yang dapat 

mengembangkan semua aspek pembelajaran (psikomotor, kognitf, dan afektif) 

secara efektif dan efisien sehingga tingkat  kesegaran jasmani siswa akan 

meningkat.  

 Produk yang dihasilkan ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

referensi tambahan dalam dunia pendidikan jasmani. Manfaat dari produk ini 

nantinya adalah : (1) meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

penjaskes siswa, (2) media lingkungan  sekitar dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah Dasar, (3) meningkatkan pengetahuan 
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guru penjaskes tentang model pembelajaran Pendikan jasmani yang 

memanfanfaatkan lingkungan sekitar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 
 

2.1 Kajian Pustaka  

 Sebagai acuan berpikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan, pada kajian pustaka ini dimuat beberapa pendapat para pakar. 

Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang : Pengertian Model 

Pembelajaran, Pendidikan Jasmani, permainan, pengertian gerak, karakteristik 

bermain bendera kemenangan. 

2.1.1 Model Pengembangan 

Penelitian dan Pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis 

penelitian (research-based development) merupakan jenis penelitian yang sedang 

meningkat penggunaannya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia 

penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran. 

Menurut Borg dan Gall seperti yang dikutip Wasis Dwiguno (2004:4) 

penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan pembelajaran, selanjutnya disebutkan bahwa prosedur penelitian dan 

pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu: 1) 

pengembangan produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai 

tujuan. 
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Model pengembangan ini bersifat deskriptif, hal ini disebabkan prosedur 

yang digunakan menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam 

menghasilkan produk. Menurut Wasis Dwiguno (2004: 6) dalam setiap 

pengembangan dapat memilih dan menemukan langkah yang paling tepat bagi 

penelitiannya berdasarkan kondisi dan kendala yang dihadapi. 

2.1.2  Pengertian Model Pembelajaran 

Model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat 

atau dihasilkan (Departemen P dan K, 1984:75). Definisi lain dari model adalah 

abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta 

mempunyai tingkat prosentase yang bersifat menyeluruh, atau model adalah 

abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa sifat 

dari kehidupan sebenarnya (Simamarta, 1983: ix – xii). 

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar (Dimyati & Mudjiono dalam Sagala, 2005) 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UUSPN No.20 Tahun 2003 dalam 

Sagala, 2005). Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru 

untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pembelajaran. 
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Dalam pembelajaran guru harus memahami materi pelajaran yang 

diajarkan sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa dan memahami barbagai model pembelajaran yang dapat 

merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencaan pengajaran yang 

matang oleh guru. Oleh sebab itu diperlukan adanya teori pembelajaran yang akan 

menjelaskan asas-asas untuk merancang pembelajaran yang efektif dikelas 

(Bruner dalam Sagala, 2005) 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap 

rancangan, pelaksanaan dan evaluasi (Knirk & Gustafson dalam Sagala, 2005). 

Dalam hal ini pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan sudah melalui 

tahapan perancangan pembelajaran. 

Proses pembelajaran aktivitasnya dalam bentuk interaksi belajar mengajar 

dalam suasana interaksi edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, artinya 

interaksi yang telah dicanangkan untuk suatu tujuan tertentu setidaknya adalah 

pencapaian tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

pada satuan pelajaran. Kegiatan pembelajaran yang diprogramkan guru 

merupakan kegiatan integralistik antara pendidikan dengan peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran secara metodologis berakar dari pihak pendidik yaitu guru, 

dan kegiatan belajar secara spaedagogis berakar dari pihak peseta didik. 

Joyce dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum ( rencana 

pembelajaran jangka panjang ), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain (Joyce & Weil, 1980:1). 



14 

 

 

Beberapa prinsip yang menjadi landasan definisi di atas, yaitu : 

1.  Pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. Prinsip ini 

mengandung makna bahwa cirri utama proses pembelajaran adalah perubahan 

perilaku dalam diri individu. Artinya seseorang yang telah mengalami 

pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua perubahan perilaku 

sebagai hasil pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Perubahan yang disadari. Individu yang melakukan proses pembelajaran 

menyadari bahwa pengetahuannya telah bertambah, ketrampilannya telah 

bertambah, ia lebih yakin terhadap dirinya sendiri, dan sebagainya. 

b. Perubahan yang bersifat kontinue. Perubahan perilaku sebagai hasil 

pembelajaran akan berlangsung secara berkesinambungan, artinya suatu 

perubahan yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang 

lain. 

c. Perubahan yang bersifat fungsional. Perubahan yang telah diperoleh 

sebagai hasil pembelajaran memberikan manfaat bagi individu yang 

bersangkutan. 

d. Perubahan yang bersifat positif. Terjadi aanya pertambahan perubahan 

dalam diri individu. Perubahan yang diperoleh senantiasa bertambah 

sehingga berbeda dengan keadaan sebelumnya. Orang yang telah belajar 

akan merasakan sesuatu yang lebih luas dalam dirinya. 

e. Perubahan yang bersifat aktif. Perubahan itu tidak terjadi dengan 

sendirinya, akan tetapi melalui aktivitas individu. Perubahan yang terjadi 
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karena kematangan, bukan hasil pembelajaran karena terjadi dengan 

sendirinya, sesuatu dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Dalam 

kematangan, perubahan itu akan terjadi dengan sendirinya meskipun tidak 

ada usaha pembelajaran. 

f. Perubahan yang bersifat permanen. Perubahan yang terjadi sebagai hasil 

pembelajaran akanberada secara kekal dalam diri individu, setidak-

tidaknya untuk masa tertentu. Ini berarti bahwa perubahan yang bersifat 

sementara, seperti sakit, keluar air mata karena menangis, berkeringat, 

mabuk, bersin dsb adalah bukan perubahan sebagai hasil pembelajaran, 

karena bersifat sementara saja. 

g. Perubahan yang bertujuan dan terarah. Perubahan itu terjadi karena ada 

sesuatu yang akan dicapai. Dalam proses pembelajaran, semua aktivitas 

terarah pada pencapaian suatu tujuan tertentu. 

2.  Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. 

Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilaku sebagai hasil 

pembelajaran meliputi semua aspek peirlaku dan bukan hanya satu aspek atau dua 

aspek saja. Perubahan perilaku itu meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, konatif 

dan motorik. 

3.  Pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ketiga ini mengandung makna 

bahwa pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan. Di 

dalam aktivitas itu terjadi adanya tahapan-tahapan aktivitas yang sistematis dan 

terarah. Jadi, pembelajaran bukan sebagai suatu benda atau keadaan statis, 

melainkan merupakan suatu rangkaian aktivitas-aktivitas yang dinamis dan saling 



16 

 

 

berkaitan. Pembelajaran tidak dapat dilepaskan dengan interaksi individu dengan 

lingkungannya. Jadi, selama proses pembelajaran itu berlangsung individu akan 

senantiasa berada dalam berbagai aktivitas yang tidak terlepas dari 

lingkungannya. Dengan demikian, suatu pembelajaran yang efektif adalah apabila 

pelajar-pelajar melakukan perilaku secara aktif. 

4.  Proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan ada 

sesuatu tujuan yang hendak dicapai. Prinsip inti mengandung makna bahwa 

aktivitas pembelajaran terjadinya karena adanya kebutuhan yang harus dipuaskan, 

dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Atas dasar prinsip ini, maka pembelajaran 

akan terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan yang mendorong dan 

ada sesuatu yang perlu dicapai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, 

pembelajaran merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan mencapati 

tujuan. Belajar tidak akan efektif tanpa adanya dorongan dan tujuan. 

5.  Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah kehidupan melalui situasi yang nyata dengan tujuan tertentu. Pembelajaran 

merupakan bentuk interkasi individu dengan lingkungannya sehingga banyak 

memberikan pengalaman pada situasi nyata. Perubahan perilaku yang diperoleh 

dari pembelajaran, pada dasarnya merupakan pengalaman. Ini berarti bahwa 

selama individu dalam proses pembelajaran hendaknya tercipta suatu situasi 

kehidupan yang menyenangkan sehingga memberikan pengalaman yang berarti. 

a. Model Pembelajaran Penjas 

Model pembelajaran ( models of teaching) dalam konteks pendidikan 

jasmani lebih banyak berkembang berdasarkan orientasi dan model kurikulumnya 
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dan bahkan nuansa kurikulumnya selalu terbawa-bawa pada model tersebut. 

Pembelajaran atau interaksi pembelajaran termasuk metode, gaya, strategi, an 

evaluasinya akan secara otomatis beradaptasi sesuai engan rujukan model 

kurikulumnya. Spesifikasi simbolik sering diberikan pada pengembangnya, 

content, dan atau peruntukannya, sedangkan kesamaanya cenderung 

menggunakan metodologi yang bervariasi dan berorientasi pada siswa. 

2.1.3  Pendidikan Jasmani 

2.1.3.1 Hakikat Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 

  Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan yang memfokuskan pengembangan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, stabilitas 

emosional, keterampilan social, penalaan dan tindakan moral melalui aktivitas 

jasmani ( kurikulum 2004, Standar Kompetensi Sekolah dasar, Departemen 

Pendidikan Nasional ). Sedangkan menurut Rusli Lutan ( 2001:1 ) Pendidikan 

Jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Selanjutnya Syarifudin (1997:3) berpendapat bahwa 

pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan keseluruhan 

melelui aktivitas jasmani dan bertujuan mengembangkan individu secara organic, 

neiromoscular, intelektual dan emosional. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Secara sederhana pendidikan jasmani itu tak lain adalah proses 

belajar untuk gerak dan belajar melalui gerak. Maksud dari pernyataan ini adalah 

selain belajar dan mendidik melalui gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, 
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dalam pendidikan jasmani itu akan diajarkan untuk bergerak, sehingga melalui 

pengalaman itu akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya. 

Belajar melalui pengalaman gerak, untuk mencapai tujuan pengajaran merupakan 

salah satu cirri dari pendidikan jasmani. Melalui proses belajar tersebut, 

pendidikan jasmani ingin mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan 

anak, sebuah perkembangan yang tidak berat sebelah. Perkembangan bersifat 

menyeluruh, sebab yang dikembangkan bukan saja aspek jasmaniah yang lazim 

disebut dalam istilah psikomotorik. Namun juga, perkembangan pengetahuan dan 

penalaran yang dicakup dalam istilah kognitif. Selain itu dicapai juga 

perkembangan watak serta sifat-sifat kepri~adiannya, yang tercakup dalam istilah 

perkembangan afektif. Struktur dan kurikulum pendidikan jasmani di sekolah 

dasar yang ada sekarang memiliki ciri-ciri yaitu terdiri atas keterampilan teknik 

dasar beberapa cabang olahraga. Keterampilan teknik dasar olahraga ini, akan 

dapat dikuasai bila sebelumnya dikuasai keterampilan gerak dasar. Keterampilan 

gerak dasar di sekolah dasar itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori. 

Pembagian kategori ini meliputi tiga macam, yaitu: lokomotor, non lokomotor, 

dan manipulasi. Gerak dasar lokomotor merupakan gerak yang dilakukan dari satu 

tempat ke tempat lain, seperti: jalan, lari, lompat, dan sebagainya. Sedangkan 

gerak dasar non lokomotor merupakan gerak yang dilakukan di tempat, seperti: 

membungkuk, membalik, meliuk, dan sebagainya. Sementara itu gerak dasar 

manipulasi merupakan gerak untuk bertindak melakukan sesuatu bentuk gerak 

dari ~nggota badannya secara lebih terampil, seperti: menendang, melempar, 

menangkap dan sebagainya. Pada dasamya gerak dasar manusia adalah jalan, lari, 
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10mpat dan lempar (Aip Syarifuddin dan Muhadi, 1992:24). Bentuk gerakan 

dasar tersebut telah dimiliki oleh murid-murid sekolah dasar. Gerak dasar lari dan 

lompat merupakan gerak dasar Iokomotor yang. perlu dikembangkan di sekolah 

dasar di samping gerak dasar yang lainnya. Gerak dasar lokomotor merupakan 

dasar macam-macam keterampilan yang sangat perlu adanya bimbingan, latihan, 

dan pengembangan agar anak-anak dapat melaksanakan dengan benar dan baik. 

Sebagian besar gerak dasar lokomotor berkembang sebagai hasil dari beberapa 

tah:1p kematangan. Namun yang menjadi permasalahannya sekarang adalah 

bagaimana cara menanamkan dan mengembangkan bentuk-bentuk gerak dasar 

yang telah dimiliknyaitu, agar dapat dilakukan dengan benar dan baik. Rusli 

Lutan (2001: 21) menyatakan bahwa kemampuan gerak dasar dapat diterapkan 

dalam aneka permainan, olahraga, dan aktivitas jasmani yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui aktivitas bermain, sangatlah tepat untuk 

mengembangkan keterampilan gerak dasar anak di sekolah dasar, karena pada 

dasamya dunia anak-anak adalah bermain. Untuk itulah penulis pada kesempatan 

ini akan mencoba menyajikan model-model pengembangan gerak dasar lari dan 

lompat untuk anak-anak di sekolah dasar melalui pendekatan bermain. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikemukakan pendidikan jasmani pada 

hakikatnya merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang 

proses pendidikannya bertujuan untuk mendorong, membimbing, 

mengembangkan dan membina kemampuan jasmaniah dan rohaniah siswa dan 

lingkungan hidupnya. 
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2.1.3.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Sekolah  Dasar 

Dalam kurikulum 2004, standar Kompetensi Sekolah dasar Departemen 

Pendidikan Nasional ( 2004:293) tujuan pendidikan jasmani sebagai berikut: 

1. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai 

pendidikan jasmani 

2. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap 

sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan 

agama. 

3. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-

tugas ajar pendidikan jasmani 

4. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

5. Mengembangkan kemampuan gerak ketrampilan berbagai macam 

permainan dan olahraga. 

6. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. 

7. Mengembangkan bakat dan minat pada peserta didik. 

8. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri 

dan orang lain.  
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2.1.4  Bermain 

 Bermain merupakan Aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok 

dalam rangka memperoleh kesenangan dan kepuasan setelah mengungguli 

kemampuan lawan mainnya. Bermain didefinisikan sebagai suatu aktifitas yang 

membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, 

moral dan emosional ( Joan Freeman dan Utami Munandar : 1996 ). 

 Bermain merupakan konsep yang tidak mudah untuk dijabarkan, bahkan di 

dalam Oxford English Dictionary, tercantum 116 definisi yang mengatakan 

bermain sebagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan 

(Piaget : 1951). Tetapi ahli lain membantah pendapat tersebut karena adakalnya 

bermain bukan dilakukan semata-mata demi kesenangan, melainkan ada sasaran 

lain yang ingin dicapai yaitu prestasi tertentu. Banyak keterangan yang simpang 

siur dan saling ertentangan. Karena itu untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai bermain, perlu memandang bermain sebagai “tali” yang 

merupakan untaian seratserta benang-benang yang terjalin menjadi satu (Mayke : 

2001). 

Menurut Hughes (1999), seorang ahli perkembangan anak dalam bukunya 

Children, play, and development, mengatakan bermain meruapakan hal yang 

berbeda dengan belajar dan bekerja. Suatu kegiatan yang disebut bermain harus 

memiliki 5 unsur di dalamnya, yaitu : 

1. Mempunyai tujuan yaitu bermain itu sendiri untuk mendapatkan 

kepuasan. 
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2. Memilih dengan bebas dan atas kehendak sendiri, tidak ada yang 

menyuruh ataupun memaksa. 

3. Menyenangkan dan dapat menikmati. 

4. Mengkhayal untuk mengembangkan daya imaginative dan kreativitas. 

5. Melakukan secara aktif dan sadar (DWP : 2005). 

Selain itu bermain juga dapat bermakna sebagai kegiatan anak yang 

menyenangkan dan dinikmati (pleasurable and enjoyable). (DWP : 2005). Sussana 

Milliar (1972) berpandangan yang kurang lebih sama, kegiatan bermain perlu 

dilihat sebagai salah satu perilaku yang menyeluruh pada manusia dan dibutuhkan 

penelitian yang sistematik ( Mayke : 2001). 

Menurut hemat penulis, pada dasarnya bermain memiliki dua pengertian 

yang harus dibedakan, bahwa bermain menurut pengertianpertama dapat 

bermakna sebagai sebuah aktivitas bermain yang murni mencari kesenangan dan 

kepuasan namun ditandai dengan adannya pencarian menang-kalah (games). 

Dengan demikian pada dasarnya setiap aktivitas bermain selalu didasarkan pada 

perolehan kesenangandan kepuasan., sebab fungsi utama bermain adalah untuk 

relaksasi dan menyegarkan kembali (refreshing) kondisi fisik dan mental yang 

berada pada ambang ketegangan. Sehubungan dengan bermain dapat bermakna 

sebagai play dan games. Maka yang perlu menjadi bahan pertimbangan di dalam 

menarik definisi adalah proses yang menyebabkan berlangsungnya aktivitas 

tersebut. Pada pengertian pertama, bermain sebagai play bisa jadi merupakan 

aktivitas yang dilakukan seseorang tanpa melibatkan kehadiran orang lain, 

sehingga total kesenangan dan kepuasan itu datang dari diri sendiri. Sedangkan 
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pihak lain yang terlibat dapat merupakan unsure penghibur saja. Contoh dari 

aktivitas bermain sebagai play adalah bermain konstruktif atau distruktif dan 

melamun. Pada pengertian kedua, bermain sebagai games, kesenangan dan 

kepuasan yang diperoleh seseorang yang diperoleh seseorang harus melibatkan 

kehadiran orang lain. Tanpa hadirnya pihak kedua (sebagai lawan) maka games 

tidak akan tejadi, sebab games hanya akan berlaku jika ada unsur sportivitas, 

aturan dan menang-kalah. Artinya seseorang akan memperoleh kesenangan dan 

kepuasan setelah mampu mengungguli pihak lawan. Dengan demikian bermain 

sebagai games merupakan aktivitasyang dilakukan seseorang dalam rangka 

memperoleh kesenangan dan kepuasan setelah mengungguli lawan mainnya. 

Contoh dari games sebenarnya telah lama dikenalkan dalam kebudayaan kita, baik 

dari suku bangsa maupun suku bahasa. Di jawa umumnya disebut dengan tradisi 

dolanan. Berbeda dengan pengertian di atas, secara lebih umum dalam term 

psikologi (Joan Freeman dan Utami Munandar : 1996) mendefinisikan bermain 

sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, 

baik fisik, intelektual, sosial, moral dan emosianal.  

2.1.5  Permainan 

Permainan merupakan cabang olahraga yang kita gunakan sebagai alat 

dalam usaha pendidikan. Tiap kali kita menggunakan suatu alat pasti kita akan 

mengharapkan kegunaan alat tersebut untuk mencapai tujuan. Permainan berguna 

untuk meningkatkan keterampilan di dalam cabang-cabang olahraga, khususnya 

bagi anak-anak usia sekolah dasar. 
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Dalam kamus bahasa Indonesia “Game” adalah permainan. Permainan 

merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan 

keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang 

didalamnya terdapat peraturan, play dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah 

sistem dimana pemain terlibat dalam konflik buatan, disini pemain berinteraksi 

dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan, 

dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku 

pemain dan menentukan permainan. Game bertujuan untuk menghibur, biasanya 

game banyak disukai oleh anak – anak hingga orang dewasa. Games sebenarnya 

penting untuk perkembangan otak, untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih 

untuk memecahkan masalah dengan tepat dan cepat karena dalam game terdapat 

berbagai konflik atau masalah yang menuntut kita untuk menyelesaikannya 

dengan cepat dan tepat. Tetapi game juga bisa merugikan karena apabila kita 

sudah kecanduan game kita akan lupa waktu dan akan mengganggu kegiatan atau 

aktifitas yang sedang kita lakukan.  

a. Permainan dan perkembangan pribadi. 

Bermain merupakan peristiwa hidup yang sangat digemari oleh anak-anak, 

maupun orang dewasa. Melalui bermacam-macam kegiatan yang ada dalam 

olahraga permainan di sekolah, banyak fungsi-fungsi kejiwaan dan kepribadian 

yang dikembangkan, misalnya : keseimbangan mental, kecepatan proses berfikir, 

daya konsentrasi, keakraban bergaul, kepemimpinan dan masih banyak lagi. 

Fungsi-fungsi kejiwaan dan kepribadian sangat mungkin dikembangkan 

melalui kegiatan-kegiatan bemain. Hal ini disebabkan didalam permainan banyak 
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kejadian-kejadian yang melibatkan keaktifan dan kepribadian masing-masing 

pesertanya. 

Setiap peserta didik dalam suatu kegiatan bermain selalu dituntut untuk 

bertingkah laku seperti apa yang dikehendaki oleh kehidupan bermasyarakat 

sosial misalnya : kalau dalam kehidupan bermasyarakat dituntut adanya kejujuran, 

kerjasama, patuh pada hukum atau ketentuan-ketentuan lain yang telah di sepakati 

bersama maka dalam kegiatan-kegiatan bermain pada setiap pelakunya juga 

dituntut untuk memiliki kejujuran, dapat kerjasama dengan baik, sportif, patuh, 

pada peraturan-peraturan permainan yang teah ditentukan. 

Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk selalu 

mematuhi etika hidup bersama, maka dalam bermainpun ada tuntutan y ang 

serupa dengan masalah etika ini, yaitu pada setiap peserta dalam suatu permainan 

juga ada keharusan untuk mematuhi etika-etika yang ada dalam masing –

masingpermainan yang telah dilakukan. Berdasarkankenyataan-kenyataan diatas 

tidak berlebihanlah kalau dikatakan bahwa melalui kegiatan-kegiatan yang ada 

dalam permainan disekolah, banyak fungsi-fungsi kejiwaan dan sifat-sifat 

kepribadian yang dapat ditanamkan dan dikembangkan sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh kehidupan kehidupan bersama dalam masyarakat. 

b. Pengaruh Permainan Terhadap Keseimbangan Mental 

Secara mudah dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan memiliki 

keseimbangan mental yang baik kalau pada diri orang itu tidak ada hal-hal yang 

berat sebelah. Keadaa ini hanya dapat dicapai apabila semua kebutuhan manusia 

dapat dipenuhi secara memuaskan. Misalnya apakah mengkin kadaan semacam 
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itu dapat terjadi di kehidupan kita. Jawabnya, jelas tidak mungkin karena 

kebutuhan mausia tidak terhingga banyak dan beragam. Ada kebutuhan yang 

bersifat jasmaniah, ada yang bersifat kejiwaan dan ada pula yang bersifat sosial. 

Masing-masing kebutuhan tersebut selalu silih berganti datangnya dan tidak ada 

henti-hentinya sepanjang kehidupan manusia. Setiap masa-masa pertumbuhan dan 

perkembangan yang baru. 

c.   Permainan dan Kestabilan Emosi 

Permainan dapat mempengaruhi kestabilan emosi  seseorang karena dalam 

permainan banyak sekali menguras tenaga dan emosi pelakunya. Karena dalam 

permainan kadang terjadi benturan-benturan fisik yang tidak diinginkan, maka 

dari itu setiap pelaku dalam melaksanakan suatu permainan harus dapat 

mengendalikan atau menstabilkan emosinya karena kalau tidak, akan terjadi suatu 

hal yang tidak diinginkan. Disini para pelaku dalam permainan diberikan suatu 

pembelajaran bahwa dalam suatu permainan dibutuhkan adanya kesadaran atau 

mampu mengontrol emosi, sehingga dalam pelaksanaan permainan kan berjalan 

lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. 

2.1.6   Karakteristik Bermain Bendera Kemenangan 

2.1.6.1   Pengertian Bermain Bendera Kemenangan 

Bendera Kemenangan merupakan suatu model bermain yang diciptakan 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswa dengan  memanfaatkan lingkungan 

persawahan. Di mana model bermain ini nantinya akan dilakukan di sepanjang 

pematang sawah dan lumpur persawahan. Dan model bermain ini mempunyai 

tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswa. Bukan hanya 
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itu, model bermain ini juga sangat membantu untuk meningkatkan keseimbangan, 

kekuatan dan kelincahan anak. Karena dalam model bermain ini terdapat unsur 

lari, melompat dan di sepanjang pematang dan lumpur persawahan. 

Sebelum model bermain Bendera Kemenangan ini dilaksanakan, terlebih 

dahulu guru membagi siswa menjadi 2 tim. Dimana anggota masing-masing tim 

harus sama banyak. Kemudian masing-masing tim diberi kesempatan untuk 

menamakan timnya masing-masing sesuai dengan selera mereka. Setelah 

terbentuk 2 tim maka masing-masing tim menempatkan diri di tempat 

pematangnya masing-masing dengan membentuk satu banjar ke belakang. dan 

untuk pelari pertama memegang bola kecil yang dinamakan bola estafet.  

 Pada model bermain bendera kemenangan ini menggunakan sistem estafet. 

Dalam model bermain bendera kemenangan ini, masing-masing siswa nantinya 

akan melakukan gerakan lari disepanjang lintasan pematang dan lumpur sawah. 

Panjang lintasan bermain bendera kemenangan ini adalah 30 m. pada 15 m 

pertama, siswa lari disepanjang pematang sawah, kemudian di 15 m kedua siswa 

melakukan lari lompat melewati rintangan yang ada. Rintangan tersebut berupa 

karet gelang yang ditarik dengan dua tiang penyangga. Yang mana tiang tersebut 

dipasang di antara pematang sawah. Kemudian setelah selesai melewati lompatan  

terakhir dan sampai di batas balik, maka siswa berbalik kembali dengan lari di 

sepanjang lumpur persawahan. Setelah sampai di garis finish, pelari pertama 

memberikan bola estafet kepada pelari kedua, setelah itu pelari kedua berhak 

melakukan gerakan serupa seperti yang telah dilakukan pelari pertama. Begitu 

seterusnya sampai pelari terakhir. Setelah pelari terakhir sampai finish, maka 
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pelari pertama akan menerima kembali bola estafet dari pelari terakhir untuk 

kembali melakukan gerakan serupa sampai pelari terakhir . Sehingga, nantinya 

masing-masing siswa akan melakukan gerakan dalam bermain ini sebanyak 2 kali 

putaran. Dan tim yang pertama kali dapat mengangkat bendera kemenangan, 

maka tim itu dinyatakan sebagai pemenangnya.  

2.1.6.2   Peraturan Permainan 

 Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam bermain bendera kemenangan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.Peraturan dalam bermain 

bendera kemenangan ini terdiri dari beberapa hal antara lain : 

1. Fasilitas dan peralatan 

a. Lapangan 

 Area persawahan yang digunakan adalah area persawahan yang telah habis 

panen. Karena dalam keadaan habis panen tersebut sudah tidak ada tanaman-

tanaman padi yang sedang tumbuh. Sehingga siswa tidak takut untuk melakukan 

aktifitas bermain bendera kemenangan. Karena nantinya jalur yang digunakan 

adalah jalur pematang sawah dan lumpur sawah. Tetapi jika area yang akan kita 

gunakan masih terdapat tanaman padi yang sedang tumbuh, maka mustahil dapat 

digunakan untuk bermain bendera kemenangan.  
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Gambar 1. Lapangan Bermain Bendera Kemenangan 

Keterangan : 

  : Sawah 

  : Pematang Sawah 

  : Pemain 

  : Garis Start / Finish 

  : halang Rintang 

  : Garis Batas Balik 

  : Bendera Kemenangan 

 

b. Karet gelang dan tiang penyangga 

Karet gelang ini nantinya digunakan sebagai rintangan yang harus dilalui 

siswa dengan cara dilompati. Karet gelang ini akan dipasang dengan cara ditarik 

sepanjang kira-kira 50 cm oleh dua penyangga yang terbuat dari bambu dengan 

tinggi kira-kira 1,5 m yang  berada di antara pematang sawah. Tiang penyangga 

ini berbentuk bendera segitiga. Yang mana benderanya ini dibuat dari kertas 

karton yang ditempel ke tiang penyangga. Nantinya ketika siswa berlari dan 
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menemui rintangan ini, maka siswa harus melewatinya dengan cara melompati 

karet yang telah terbentang oleh dua penyangga bambu tersebut.  

c. Bola  

Bola yang akan digunakan dalam model bermain bendera kemenangan ini 

merupakan bola seukuran bola tenis yang terbuat dari bahan plastik. Dan nantinya 

bola ini akan digunakan sebagai bola estafet. 

 

 

Gambar 2. Bola Estafet 

d. Bendera 

Bendera ini terbuat dari karton yang akan ditempelkan di tiang penyangga 

yang terbuat dari bambu. Bendera yang digunakan ada dua bentuk. Yang pertama 

bendera segi tiga. Bendera ini akan dipasang disepanjang pematang sawah yang 

juga digunakan sebagai tiang penyangga karet gelang. Bendera ini tingginya 

kurang lebih 1,5 m. Yang kedua adalah bendera kemenangan. Yaitu Bendera yang 

akan diperebutkan oleh dua tim. Tim yang pertama kali dapat mencabut dan 

mengangkat bendera ini, maka tim tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya. 

Bendera Kemenangan ini tingginya kurang lebih 1 m. 

   

 

 

 

Gambar 3. Bendera 

Bendera 
Kemenangan 



31 

 

 

e. Batas Balik 

Batas balik terbuat dari kertas kref yang di bentangkan dari pematang 1 -  

pematang 2 . Batas balik ini menggunakan kertas kref yang berwarna mencolok. 

 

 

Gambar 4. Batas Balik 

2. Perlengkapan pemain 

a. Memakai  seragam olahraga. 

b. Memakai celana olahraga pendek. 

3. Jumlah pemain 

a. Model bermain bendera kemenangan ini dimainkan oleh 2 tim. 

b. Tim itu dibuat dari jumlah siswa satu kelas dibagi menjadi dua tim yang 

sama banyak. 

4. Wasit 

a. Model bermain bendera kemenangan dipimpin oleh satu orang wasit. 

b. Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya bermain 

bendera kemenangan. 

c. wasit bertugas untuk mengawasi jalanya bermain selama bermain 

bendera kemenangan itu berlangsung. 

5. Lama pelaksanaan bermain 

1. Lama  bermain 

Lama bermain sampai selesai dua kali putaran 

2. Permulaan Bermain (kick off) 
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a. Untuk memulai bermain, setiap tim menempatkan diri di masing-

masing pematangnya. 

b. Pelari pertama memegang bola estafet, dan pelari kedua sampai 

terakhir berada dibelakang pelari pertama. 

c. Setelah terdengar bunyi peluit dari wasit , pelari pertama lari diatas 

pematang kemudian lari lompat melewati rintangan berupa karet 

yang dibentangkan di antara dua bendera setinggi 1,5 m 

d. Sampai di garis batas balik, kemudian kembali dengan lari didalam 

lumpur sawah sampai garis finis. 

e. Setelah sampai garis finis, bola estafet diberikan ke pelari kedua. 

f. Pelari kedua melakukan gerakan yang sama sampai pelari terakhir. 

g. Semua pemain melakukan gerakan serupa sampai 2 kali putaran.  

h. Tim yang pertama kali dapat mencabut dan mengangkat Bendera 

Kemenangan, maka tim tersebut yang dinyatakan sebagai 

pemenangnya. 

6. Sanksi 

Sanksi di model bermain bendera kemenangan ini hanyalah berupa 

diskualifikasi. Diskualifikasi hanya terjadi jika : 

a. Pelari tidak melewati semua rintangan 

b. Pelari melewati garis batas yang telah ditentukan 

c. Pelari melakukan gerakan lari tanpa membawa bola estafet 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk yang berupa model pembelajaran sepakbola melalui 

permainan tembak kaki pada siswa kelas V Sekolah Dasar. Langkah-langkah 

utama dalam penelitian ini yaitu : 

1. Melakukan penelitian dan pengumpulan informasi, termasuk observasi 

lapangan dan kajian pustaka. Langkah awal ini dilakukan untuk analisis 

kebutuhan yang bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran 

dibuat memang dibutuhkan atau tidak. 

2. Mengembangkan bentuk produk awal, berdasarkan analisis kebutuhan, 

maka langkah selanjutnya adalah pembuatan produk model pembelajaran 

penjasorkes sesuai materi yang dikembangkan yang didasarkan pada kajian 

teori. 

3. Evaluasi produk awal yang sudah dibuat oleh para ahli, dengan 

menggunakan seorang ahli pendidikan jasmani (gunakan dosen yang 

relevan dengan materi yang diteliti atau biasa menggunakan salah satu 

pembimbing yang ekspert dibidangnya), dan dua orang ahli pembelajaran 

(gunakan guru penjasorkes yang memiliki pengalaman mengajar yang 

cukup). Setelah dilakukan evaluasi oleh para ahli selanjutnya lakukan uji 
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coba skala kecil (gunakan siswa secukupnya dengan siswa sesuai kebutuhan 

materi), dengan menggunakan lembar evaluasi dan kuisioner dan konsultasi 

yang selanjutnya hasilnya dianalisis. 

4. Lakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji coba skala 

kecil yang dilakukan sebelumnya. 

5.  Uji coba skala besar di lapangan dengan menggunakan model pembelajaran 

yang sudah direvisi atau hasil uji coba skala kecil yang dilakukan 

sebelumnya. 

6.  Revisi produk akhir, dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisis uji coba 

lapangan (melalui pengamatan dan diperlukan instrument baik pengamatan 

maupun melalui angket siswa pengamat). 

7.  Hasil akhir model pembelajaran penjasorkes yang dihasilakan melalui 

revisi setelah uji coba lapangan skala besar. 

 

3.2 Metode Penentuan Obyek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karastristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk  dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. (Sugiyono, 2009:80) 

Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

Bonomerto 02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Untuk uji coba skala kecil 

berjumlah 10 siswa sedangkan untuk uji coba lapangan menggunakan 22 siswa 

kelas V SD Negeri Bonomerto 02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

3.2.2 Sampel 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karastristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009:81) 

Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah untuk uji coba skala kecil menggunakan metode Random. 

Sampling yaitu  jumlah sample yang diambil adalah sebagian jumlah 

populasi. Sedangkan untuk uji coba lapangan menggunakan metode Total 

Sampling yaitu jumlah sampel yang di ambil adalah seluruh jumlah 

populasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan siswa kelas V SD Negeri 

Bonomerto 02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

 

3.3 Prosedur Pengembangan 

Modifikasi peraturan bermain bendera kemenangan ini, dilakukan melalui 

beberapa tahap. Pada gambar 4 akan disajikan tahap-tahap prosedur bermain 

Bendera Kemenangan : 

  
Analisis Kebutuhan 

 
 

Kajian Pustaka     Observasi dan 
Wawancara 

 
 

Pembuatan Produk Awal 
 
 

Tinjauan Ahli Penjas    Uji Coba Kelompok Kecil 
dan Ahli Pembelajaran          10 Siswa Kelas  V SDN 

Bonomerto 02 
 
 

Revisi Produk Pertama 
 
 



36 

 

 

Uji Lapangan 
22 siswa SD Negeri Bonomerto 02 

 
 

Revisi Produk Akhir 
 

Produk Akhir 
 
 

Peraturan Bermain Bendera kemenangan 
Gambar 5. 

Prosedur Pengembangan Modifikasi Peraturan Permainan Bola Basket 

3.3.1  Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian 

ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah peraturan Bermain bendera 

Kemenangan ini dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti mengadakan 

observasi di SD Negeri Bonomerto 02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

tentang pelaksanaan model Bermain Bendera Kemenangan dengan cara 

melakukan pengamatan lapangan tentang aktifitas siswa. 

3.3.2  Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk model bermain bendera kemenangan. Dalam 

pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan 

kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli Penjas dan dua guru 

pendidikan jasmani sebagai ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil. 
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3.3.3  Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:  (1) 

menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3) menyusun 

instrumen pengumpulan data, dan (4) menetapkan teknik analisis data.   

3.3.4  Revisi Produk Pertama 

Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil dari 

evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan dari produk yang 

telah diujicobakan. 

3.3.5  Uji Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang dikembangkan 

dengan menggunakan subjek uji coba 22 siswa kelas  V SD Negeri Bonomerto 02 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

3.3.6  Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan siswa kelas V 

SD N Boomerto 02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

3.3.7  Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa modifikasi 

model permainan bola basket. 

 

3.4  Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisiensi dan kebermanfaatan dari produk. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut: 
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3.4.1  Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dilaksanakan terdiri dari: 

3.4.1.1 Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada 

subjek, produk yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli penjas (Drs. 

H. Endro Puji Purwono, M.Kes.), dan ahli  pembelajaran I (Mulyono S.Pd dan 

Dwi Siti Solekhah S.Pd.) dengan kualifikasi: (1) Drs. H. Endro Puji Purwono, 

M.Kes, adalah dosen pembimbing 1, (2) Mulyono, S.Pd dan Dwi Siti Solekhah, 

S.Pd adalah guru Penjas SD . Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas 

dan perlengkapan serta memenangkan pertandingan, model bermain, aktivitas 

siswa dalam permainan. Untuk menghimpun data dari para ahli digunakan 

kuesioner. Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa masukan dan saran terhadap 

produk yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar pengembangan 

produk. 

3.4.1.2 Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli 

kemudian diujicobakan kepada siswa kelas V SD N Bonomerto 02. Pada uji coba 

kelompok kecil ini menggunakan 10 siswa sebagai subjeknya. Pengambilan siswa 

dilakukan dengan menggunakan sampel secara random karena karakteristik dan 

tingkat kesegaran jasmani siswa yang berbeda. 
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Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan bermain bendera 

kemenangan yang kemudian melakukan uji coba bermain bendera kemenangan. 

Setelah selesai melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang permainan 

yang telah dilakukan. Tujuan uji coba kelompok kecil ini adalah untuk 

mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. 

3.4.1.3 Revisi Produk Pertama 

Hasil data dari evaluasi satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, serta uji 

coba kelompok kecil tersebut dianalisis. Selanjutnya dijadikan acuan untuk 

merevisi produk yang telah dibuat. 

3.4.1.4 Uji Coba Lapangan 

Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, 

selanjutnya dilakukan uji lapangan. Uji lapangan ini dilakukan pada siswa kelas  

V SD Negeri Bonomerto 02 

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan bermain bendera 

kemenangan yang telah direvisi yang kemudian melakukan uji coba model 

bermain bendera kemenangan. Setelah selesai melakukan uji coba siswa mengisi 

kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. 

3.4.2  Subjek Coba 

Subjek coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran. 

2. Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa kelas V SD Negeri  

Bonomerto 02 dipilih menggunakan sampel secara random. 

3. Uji coba lapangan yang terdiri dari 22 siswa kelas V SD Negeri Bonomerto 02 
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3.4.3 Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang berupa kritik dan 

saran dari ahli penjas dan nara sumber secara lisan maupun tulisan sebagai 

masukan untuk bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari 

Prosentase hasil dari jawaban kuesioner. 

3.4.4  Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan 

uji coba. Alasan memilih kuesioner adalah jumlah subjek yang relatif banyak 

sehingga data dapat diambil secara serentak dan waktu yang singkat. Kepada ahli 

dan siswa diberikan kuesioner yang berbeda. Kuesioner ahli dititikberatkan pada 

produk pertama yang dibuat, sedangkan kuesioner siswa dititikberatkan pada 

kenyamanan dalam menggunakan produk. Yaitu dalam bermain bendera 

kemenangan. Apakah siswa dapat melakukan model bermain bendera 

kemenangan di area persawahan. 

Kuisioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai  kelayakanya. Faktor yang digunakan berupa kualitas model permainan 

sepak bola tembak kaki. Serta komentar dan saran umum jika ada. Rentangan 

evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik”  dengan cara 

memberi tanda ”√” pada kolom yang tersedia. 

1.  Tidak baik 

2.  Kurang baik 
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3.  Cukup baik 

4.  Baik 

5.  Sangat baik 

Berikut ini adalah faktor, indikator dan jumlah butir kuisioner yang akan 

digunakan pada kuisioner ahli : 

Tabel 1. Faktor Indikator dan jumlah butir kuisioner ahli 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada siswa SD 

Kelas V 

15 

  

  Kuisioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan, yang harus 

dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “ya” dan “tidak”. Faktor yang 

digunakan dalam kuisioner meliputi aspek psikomotorik, koknitif, afektif. Cara 

pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Skor jawaban Kuisioner “Ya” dan “tidak” 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

            Berikut ini adalah faktor indikator dan jumlah butir kuisioner yang akan 

digunakan siswa: 
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Tabel 3. Faktor Indikator dan jumlah butir kuisioner siswa 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Psikomotorik Kemampuan siswa mempraktekan variasi 

dalam bermain. 

5 

2 Koknitif Kemampuan siswa memahami peraturan dan 

pengetahuan tentang model permainan tembak 

kaki. 

5 

3 Afektif Menampilkan sikap dalam bermain, seperti 

kerjasama, kejujuran, sportifitas. 

5 

 

3.4.5 Draft Awal Bermain Bendera Kemenangan 

3.4.5.1 Pengertian Bermain Bendera Kemenangan 

Bendera Kemenangan merupakan suatu model bermain yang diciptakan 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswa dengan  memanfaatkan lingkungan 

persawahan. Di mana model bermain ini nantinya akan dilakukan di sepanjang 

pematang sawah dan lumpur persawahan. Dan model bermain ini mempunyai 

tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswa. Bukan hanya 

itu, model bermain ini juga sangat membantu untuk meningkatkan keseimbangan, 

kekuatan dan kelincahan anak. Karena dalam model bermain ini terdapat unsur 

lari, melompat dan di sepanjang pematang dan lumpur persawahan. 

Sebelum model bermain Bendera Kemenangan ini dilaksanakan, terlebih 

dahulu guru membagi siswa menjadi 2 tim. Dimana anggota masing-masing tim 

harus sama banyak. Kemudian masing-masing tim diberi kesempatan untuk 
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menamakan timnya masing-masing sesuai dengan selera mereka. Setelah 

terbentuk 2 tim maka masing-masing tim menempatkan diri di tempat 

pematangnya masing-masing dengan membentuk satu banjar ke belakang. dan 

untuk pelari pertama memegang bola kecil yang dinamakan bola estafet.  

Pada model bermain bendera kemenangan ini menggunakan sistem estafet. 

Dalam model bermain bendera kemenangan ini, masing-masing siswa nantinya 

akan melakukan gerakan lari disepanjang lintasan pematang dan lumpur sawah. 

Panjang lintasan bermain bendera kemenangan ini adalah 30 m. pada 15 m 

pertama, siswa lari disepanjang pematang sawah, kemudian di 15 m kedua siswa 

melakukan lari lompat melewati rintangan yang ada. Rintangan tersebut berupa 

karet gelang yang ditarik dengan dua tiang penyangga. Yang mana tiang tersebut 

dipasang di antara pematang sawah. Kemudian setelah selesai melewati lompatan  

terakhir, maka siswa berbalik kembali dengan lari di sepanjang lumpur 

persawahan. Setelah sampai di garis finish, pelari pertama memberikan bola 

estafet kepada pelari kedua, setelah itu pelari kedua berhak melakukan gerakan 

serupa seperti yang telah dilakukan pelari pertama. Begitu seterusnya sampai 

pelari terakhir. Setelah pelari terakhir sampai finish, maka pelari pertama akan 

menerima kembali bola estafet dari pelari terakhir untuk kembali melakukan 

gerakan serupa sampai pelari terakhir . Sehingga, nantinya masing-masing siswa 

akan melakukan gerakan dalam bermain ini sebanyak 2 kali putaran. Dan tim 

yang pertama kali dapat mengangkat bendera kemenangan, maka tim itu 

dinyatakan sebagai pemenangnya.  
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3.4.5.2 Peraturan Permainan 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam bermain bendera kemenangan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

Peraturan dalam bermain bendera kemenangan ini terdiri dari beberapa hal 

antara lain : 

7. Fasilitas dan peralatan 

a. Lapangan 

Area persawahan yang digunakan adalah area persawahan yang telah habis 

panen. Karena dalam keadaan habis panen tersebut sudah tidak ada tanaman-

tanaman padi yang sedang tumbuh. Sehingga siswa tidak takut untuk melakukan 

aktifitas bermain bendera kemenangan. Karena nantinya jalur yang digunakan 

adalah jalur pematang sawah dan lumpur sawah. Tetapi jika area yang akan kita 

gunakan masih terdapat tanaman padi yang sedang tumbuh, maka mustahil dapat 

digunakan untuk bermain bendera kemenangan.       

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 6. Lapangan Bermain Bendera Kemenangan 
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Keterangan : 

  : Sawah 

  : Pematang Sawah 

  : Pemain 

  : Garis Start / Finish 

  : halang Rintang 

  : Garis Batas Balik 

  : Bendera Kemenangan 

 

b. Karet gelang dan tiang penyangga 

Karet gelang ini nantinya digunakan sebagai rintangan yang harus dilalui 

siswa dengan cara dilompati. Karet gelang ini akan dipasang dengan cara ditarik 

sepanjang kira-kira 40 cm oleh dua penyangga yang terbuat dari bambu dengan 

tinggi kira-kira 40 cm yang  berada di antara pematang sawah. Tiang penyangga 

ini berbentuk bendera segitiga. Yang mana benderanya ini dibuat dari kertas 

karton yang ditempel ke tiang penyangga. Nantinya ketika siswa berlari dan 

menemui rintangan ini, maka siswa harus melewatinya dengan cara melompati 

karet yang telah terbentang oleh dua penyangga bambu tersebut.  

c. Bola  

Bola yang akan digunakan dalam model bermain bendera kemenangan ini 

merupakan bola seukuran bola tenis yang terbuat dari bahan plastik. Dan nantinya 

bola ini akan digunakan sebagai bola estafet. 
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Gambar 7. Bola Estafet 

d. Bendera 

Bendera ini terbuat dari karton yang akan ditempelkan di tiang penyangga 

yang terbuat dari bambu. Bendera yang digunakan ada dua bentuk. Yang pertama 

bendera segi tiga. Bendera ini akan dipasang di sepanjang pematang sawah yang 

juga digunakan sebagai tiang penyangga karet gelang. Bendera ini tingginya 

kurang lebih 40 cm. Yang kedua adalah bendera kemenangan. Yaitu Bendera 

yang akan diperebutkan oleh dua tim. Tim yang pertama kali dapat mencabut dan 

mengangkat bendera ini, maka tim tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya. 

Bendera Kemenangan ini tingginya kurang lebih 1 m. 

   

 

 

  

 

Gambar 8. Bendera 

 

8. Perlengkapan pemain 

a. Memakai pakaian atau seragam olahraga. 

b. Memakai celana olahraga pendek. 

 

Bendera 
Kemenangan 
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9. Jumlah pemain 

a. Model bermain bendera kemenangan ini dimainkan oleh 2 tim. 

b. Tim itu dibuat dari jumlah siswa satu kelas dibagi menjadi dua tim yang 

sama banyak. 

10. Wasit 

a. Model bermain bendera kemenangan dipimpin oleh satu orang wasit. 

b. Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya bermain bendera 

kemenangan. 

c. wasit bertugas untuk mengawasi jalanya bermain selama bermain bendera 

kemenangan itu berlangsung. 

11. Lama pelaksanaan bermain 

1. Lama  bermain 

Lama bermain sampai selesai dua kali putaran 

3. Permulaan Bermain (kick off) 

a. Untuk memulai bermian, setiap tim menempatkan diri di masing 

pematangnya. 

b. Pelari pertama memegang bola estafet, dan pelari kedua sampai 

terakhir berada dibelakang pelari pertama. 

c. Setelah terdengar bunyi peluit dari wasit , pelari pertama lari diatas 

pematang kemudian lari lompat melewati rintangan berupa karet 

yang dibentangkan di antara dua bendera setinggi 40 cm 

d. Sampai di garis batas, kemudian kembali dengan lari didalam 

lumpur sawah sampai garis finis. 
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e. Setelah sampai garis finis, bola estafet diberikan ke pelari kedua. 

f. Pelari kedua melakukan gerakan yang sama sampai pelari terakhir. 

g. Semua pemain melakukan gerakan serupa sampai 2 kali putaran.  

h. Tim yang pertama kali dapat mencabut dan mengangkat Bendera 

Kemenangan, maka tim tersebut yang dinyatakan sebagai 

pemenangnya. 

12. Sanksi 

Sanksi di model bermain bendera kemenangan ini hanyalah berupa 

diskualifikasi. Diskualifikasi hanya terjadi jika : 

a. Pelari tidak melewati semua rintangan 

b. Pelari melewati garis batas yang telah ditentukan 

c.Pelari melakukan gerakan lari tanpa membawa bola estafet   

3.4.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan 

data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan 

teknik analisis kualitatif.  

Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari Sukirman, 

dkk. (2003:879), yaitu: 

 f= 
N
f X 100% 

Keterangan: 

f' = frekuensi relatif/angka persentase 

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
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N = jumlah seluruh data 

100% = konstanta 

Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel 3 akan disajikan klasifikasi persentase. 

Tabel 4. 

Klasifikasi Persentase 

Persentase Klasifikasi Makna 

0 – 20% 

20,1 – 40% 

40,1 – 70% 

70,1 – 90% 

90,1 – 100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan (bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 

Sumber Guilford (dalam Faqih, 1996:57) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

4.1 Hasil Data Uji Coba 

4.1.1 Validasi Ahli 

4.1.1.1 Validasi Draf Produk Awal 

 produk awal model bermain bendera kemenangan   bagi siswa kelas V 

Sekolah Dasar (SD) sebelum diuji cobakan dalam uji kelompok kecil, produk 

yang dihasilkan perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang 

peneliti ini. Peneliti melibatkan satu (1) orang ahli Penjas yang berasal dari dosen, 

yaitu Drs. H. Endro Puji Purwono, M.Kes dan dua (2) orang guru penjas Sekolah 

Dasar (SD), yaitu Mulyono, S.Pd, dan Dwi Siti Solekhah, S.Pd. 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

bermain bendera kemenangan, dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli dan 

guru penjas Sekolah Dasar. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek 

kualitas model permainan, saran, serta komentar dari ahli penjas dan guru penjas 

Sekolah Dasar terhadap model bermain bendera kemenangan. Hasil evaluasi 

berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran dengan menggunakan skala 

Likert 1 sampai 5. Caranya dengan menyontreng salah satu angka yang tersedia 

pada lembar evaluasi. 
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4.1.1.2 Deskripsi Data Validasi Ahli 

 Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk model bermain bendera kemenangan 

dapat digunakan untuk uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. Hasil pengisian 

kuesioner dari para ahli dan guru penjasorkes Sekolah Dasar (SD) dapat dilihat 

pada lampiran 6 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli Penjas dan 

guru Penjas Sekolah Dasar (SD) didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk 

dalam kategori penilaian ”baik”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model 

bermain bendera kemenangan bagi siswa kelas V SD N Bonomerto 02 dapat 

digunakan untuk uji coba skala kecil.  

Masukan berupa saran dan komentar pada produk model bermain bendera 

kemenangan, sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap model tersebut. Hasil 

evaluasi ahli untuk kualitas model bermain bendera kemenangan dapat dilihat 

pada lampiran 7 

4.1.1.3 Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas Sekolah Dasar pada produk 

atau model seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat segera dilaksanakan 

revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas 

Sekolah Dasar sebagai berikut: 

1) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah Gerakan yang 

ada dalam model bermain bendera kemenangan harus mengandung unsur 
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gerak dasar dan juga harus terdapat 3 ranah penjas yaitu psikomotor, 

kognitif, dan afektif 

2) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

menentukan  panjang lintasan di atas pematang sawah. 

3) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah memberi 

jarak pasti antara rintangan satu ke rintangan yang lainnya. 

 

REVISI DRAFT PRODUK AWAL SEBELUM UJI COBA SKALA KECIL 

MODEL PEMBELAJARAN PENJASKES MELALUI BERMAIN 

BENDERA KEMENANGAN DI LINGKUNGAN PERSAWAHAN 

1. Ukuran Panjang Lintasan Bermain Bendera Kemenangan 

Panjang Lintasan total adalah 60 m. dengan perincian sebagai berikut : 

a. 15 m pertama adalah lintasan untuk lari biasa di atas pematang sawah 

b. 15 m kedua adalah lintasan halang rintang berupa bentangan karet yang 

ditarik 2 penyangga di antara pematang sawah. 

c. 30 m adalah lintasan lari lumpur. Dilakukan setelah sampai batas balik. 

Pelari kembali dengan cara lari didalam lumpur sawah sampai garis finish. 

13. Jarak Antar Rintangan. 

a. Rintangan berupa karet yang dibentangkan oleh 2 penyangga berupa 

bendera yang ditancapkan di antara pematang sawah. 

b. Banyak rintangan adalah 5 buah 

c. Jarak antar rintangan adalah 3 meter. 
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14.  

15.  

16.   

17.  

 

 

Gambar 9. Ukuran Lapangan Bermain Bendera Kemenangan 

4.1.2 Data Uji Coba Kelompok Kecil 

 Setelah produk awal model bermain bendera kemenangan, divalidasi oleh 

ahli dan para guru Penjas Sekolah Dasar (SD) serta dilakukan revisi, maka pada 

tanggal 07 juni 2010 produk diujicobakan kepada siswa kelas V SD N Bonomerto 

02 yang berjumlah 10 siswa. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode 

sampel secara acak (random sampling). 

 Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dari uji coba ini digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba lapangan. 

 Uji coba kelompok kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

awal dari produk yang dikembangkan. Data uji coba kelompok kecil dihimpun 

dengan menggunakan kuesioner. Data uji coba kelompok kecil model bermain 

bendera kemenangan dapat di lihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

                 3 m 
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Tabel 5. Data Hasil Uji Coba Skala Kecil 

Aspek Jawaban Prosentase 

1. Apakah kamu bisa memainkan model 

bermain bendera kemenangan ? 

2. Apakah dengan berlari di pematang sawah, 

keseimbangan kamu bisa meningkat ? 

3. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan, kamu mudah untuk 

melakukannya  ? 

4. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan, kamu mudah melakukan lari 

menyusuri pematang sawah? 

5. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan kamu bisa melakukan lari di 

dalam lumpur? 

6. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan kamu bisa melompat di atas 

pematang sawah? 

7. Apakah kamu kesulitan ketika berlari di 

pematang sawah? 

8. Apakah berlari dengan cara bermain 

bendera kemenangan ini lebih 

menyenangkan bila dibandingkan dengan 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Tidak 

 

Ya 

 

 

100 

 

100 

 

60 

 

 

60 

 

 

90 

 

 

70 

 

 

70 

 

100 
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berlari di lapangan ? 

9. Apakah setelah bermain bendera 

kemenangan denyut nadi kamu bertambah ? 

10. Apakah kamu bisa berlari dan melompat 

dengan baik di dalam bermain bendera 

kemenangan? 

11. Apakah kamu tahu cara bermain bendera 

kemenangan ini? 

12. Apakah bermain bendera kemenangan 

adalah materi yang di ajarkan guru dengan 

tujuan agar dapat meningkatkan kesegaran 

jasmani ? 

13. Bermain bendera kemenangan dapat 

mendorong siswa agar aktif dalam 

bergerak? 

14. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan setiap pemain harus mematuhi 

peraturan permainan ? 

15. Apakah kamu mengetahui pelanggaran yang 

ada dalam bermain bendera kemenangan ? 

16. Apakah kamu memahami peraturan bermain 

bendera kemenangan ? 

17. Apakah kamu mengetahui gerakan apa saja 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

100 

 

70 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

70 

 

 

100 

 

 

90 

 

90 
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yang ada dalam bermain bendera 

kemenangan ? 

18. Apakah kamu mengetahui gerakan dalam 

bermain bendera kemenangan yang dapat 

meningkatkan keseimbangan ? 

19. Apakah dengan bermain bendera 

kemenangan dapat meningkatkan denyut 

nadi? 

20. Apakah kamu mengetahui gerakan yang 

dapat meningkatkan kekuatan kaki di dalam 

bermain bendera kemenangan ? 

21. Apakah kamu suka bermain bendera 

kemenangan? 

22. Apakah bermain bendera kemenangan 

menarik bagi kamu? 

23. Apakah kamu serius ketika bermain bendera 

kemenangan? 

24. Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama bermain bendera kemenangan? 

25. Apakah setiap pemain harus mentaati 

peraturan bermain bendera kemenangan ? 

26. Apakah kamu bisa bekerja sama dengan 

teman satu tim ketika bermain bendera 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

80 

 

100 

 

 

100 

 

 

90 

 

 

100 

 

100 

 

90 

 

100 

 

100 

 

 

70 
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kemenangan? 

27. Apabila kamu akan meghaargai keputusan 

wasit ? 

28. Apakah Seorang pemain boleh menentang 

keputusan yang diberikan oleh wasit ? 

29. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan 

mengakui keunggulan lawan ? 

30. Apakah kamu bersedia bermain bendera 

kemenangan lagi? 

 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

70 

 

100 

 

90 

 

90 

                        Rata – rata  84,6 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner uji coba skala kecil didapat 

rata-rata presentase pilihan yang sesuai 84,6 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan maka, model bermain bendera kemenangan ini telah memenuhi kriteria 

Baik sehingga dapat digunakan untuk siswa V SD Negeri Bonomerto 02. 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli penjas dan ahli 

pembelajaran dan uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji skala kecil. Siswa cenderung 

tertarik dan senang dalam melakukan model bermain bendera kemenangan ini.  

Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model bermain 

bendera kemenangan diujicobakan dalam skala kecil pada siswa kelas V SD 
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Negeri Bonomerto 02, perlu dicari solusi dan pemecahannya. Hal itu sangat perlu 

dilakukan sebagai perbaikan terhadap model tersebut. Berikut ini adalah berbagai 

permasalahan dan kendala, setelah produk diujicobakan pada skala kecil : 

1. Batas Balik 

 Dalam uji skala kecil pelaksanaan bermain bendera kemenangan tidak 

terdapat batas balik. Pada peraturan sebelumnya, siswa harus kembali lari 

melalui lumpur sawah setelah melompati rintangan terakhir. Sehingga 

terkadang siswa bingung antara harus sudah kembali atau belum. 

2. Tinggi Tiang Rintangan 

 Dalam pelaksanan uji coba skala kecil, tinggi tiang rintangan adalah 40 cm. 

Sehingga dikhawatirkan akan membahayakan terhadap keselamatan siswa. 

Karena ketika terjatuh, ditakutkan akan mengenai bagian wajah atau 

lainnya. 

3. Waktu 

 Alokasi waktu dalam pembelajaran penjaskes di SD berlangsung selama 2 x 

35 menit setiap kali pertemuan. Sehingga perlu diperhitungkan lama 

pemanasan, inti, evaluasi, pendinginan dan bersih-bersih diri. 

4. Tempat bersih-bersih 

 Setelah selesai bermain bendera kemenangan tentunya siswa dalam keadaan 

kotor, karena memang aktivitas bermain bendera kemenangan bendera 

kemenangan dilaksanakan di persawahan, termasuk lari di dalam lumpur 

pesawahan. Sehingga Tempat bersih-bersih harus di utamakan. 
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4.1.2.1  Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

 Berdasarkan saran dari ahli dan guru penjas Sekolah Dasar (SD) pada 

produk atau model yang telah diujicobakan ke dalam uji skala kecil, maka dapat 

segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli 

dan guru penjas SD terhadap kendala dan permasalahan yang muncul setelah uji 

coba skala kecil.  Proses revisi adalah sebagai berikut: 

1. Batas Balik 

Dalam revisi batas balik, peneliti memberikan tanda batas balik berupa 

kertas kref berwarna mencolok yang di bentangkan antara pematang 1 dn 

pematang 2. Sehingga semua siswa pasti tahu kalau sudah sampai di kertas kref, 

maka itu pertanda bahwa siswa harus kembali dan lari melalui lumpur sawah. 

2. Tinggi Tiang Rintangan. 

Dalam pelaksanan uji coba skala kecil, masing-masing tiang penyangga 

karet / tiang rintangan mempunyai tinggi 40 cm. Dengan tinggi seperti itu, 

tentunya resiko bahaya terhadap siswa akan lebih besar. Setelah mendapatkan 

saran dari ahli penjas dan ahli pembelajaran, maka peneliti mengganti tiang 

rintangan dari semula mempunyai tinggi 40 cm, kini diganti dengan tiang 

rintangan yang bertinggi 1,5 m / 150cm. Dengan tinggi yang sedemikian, maka 

siswa akan aman dalam melakukan gerakan melompati rintangan maupun lari 

menyusuri pematang. 

3. Waktu 

Alokasi waktu dalam pembelajaran penajs SD adalah 2 x 35 menit tiap kali 

pertemuan. Maka dengan alokasi waktu yang ada, Peneliti membagi waktu yang 
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ada ke dalam 5 bagian. Pada  10 menit pertama siswa melakukan pemanasan, 

kemudian pada materi inti, siswa melakukan bermain bendera kemenangan 

selama 20 menit. Setelah itu 10 menit berikutnya digunakan untuk evaluasi dan 10 

menit untuk pendinginan. Kemudian 15 menit selebihnya digunakan siswa untuk 

bersih-bersih diri. 

4. Tempat Bersih-Bersih 

Setelah melakukan model bermain bendera kemenangan, kondisi badan 

siswa pastinya dalam keadaan kotor, sehingga siswa harus melakuan bersih-bersih 

diri. Unutk masalah tempat bersih-bersih bagi siswa, telah tersedia kamar mandi 

sekolah ataupun bisa memanfaatkan sungai yang ada di dekat tempat 

pembelajaran. 

4.1.3 Draf setelah uji coba skala kecil model pembelajaran penjaskes melalui 

bermain bendera kemenangan di lingkungan persawahan pada siswa 

kelas V SD Negeri Bonomerto 02. 

4.1.3.1 Pengertian  Bermain Bendera Kemenangan. 

Bendera Kemenangan merupakan suatu model bermain yang diciptakan 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswa dengan  memanfaatkan lingkungan 

persawahan. Di mana model bermain ini nantinya akan dilakukan di sepanjang 

pematang sawah dan lumpur persawahan. Dan model bermain ini mempunyai 

tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswa. Bukan hanya 

itu, model bermain ini juga sangat membantu untuk meningkatkan keseimbangan, 

kekuatan dan kelincahan anak. Karena dalam model bermain ini terdapat unsur 

lari, melompat dan di sepanjang pematang dan lumpur persawahan. 
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Sebelum model bermain Bendera Kemenangan ini dilaksanakan, terlebih 

dahulu guru membagi siswa menjadi 2 tim. Dimana anggota masing-masing tim 

harus sama banyak. Kemudian masing-masing tim diberi kesempatan untuk 

menamakan timnya masing-masing sesuai dengan selera mereka. Setelah 

terbentuk 2 tim maka masing-masing tim menempatkan diri di tempat 

pematangnya masing-masing dengan membentuk satu banjar ke belakang. dan 

untuk pelari pertama memegang bola kecil yang dinamakan bola estafet.  

Pada model bermain bendera kemenangan ini menggunakan sistem estafet. 

Dalam model bermain bendera kemenangan ini, masing-masing siswa nantinya 

akan melakukan gerakan lari disepanjang lintasan pematang dan lumpur sawah. 

Panjang lintasan bermain bendera kemenangan ini adalah 30 m. pada 15 m 

pertama, siswa lari disepanjang pematang sawah, kemudian di 15 m kedua siswa 

melakukan lari lompat melewati rintangan yang ada. Rintangan tersebut berupa 

karet gelang yang ditarik dengan dua tiang penyangga. Yang mana tiang tersebut 

dipasang di antara pematang sawah. Kemudian setelah selesai melewati lompatan  

terakhir dan sampai di batas balik, maka siswa berbalik kembali dengan lari di 

sepanjang lumpur persawahan. Setelah sampai di garis finish, pelari pertama 

memberikan bola estafet kepada pelari kedua, setelah itu pelari kedua berhak 

melakukan gerakan serupa seperti yang telah dilakukan pelari pertama. Begitu 

seterusnya sampai pelari terakhir. Setelah pelari terakhir sampai finish, maka 

pelari pertama akan menerima kembali bola estafet dari pelari terakhir untuk 

kembali melakukan gerakan serupa sampai pelari terakhir . Sehingga, nantinya 

masing-masing siswa akan melakukan gerakan dalam bermain ini sebanyak 2 kali 
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       3 m 

 

putaran. Dan tim yang pertama kali dapat mengangkat bendera kemenangan, 

maka tim itu dinyatakan sebagai pemenangnya.  

4.1.3.2 Peraturan Permainan 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam bermain bendera kemenangan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

Peraturan dalam bermain bendera kemenangan ini terdiri dari beberapa hal 

antara lain : 

1. Fasilitas dan peralatan 

e. Lapangan 

 Area persawahan yang digunakan adalah area persawahan yang telah habis 

panen. Karena dalam keadaan habis panen tersebut sudah tidak ada tanaman-

tanaman padi yang sedang tumbuh. Sehingga siswa tidak takut untuk melakukan 

aktifitas bermain bendera kemenangan. Karena nantinya jalur yang digunakan 

adalah jalur pematang sawah dan lumpur sawah. Tetapi jika area yang akan kita 

gunakan masih terdapat tanaman padi yang sedang tumbuh, maka mustahil dapat 

digunakan untuk bermain bendera kemenangan.  
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Gambar 10. Lapangan Model Bermain Bendera Kemenangan 

Keterangan : 

  : Sawah 

  : Pematang Sawah 

  : Pemain 

  : Garis Start / Finish 

  : halang Rintang 

  : Garis Batas Balik 

  : Bendera Kemenangan 

 

f. Karet gelang dan tiang penyangga 

 Karet gelang ini nantinya digunakan sebagai rintangan yang harus dilalui 

siswa dengan cara dilompati. Karet gelang ini akan dipasang dengan cara ditarik 

sepanjang kira-kira 40 cm oleh dua penyangga yang terbuat dari bambu dengan 

tinggi kira-kira 40 cm yang  berada di antara pematang sawah. Tiang penyangga 

ini berbentuk bendera segitiga. Yang mana benderanya ini dibuat dari kertas 

karton yang ditempel ke tiang penyangga. Nantinya ketika siswa berlari dan 
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menemui rintangan ini, maka siswa harus melewatinya dengan cara melompati 

karet yang telah terbentang oleh dua penyangga bambu tersebut.  

g. Bola  

 Bola yang akan digunakan dalam model bermain bendera kemenangan ini 

merupakan bola seukuran bola tenis yang terbuat dari bahan plastik. Dan nantinya 

bola ini akan digunakan sebagai bola estafet. 

 

 

 

Gambar 11. Bola Estafet 

h. Bendera 

 Bendera ini terbuat dari karton yang akan ditempelkan di tiang penyangga 

yang terbuat dari bambu. Bendera yang digunakan ada dua bentuk. Yang pertama 

bendera segi tiga. Bendera ini akan dipasang disepanjang pematang sawah yang 

juga digunakan sebagai tiang penyangga karet gelang. Bendera ini tingginya 

kurang lebih 40 cm. Yang kedua adalah bendera kemenangan yaitu bendera yang 

akan diperebutkan oleh dua tim. Tim yang pertama kali dapat mencabut dan 

mengangkat bendera ini, maka tim tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya. 

Bendera Kemenangan ini tingginya kurang lebih 1 m. 
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Gambar 12. Bendera 

f. Batas Balik 

 Batas balik terbuat dari kertas kref yang di bentangkan dari pematang 1 -  

pematang 2 . Batas balik ini menggunakan kertas kref yang berwarna mencolok. 

 

 

 

Gambar 13. Batas Balik 

 

2. Perlengkapan pemain 

a. Memakai  seragam olahraga. 

b. Memakai celana olahraga pendek. 

3. Jumlah pemain 

18. Model bermain bendera kemenangan ini dimainkan oleh 2 tim. 

19. Tim itu dibuat dari jumlah siswa satu kelas dibagi menjadi dua tim yang 

sama banyak. 

4. Wasit 

a. Model bermain bendera kemenangan dipimpin oleh satu orang wasit. 

Bendera 
Kemenangan 
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b.Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya bermain bendera 

kemenangan. 

c. wasit bertugas untuk mengawasi jalanya bermain selama bermain 

bendera kemenangan itu berlangsung. 

5. Lama pelaksanaan bermain 

4. Lama  bermain 

  Lama bermain sampai selesai dua kali putaran 

5. Permulaan Bermain (kick off) 

a. Untuk memulai bermian, setiap tim menempatkan diri di masing 

pematangnya. 

b. Pelari pertama memegang bola estafet, dan pelari kedua sampai 

terakhir berada dibelakang pelari pertama. 

c. Setelah terdengar bunyi peluit dari wasit , pelari pertama lari diatas 

pematang kemudian lari lompat melewati rintangan berupa karet 

yang dibentangkan di antara dua bendera setinggi 40 cm 

d. Sampai di garis batas balik, kemudian kembali dengan lari didalam 

lumpur sawah sampai garis finis. 

e. Setelah sampai garis finis, bola estafet diberikan ke pelari kedua. 

f. Pelari kedua melakukan gerakan yang sama sampai pelari terakhir. 

g. Semua pemain melakukan gerakan serupa sampai 2 kali putaran.  

h. Tim yang pertama kali dapat mencabut dan mengangkat Bendera 

Kemenangan, maka tim tersebut yang dinyatakan sebagai 

pemenangnya. 
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6. Sanksi 

Sanksi di model bermain bendera kemenangan ini hanyalah berupa 

diskualifikasi. Diskualifikasi hanya terjadi jika : 

a.Pelari tidak melewati semua rintangan 

b.Pelari melewati garis batas yang telah ditentukan 

c.Pelari melakukan gerakan lari tanpa membawa bola estafet 

4.1.4  Data Uji Coba Lapangan 

 Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil langkah berikutnya 

adalah uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta uji coba 

kelompok kecil apakah model bermain  itu dapat digunakan dalam lingkungan 

sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan oleh  siswa kelas V SD N Bonomerto 02 

yang berjumlah 22 siswa. Data uji coba lapangan dihimpun dengan menggunakan 

kuesioner. Data uji coba lapangan model bermain bendera kemenangan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 6. Data Hasil Uji Coba Lapangan 

Aspek Jawaban Prosentase 

1. Apakah kamu bisa memainkan model 

bermain bendera kemenangan ? 

2. Apakah dengan berlari di pematang sawah, 

keseimbangan kamu bisa meningkat ? 

3. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan, kamu mudah untuk 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

100 

 

 

100 

 

68,18 
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melakukannya  ? 

4. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan, kamu mudah melakukan lari 

menyusuri pematang sawah? 

5. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan kamu bisa melakukan lari di 

dalam lumpur? 

6. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan kamu bisa melompat di atas 

pematang sawah? 

7. Apakah kamu kesulitan ketika berlari di 

pematang sawah? 

8. Apakah berlari dengan cara bermain 

bendera kemenangan ini lebih 

menyenangkan bila dibandingkan dengan 

berlari di lapangan ? 

9. Apakah setelah bermain bendera 

kemenangan denyut nadi kamu bertambah ? 

10. Apakah kamu bisa berlari dan melompat 

dengan baik di dalam bermain bendera 

kemenangan? 

11. Apakah kamu tahu cara bermain bendera 

kemenangan ini? 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Tidak 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

63,63 

 

 

86,36 

 

100 

 

 

59,09 

 

90,9 

 

 

 

100 

 

59,09 

 

 

100 
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12. Apakah bermain bendera kemenangan 

adalah materi yang di ajarkan guru dengan 

tujuan agar dapat meningkatkan kesegaran 

jasmani ? 

13. Apakah Bermain bendera kemenangan 

dapat mendorong siswa agar aktif dalam 

bergerak? 

14. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan setiap pemain harus mematuhi 

peraturan permainan ? 

15. Apakah kamu mengetahui pelanggaran yang 

ada dalam bermain bendera kemenangan ? 

16. Apakah kamu memahami peraturan bermain 

bendera kemenangan ? 

17. Apakah kamu mengetahui gerakan apa saja 

yang ada dalam bermain bendera 

kemenangan ? 

18. Apakah kamu mengetahui gerakan dalam 

bermain bendera kemenangan yang dapat 

meningkatkan keseimbangan ? 

19. Apakah dengan bermain bendera 

kemenangan dapat meningkatkan denyut 

nadi? 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

95,45 

 

95,45 

 

 

100 
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20. Apakah kamu mengetahui gerakan yang 

dapat meningkatkan kekuatan kaki di dalam 

bermain bendera kemenangan ? 

21. Apakah kamu suka bermain bendera 

kemenangan? 

22. Apakah bermain bendera kemenangan 

menarik bagi kamu? 

23. Apakah kamu serius ketika bermain bendera 

kemenangan? 

24. Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama bermain bendera kemenangan? 

25. Apakah setiap pemain harus mentaati 

peraturan bermain bendera kemenangan ? 

26. Apakah kamu bisa bekerja sama dengan 

teman satu tim ketika bermain bendera 

kemenangan? 

27. Apakah kamu akan meghaargai keputusan 

wasit ? 

28. Apakah Seorang pemain boleh menentang 

keputusan yang diberikan oleh wasit ? 

29. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan 

mengakui keunggulan lawan ? 

30. Apakah kamu bersedia bermain bendera 
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kemenangan lagi? 

 

                        Rata – rata  91,96 

 

Berdasarkan data uji lapangan didapatkan persentase sebesar 91,96 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka bermain bendera kemenangan ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas 

V SD Negeri Bonomerto 02.  

4.1.5 Analisis Data 

4.1.5.1   Analisis Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada tabel berikut akan disajikan analisis data dari hasil uji coba kelompok 

kecil bermain bendera kemenangan : 

Tabel 7. Analisis Data Hasil Uji Coba Skala Kecil 

Aspek Prosentase Kriteria Makna 

1. Apakah kamu bisa memainkan model 

bermain bendera kemenangan ? 

2. Apakah dengan berlari di pematang 

sawah, keseimbangan kamu bisa 

meningkat ? 

3. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan, kamu mudah untuk 

melakukannya  ? 

4. Apakah dalam bermain bendera 
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kemenangan, kamu mudah melakukan 

lari menyusuri pematang sawah? 

5. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan kamu bisa melakukan 

lari di dalam lumpur? 

6. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan kamu bisa melompat di 

atas pematang sawah? 

7. Apakah kamu kesulitan ketika berlari 

di pematang sawah? 

8. Apakah berlari dengan cara bermain 

bendera kemenangan ini lebih 

menyenangkan bila dibandingkan 

dengan berlari di lapangan ? 

9. Apakah setelah bermain bendera 

kemenangan denyut nadi kamu 

bertambah ? 

10. Apakah kamu bisa berlari dan 

melompat dengan baik di dalam 

bermain bendera kemenangan? 

11. Apakah kamu tahu cara bermain 

bendera kemenangan ini? 

12. Apakah bermain bendera kemenangan 
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adalah materi yang di ajarkan guru 

dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesegaran jasmani ? 

13. Bermain bendera kemenangan dapat 

mendorong siswa agar aktif dalam 

bergerak? 

14. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan setiap pemain harus 

mematuhi peraturan permainan ? 

15. Apakah kamu mengetahui 

pelanggaran yang ada dalam bermain 

bendera kemenangan ? 

16. Apakah kamu memahami peraturan 

bermain bendera kemenangan ? 

17. Apakah kamu mengetahui gerakan 

apa saja yang ada dalam bermain 

bendera kemenangan ? 

18. Apakah kamu mengetahui gerakan 

dalam bermain bendera kemenangan 

yang dapat meningkatkan 

keseimbangan ? 

19. Apakah dengan bermain bendera 

kemenangan dapat meningkatkan 
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denyut nadi? 

20. Apakah kamu mengetahui gerakan 

yang dapat meningkatkan kekuatan 

kaki di dalam bermain bendera 

kemenangan ? 

21. Apakah kamu suka bermain bendera 

kemenangan? 

22. Apakah bermain bendera kemenangan 

menarik bagi kamu? 

23. Apakah kamu serius ketika bermain 

bendera kemenangan? 

24. Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama bermain bendera kemenangan?

25. Apakah setiap pemain harus mentaati 

peraturan bermain bendera 

kemenangan ? 

26. Apakah kamu bisa bekerja sama 

dengan teman satu tim ketika bermain 

bendera kemenangan? 

27. Apabila kamu akan meghaargai 

keputusan wasit ? 

28. Apakah Seorang pemain boleh 

menentang keputusan yang diberikan 
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oleh wasit ? 

29. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu 

akan mengakui keunggulan lawan ? 

30. Apakah kamu bersedia bermain 

bendera kemenangan lagi? 
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Baik 
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Digunakan 

 

Digunakan 

                        Rata – rata 84,6 Baik digunakan 

 

Berdasarkan table, analisis data hasil uji coba kelompok kecil yang 

diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aspek kualitas bermain bendera kemenangan, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek peningkatan keseimbangan didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek kemudahan bermain, didapat persentase 60 %. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat) 

4. Aspek kemudahan lari di pematang sawah, didapat persentase 60%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat) 
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5. Aspek kemudahan lari di dalam lupur sawah, didapat persentase 90 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek bisa / tidak lompat di pematang sawah, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7. Aspek kesulitan berlari di pematang sawah, didapat persentase 70 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

8. Aspek kesenangan bermain bendera kemenangan, didapat persentase 100 

%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek peningkatan denyut nadi, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.  

10. Aspek bisa atau tidak berlari di atas pematang sawah, didapat persentase 

70%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan(bersyarat) 

11. Aspek cara bermain, didapat persentase 100 %. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria  sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 



77 

 

 

12. Aspek materi ajar, didapat persentase 80 %. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

13. Aspek pendorong bergerak aktif, didapat persentase 70 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

14. Aspek mematuhi peraturan dalam permainan, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

15. Aspek pengetahuan tentang pelanggaran, didapat persentase 90 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

16. Aspek memahami peraturan, didapat persentase 90 %. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka ini telah memenuhi kriteria  baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

17. Aspek pengetahuan tentang gerakan yang terkandung di dalam bermain, 

didapat persentase 80 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

18. Aspek pemahaman gerakan untuk peningkatan keseimbangan, didapat 

persentase 100 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 
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19. Aspek peningkatan denyut nadi, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

20. Aspek pemahaman gerakan untuk peningkatan kekuatan otot kaki, didapat 

persentase 90 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

21. Aspek kesukaan terhadap model bermain, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

22. Aspek ketertarikan terhadap model bermain, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

23. Aspek keseriusan ketika bermain, didapat persentase 90 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

24. Aspek ketaatan terhadap peraturan, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

25. Aspek mentaati peraturan, didapat persentase 100 %. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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26. Aspek kerja sama, didapat persentase 70 %. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

27. Aspek kebutuhan kerja sama, didapat persentase 70 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

28. Aspek tidak menentang  wasit, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

29. Aspek mengakui keunggulan lawan, didapat persentase 90 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

30. Aspek bersedia bermain kembali, didapat persentase 90 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4.1.6 Analisis Hasil Uji Coba Lapangan 

 Berdasarkan data pada tabel kuesioner pada uji lapangan yang diadakan 

pada 23 Juni 2011 didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 91,96 

%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model bermain bendera 

kemenangan ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan 

untuk siswa kelas V SD N Bonomerto 02.   
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Tabel 8. Analisis Data Hasil Uji Coba Lapangan 

Aspek Prosentase Kriteria Makna 

1. Apakah kamu bisa memainkan model 

bermain bendera kemenangan ? 

2. Apakah dengan berlari di pematang 

sawah, keseimbangan kamu bisa 

meningkat ? 

3. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan, kamu mudah untuk 

melakukannya  ? 

4. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan, kamu mudah melakukan 

lari menyusuri pematang sawah? 

5. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan kamu bisa melakukan 

lari di dalam lumpur? 

6. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan kamu bisa melompat di 

atas pematang sawah? 

7. Apakah kamu kesulitan ketika berlari 

di pematang sawah? 

8. Apakah berlari dengan cara bermain 

bendera kemenangan ini lebih 
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menyenangkan bila dibandingkan 

dengan berlari di lapangan ? 

9. Apakah setelah bermain bendera 

kemenangan denyut nadi kamu 

bertambah ? 

10. Apakah kamu bisa berlari dan 

melompat dengan baik di dalam 

bermain bendera kemenangan? 

11. Apakah kamu tahu cara bermain 

bendera kemenangan ini? 

12. Apakah bermain bendera kemenangan 

adalah materi yang di ajarkan guru 

dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesegaran jasmani ? 

13. Bermain bendera kemenangan dapat 

mendorong siswa agar aktif dalam 

bergerak? 

14. Apakah dalam bermain bendera 

kemenangan setiap pemain harus 

mematuhi peraturan permainan ? 

15. Apakah kamu mengetahui 

pelanggaran yang ada dalam bermain 

bendera kemenangan ? 

 

 

100 

 

 

59,09 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

Cukup 

baik 

 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

 

 

Sangat 

baik 

 

Sangat 

baik 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

Digunakan 

 

 

Digunakan 

(bersyarat) 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan  

 

 

Digunakan 

 

 

Digunakan 

 

 



82 

 

 

16. Apakah kamu memahami peraturan 

bermain bendera kemenangan ? 

17. Apakah kamu mengetahui gerakan 

apa saja yang ada dalam bermain 

bendera kemenangan ? 

18. Apakah kamu mengetahui gerakan 

dalam bermain bendera kemenangan 

yang dapat meningkatkan 

keseimbangan ? 

19. Apakah dengan bermain bendera 

kemenangan dapat meningkatkan 

denyut nadi? 

20. Apakah kamu mengetahui gerakan 

yang dapat meningkatkan kekuatan 

kaki di dalam bermain bendera 

kemenangan ? 

21. Apakah kamu suka bermain bendera 

kemenangan? 

22. Apakah bermain bendera kemenangan 

menarik bagi kamu? 

23. Apakah kamu serius ketika bermain 

bendera kemenangan? 

24. Apakah kamu akan mentaati peraturan 
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selama bermain bendera kemenangan?

25. Apakah setiap pemain harus mentaati 

peraturan bermain bendera 

kemenangan ? 

26. Apakah kamu bisa bekerja sama 

dengan teman satu tim ketika bermain 

bendera kemenangan? 

27. Apabila kamu akan meghaargai 

keputusan wasit ? 

28. Apakah Seorang pemain boleh 

menentang keputusan yang diberikan 

oleh wasit ? 

29. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu 

akan mengakui keunggulan lawan ? 

30. Apakah kamu bersedia bermain 

bendera kemenangan lagi? 
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Berdasarkan tabel analisis data hasil uji coba lapangan yang diperoleh 

melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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1. Aspek kualitas model bermain bendera kemenangan, didapat persentase 

100 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek peningkatan keseimbangan didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek kemudahan bermain, didapat persentase 68,18 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat) 

4. Aspek kemudahan lari di pematang sawah, didapat persentase 63,63%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

5. Aspek kemudahan lari di dalam lumpur sawah, didapat persentase 86,36 

%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek bisa / tidak lompat di pematang sawah, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7. Aspek kesulitan berlari di pematang sawah, didapat persentase 59,09 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 
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8. Aspek kesenangan bermain bendera kemenangan, didapat persentase 90,9 

%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek peningkatan denyut nadi, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.  

10. Aspek bisa atau tidak berlari di atas pematang sawah, didapat persentase 

59,9%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan(bersyarat) 

11. Aspek cara bermain, didapat persentase 100 %. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria  sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

12. Aspek materi ajar, didapat persentase 100 %. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

13. Aspek pendorong bergerak aktif, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

14. Aspek mematuhi peraturan dalam permainan, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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15. Aspek pengetahuan tentang pelanggaran, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

16. Aspek memahami peraturan, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

17. Aspek pengetahuan tentang gerakan yang terkandung di dalam bermain, 

didapat persentase 95,45 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

18. Aspek pemahaman gerakan untuk peningkatan keseimbangan, didapat 

persentase 95,45 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

19. Aspek peningkatan denyut nadi, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

20. Aspek pemahaman gerakan untuk peningkatan kekuatan otot kaki, didapat 

persentase 90,9%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 
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21. Aspek kesukaan terhadap model bermain, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

22. Aspek ketertarikan terhadap model bermain, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

23. Aspek keseriusan ketika bermain, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat  baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

24. Aspek ketaatan terhadap peraturan, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

25. Aspek mentaati peraturan, didapat persentase 100 %. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

26. Aspek kerja sama, didapat persentase 86,36 %. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

27. Aspek kebutuhan kerja sama, didapat persentase 90,9 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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28. Aspek menentang  wasit, didapat persentase 90,9 %. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

29. Aspek mengakui keunggulan lawan, didapat persentase 81,81 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

30. Aspek bersedia bermain kembali, didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4.1.8 Prototipe Produk 

 Prototipe merupakan produk asli yang dihasilkan atau di rancang. Dalam hal 

ini prototipe yang dihasilkan berupa model bermain bendera kemenangan sebagai 

produk akhir. Bermain bendera kemenangan merupakan model bermain yang 

dilaksanakan di area persawahan. Dalam model bermain ini, setiap regu berusaha 

untuk  mencabut dan mengangkat bendera kemenangan terlebih dahulu, karena 

regu mana yang pertama kali dapat mencabut dan mengangkat bendera 

kemenangan terlebih dahulu, maka regu tersebut di nyatakan sebagai 

pemenanganya. Hal-hal yang diperlukan dalam model bermain bendera 

kemenangan ini yaitu : (1) Prasarana, (2) Sarana, (3) Peraturan bermain. 

4.1.8.1 Prasarana 

 Lapangan yang digunakan dalam model bermain bendera kemenangan 

yaitu : (1) Lapangan bermain bendera kemenangan yang berbentuk persegi 

panjang. (2) Ukuran panjang lintasan lari 2 x 30 m. Pada 15 m pertama lari 
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                  3 m 

  

                  3 m 

                            

dipematang sawah, kemudian 15 m kedua lari lompat melewati halang rintang. 

Setelah selesai, kemudian kembali dengan lari di sepanjang lumpur sawah 30 m 

sampai garis finish. 

Gambar 14. Lapangan Model Bermain Bendera Kemenangan 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

4.1.8.2 Sarana 

 Sarana yang digunakan dalam bermain bendera kemenangan ini meliputi : 

(1).  20 tiang bendera dan 1 Bendera kemenangan 

(2).  Bentangan karet sebanyak 10 buah 

(3).  Bola estafet 2 buah 

(4).  Kertas kreft sebagai garis batas 

(5).  Peluit 

4.1.8.3 Peraturan Bermain 

 Peraturan model bermain bendera kemenangan yang diterapkan antara lain : 

1. Lama Bermain 
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Alokasi waktu bermain ini adalah dilaksanakan dalam 2 repetisi 

2. Pemain 

Dalam bermain bendera kemenangan terdiri dari 2 regu yang sama banyak 

jumlah anggotanya. Jumlah  pemain dapat menyesuaikan banyaknya siswa 

yang ada. 

3. Cara Bermain 

a. Untuk memulai bermain, setiap tim menempatkan diri di  pematangnya 

masing-masing. 

b. Pelari pertama memegang bola estafet, dan pelari kedua sampai terakhir 

berada dibelakang pelari pertama. 

c. Setelah terdengar bunyi peluit dari wasit , pelari pertama lari diatas 

pematang pada 15 m pertama kemudian lari lompat melewati rintangan 

berupa karet yang dibentangkan di antara dua bendera setinggi 1,5 m di 

15 m kedua 

d. Sampai di garis batas balik, kemudian kembali dengan lari didalam 

lumpur sawah sampai garis finis. 

e. Setelah sampai garis finis, bola estafet diberikan ke pelari kedua. 

f. Pelari kedua melakukan gerakan yang sama sampai pelari terakhir. 

g. Semua pemain melakukan gerakan serupa sampai 2 kali putaran.  

h. Tim yang pertama kali dapat mencabut dan mengangkat Bendera 

Kemenangan, maka tim tersebut yang dinyatakan sebagai pemenangnya. 
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4. Pertandingan 

Permainan dipimpin oleh 1 wasit dan 1 asisten wasit yaitu : (1) wasit 

bertugas memimpin jalannya bermain, (2) asisten wasit bertugas mengawasi 

jalannya bermain bilamana. Wasit berada di garis start/finish, sedangkan asisten 

wasit berada di garis batas balik. 

5. Penentuan Pemenang 

Penentuan pemenang dalam model bermain bendera kemenangan ini yaitu 

Regu yang pertama kali dapat mencabut dan mengangkat bendera kemenangan 

yang telah tertancap di garis finish, maka regu tersebut dinyatakan sebagai 

pemenangnya. 

 

4.2 Pembahasan 

 Hasil analisis data dari evaluasi ahli Penjas, didapat rata-rata penilaian 

77,3%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk bermain bendera 

kemenangan ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk 

siswa kelas V SD N Bonomerto 02 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran I, didapat rata-rata 

penilaian 82,6% . Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk  

bermain bendera kemenangan ini telah memenuhi kriteria baik sehingga layak 

digunakan untuk siswa kelas V  SD N Bonomerto 02  

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran II, didapat rata-rata 

penilaian 84 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk bermain 
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bendera kemenangan  ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan 

untuk siswa kelas V SD  N Bonomerto 02 

Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat persentase pilihan 

jawaban yang sesuai 84 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

produk bermain bendera kemenangan ini telah memenuhi kriteria baik, sehingga 

dari uji coba kelompok kecil model ini dapat digunakan untuk siswa V atas SD N 

Bonomerto 02. 

Hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase pilihan jawaban 

yang sesuai 91,6 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka produk 

bendera kemenangan  ini telah memenuhi kriteria sangat baik., sehingga dari uji 

coba lapangan model ber ini dapat digunakan untuk siswa kelas atas SD N 

Bonomerto 02. 

 

4.3 Kelemahan Produk 

4.3.1 Lapangan 

 Ketika musim penanaman padi tiba maka lapangan tidak bisa digunakan. 

Karena sawah dipenuhi tanaman padi.  

 4.3.2  Seragam 

 Bermain bendera kemenangan adalah model bermain yang dilakukan di 

daerah persawahan, sehingga seragam yang digunakan akan terkotori oleh lumpur 

sawah. Sehingga terkadang siswa meminta memakai seragam yang mudah dicuci. 

4.3.3  Pemahaman Peraturan 
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 Model bermian bendera kemenangan ini adalah suatu produk baru, 

sehingga masih ada 1 atau 2 siswa yang belum memahami betul peraturan 

bermain bendera kemenangan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

 Hasil akhir dari kegiatan penelitian model pembelajaran  ini adalah produk 

bermain bendera kemenangan  yang berdasarkan data pada saat uji coba skala 

kecil dan uji coba lapangan.  

 Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1  Produk bermain bendera kemenangan sudah dapat dipraktikkan kepada 

subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis data dari evaluasi ahli penjas 

dan hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran I, dan hasil analisis data 

dari evaluasi ahli Pembelajaran II. Rata-rata dari penilaian mereka adalah 81,3 %. 

Berdasarkan kriteria penilaian uji ahli yang ada maka produk bermain bendera 

kemenangan ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk 

siswa kelas V SD N Bonomerto 02. 

5.1.2  Produk model bermain bendera kemenangan sudah dapat digunakan bagi 

siswa kelas V SD N Bonomerto 02. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji 

coba kelompok kecil didapat persentase 84,6 % dan hasil analisis data uji coba 

lapangan didapat persentase 91,96 %. Berdasarkan kriteria yang ada maka model 

bermain bendera kemenangan  ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

dapat digunakan untuk siswa kelas V SD N Bonomerto 02.  
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5.1.3  Produk model bermain bendera kemenangan dapat menarik minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran penjaskes, jika dilihat dari jawaban kuesioner 

siswa. Berdasarkan jawaban tersebut maka bermain bendera kemenangan baik 

digunakan dalam pembelajaran penjaskes pada siswa kelas V SD N Bonomerto 

02. 

5.1.4 Berdasarkan data diatas, maka model bermain bendera kemenangan layak 

digunakan sebagai model dalam pembelajaran penjaskes di SD. 

 

5.2 Saran 

5.2.1   Model bermain bendera kemenangan ini sebagai produk yang telah 

dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian 

pembelajaran penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan untuk 

siswa kelas atas Sekolah Dasar (SD). penggunaan model ini dilaksanakan seperti 

apa yang direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai 

dengan tujuan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

5.2.2  Jika tidak terdapat permasalahan maka model bermain  ini dapat 

dilanjutkan, akan tetapi jika terdapat permasalahan maka model bermain  ini dapat 

dilakukan penyesuaian. Kemudian dapat dilakukan evaluasi kerja yang berulang-

ulang untuk memperoleh kesesuaian bermain bendera kemenangan dengan 

kondisi dan situasi di lapangan di luar lingkungan sekolah / lingkungan 

persawahan. 
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5.2.3 Bagi guru Penjasorkes di Sekolah Dasar  diharapkan dapat menciptakan 

model pembelajaran penjaskes lainnya yang memanfaatkan lingkungan sekitar  

yang lebih menarik  untuk digunakan dalam pembelajaran penjasorkes 
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Lampiran 4 

 LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI BERMAIN BENDERA KEMENANGAN SEBAGAI PROSES 

PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEGARAN JASMANI 

MELALUI LINGKUNGAN PERSAWAHAN PADA SISWA KELAS V SD 

NEGERI BONOMERTO 02 TAHUN 2011 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani 

Materi Pokok  : Kesegaran Jasmani 

Sasaran Program  : Siswa Kelas V  

Evaluator  : …………………………….. 

Tanggal  : …………………………….. 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap Bermain “ Bendera Kemenangan 

sebagai Proses Pembelajaran untuk Meningkatkan Kesegaran Jasmani melalui 

Lingkungan Persawahan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap 

kesediaan bapak/ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai 

dengan petunjuk dibawah ini. 

Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli penjas. 

Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran umum, 

serta kesimpulan. 

Rentangan evaluasi mulai dari tidak baik sampai dengan sangat baik dengan cara 

memberi  tanda  pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Cukup baik 

4. Baik 

5. Sangat baik 
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Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan 

dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah 

disediakan. 

 

Kualitas Model Permainan 

NO Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian Komentar 

1 2 3 4 5  

1 
Kesesuaian dengan kompetensi 

dasar 
      

2 Kejelasan petunjuk permainan       

3 
Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi siswa 
      

4 
Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan 
      

5 
Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan siswa 
      

6 

Kesesuaian bentuk / model 

permainan dengan karakteristik 

siswa 

      

7 
Mendorong perkembangan aspek 

fisik/jasmani siswa 
      

8 
Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 
      

9 
Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 
      

10 
Mendorong perkembangan aspek 

afektif siswa 
      

11 
Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak terampil 
      

12 Dapat dimainkan siswa putera       
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maupun puteri 

13 Mendorong siswa bergerak aktif       

14 

Meningkatkan minat dan motivasi 

siswa berpartisipasi dalam 

pelajaran penjaskes 

      

15 
Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran bermain. 
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Saran untuk  Perbaikan Model permainan ini 

Petunjuk 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon dituliskan 

pada kolom 2 ( Dua ) 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3 

3. Saran untuk perbaikan ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4. 

No Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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Komentar dan saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan : 

1. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

 

1. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

2. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

( Mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan anda )   

      

     Semarang , …………………………….. 

       Evaluator 

 

 

 

 

           ( ……………………………………………… ) 
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Lampiran 5 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

BERMAIN  BENDERA KEMENANGAN SEBAGAI PROSES 

PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEGARAN JASMANI 

MELALUI LINGKUNGAN PERSAWAHAN PADA SISWA KELAS V SD 

NEGERI BONOMERTO O2 KECAMATAN SURUH KABUPATEN 

SEMARANG 

 

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-

jujurnya. 

2. Jawablah secara runtut dan jelas. 

3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a atau 

b sesuai dengan pilihanmu 

4. Selamat mengisi dan terimakasih 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama Sekolah   : …………………… 

Nama siswa   :…………………… 

Umur    : ………………….. 

Kelas    : …………………. 

Jenis Kelamin   : ………………….. 

Nama Orang Tua  

Ayah     : ………………….. 

Ibu    : …………………... 

Alamat Rumah ( RT/RW ) : …………………………………. ……………. 

      ………………………………………………… 

      ………………………………………………… 

 

 



104 

 

 

PERTANYAAN 

A. PSIKOMOTORIK 

1. Apakah kamu bisa memainkan model bermain bendera kemenangan ? 

a. Ya   b. tidak 

2. Apakah dengan berlari dipematang sawah, keseimbangan kamu bisa 

meningkat ? 

a. Ya   b. Tidak 

3. Apakah dalam bermain bendera kemenangan, kamu mudah untuk 

melakukannya ? 

a. Ya    b. Tidak 

4. Apakah dalam bermain bendera kemenangan , kamu mudah melakukan 

lari menyusuri pematang sawah? 

a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah dalam bermain bendera kemenangan kamu bisa melakukan lari di 

dalam lumpur sawah ? 

a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah dalam bermain bendera kemenangan kamu bisa melompat diatas 

pematang sawah ? 

a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah kamu kesulitan ketika berlari di pematang sawah ? 

 a. Ya   b. Tidak 

8. Apakah berlari dengan cara bermain bendera kemenangan ini lebih 

menyenangkan  bila dibandingkan dengan berlari dilapangan ? 

a. Ya   b. Tidak 

9. Apakah setelah bermain bendera kemenangan denyut nadi kamu 

bertambah ? 

a. Ya   b. Tidak 

10.  Apakah kamu bisa lari dan melompat dengan baik di dalam bermain 

bendera kemenangan ? 

a. Ya   b. Tidak 
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B. KOGNITIF 

1.  Apakah kamu tahu cara bermain bendera kemenangan ? 

a. Ya   b. Tidak 

2.  Apakah bermain bendera kemenangan adalah materi yang diajarkan oleh guru 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesegaran jasmani? 

a. Ya   b. Tidak 

3.  Apakah bermain bendera kemenangan dapat mendorong siswa agar aktif 

dalam bergerak ? 

a.  Ya   b. Tidak 

4.  Apakah dalam bermain Bendera Kemenangan Setiap pemain harus mematuhi 

peraturan permainan ? 

a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah kamu mengetahui pelanggaran yang ada dalam bermain bendera 

kemenangan ? 

 a. Ya   b. Tidak 

6 Apakah kamu memahami peraturan bermain bendera kemenangan ? 

 a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah kamu mengetahui gerakan apa saja yang ada dalam bermain bendera 

kemenangan ? 

 a. Ya   b. Tidak 

8. Apakah kamu mengetahui gerakan yang dapat meningkatkan keseimbangan 

di dalam bermain bendera kemenangan ? 

 a. ya   b. Tidak 

9.   Apakah dengan bermain bendera kemenangan dapat menaikkan denyut nadi ? 

 a. Ya    b. Tidak 

10.  Apakah kamu mengetahui gerakan yang dapat meningkatkan kekuatan kaki di 

dalam bermain bendera kemenangan ? 

 a. Ya    b. Tidak 
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C. AFEKTIF 

1. Apakah kamu suka bermain bendera kemenangan ? 

 a. Ya   b. Tidak 

2. Apakah bermain bendera kemenangan menarik bagi kamu ? 

 a. Ya   b. Tidak 

3.  Apakah kamu serius ketika bermain bendera kemenangan “ 

 a. Ya   b. Tidak 

4.   Apakah kamu akan mentaati peraturan selama bermain bendera kemenangan 

? 

 a. Ya   b. Tidak  

5. Apakah setiap pemain harus mentaati peraturan bermain bendera kemenangan 

? 

 a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah kamu bisa bekerja sama dengan teman satu tim ketika kamu bermain 

bendera kemenangan ? 

 a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah kamu akan menghargai keputusan wasit ? 

 a. Ya   b. Tidak 

8. Apakah seorang pemain boleh menentang keputusan yang diberikan oleh 

wasit ? 

 a. Ya   b. Tidak 

9. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan mengakui keunggulan tim lawan 

? 

 a. Ya   b. Tidak 

10. Apakah kamu bersedia bermain bendera kemenangan lagi ? 

 a. Ya   b. Tidak 
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Lampiran 6 

Hasil Pengisian Kuesioner Ahli dan Guru Penjas 

NO Aspek yang dinilai 
Skor Penilaian Ahli dan Guru 

A G 1 G2 

1 
Kesesuaian dengan kompetensi 

dasar 
4 5 5 

2 Kejelasan petunjuk permainan 4 4 5 

3 
Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi siswa 
5 5 5 

4 
Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan 
4 4 4 

5 
Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan siswa 
4 5 5 

6 

Kesesuaian bentuk / model 

permainan dengan karakteristik 

siswa 

5 5 5 

7 
Mendorong perkembangan aspek 

fisik/jasmani siswa 
5 5 5 

8 
Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 
4 5 4 

9 
Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 
5 5 5 

10 
Mendorong perkembangan aspek 

afektif siswa 
4 4 4 

11 
Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak terampil 
5 5 5 

12 
Dapat dimainkan siswa putera 

maupun puteri 
5 5 4 

13 Mendorong siswa bergerak aktif 4 4 4 

14 Meningkatkan minat dan motivasi 5 5 5 
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siswa berpartisipasi dalam 

pelajaran penjaskes 

15 
Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran bermain. 
4 5 5 

Jumlah Skor 67 71 70 

Rata-Rata 4,46 4,73 4,66 

 

Keterangan : 

A : Ahli Penjas 

G1 : Guru Penjas / Ahli Pembelajaran 1 

G2 : Guru Penjas / Ahli Pembelajaran 2 
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Lampiran 7 

Saran Perbaikan Model Bermain 

No Responden Ahli Saran 

1 Ahli Penjas 1. Bentuk bermain dikembangkan lagi. 

2. Repetisi harus ditentukan 

3. Tiang bendera harus tinggi 

4. Rintangan lompat harus di beri tanda 

5. Jarak harus di perhitungkan 

6. Tempat dan alat kebersihan harus tersedia 

7. Waktu bersih-bersih harus diperhitungkan 

2 Ahli Pembelajaran 1 1. Batas belok harus diberi tanda 

2. Lebih baik pola yang digunakan  model 

estafet 

3 Ahli Pembelajaran 2 1. Peraturan jelas dan sanksi harus ada 

2. Harus memperhitungkan waktu 

Komentar dan Saran Umum 

No Responden Ahli Komentar dan Saran Umum 

1 Ahli Penjas Model bermain “Bendera kemenangan” sudah 

baik, tapi harus lebih di kembangkan lagi dan 

faktor keselamatan siswa harus di utamakan. 

2 Ahli Pembelajaran 1 Diharapkan Model bermain “Bendera 

Kemenangan” dapat dikenalkan ke sekolah-

sekolah dan dapat di praktikkan sebagai bentuk 

pembelajaran baru yang dapat menarik minat 

siswa serta dapat meningkatkan kesegaran 

jasmani siswa 

3 Ahli Pembelajaran 2 Model bermain ‘Bendera kemenangan” secara 

umum sudah bagus tetapi peraturan perlu untuk di 

perjelas agar siswa akan lebih mudah memahami 

aturan mainnya. 
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Lampiran 8 

DAFTAR 10 SISWA  KELAS V SD N BONOMERTO 02 

( SEBAGAI SAMPEL UJI COBA SKALA KECIL ) 

 

NO NAMA JENIS KELAMIN USIA 

1 Fiki Adi Lasmana Pria 12 

2 Budi cahyono Pria 12 

3 Erwin Setiyanto Pria 12 

4 Iwan Firgiawan Pria 12 

5 Galih Jurianto Pria 12 

6 Muklis Riski Setiaji Pria 13 

7 Ayuk Muji Lestari Wanita 13 

8 Mirnawati Wanita 13 

9 Dyah Rahayu Ningsih Wanita 12 

10 Lailatul Badriyah Wanita 12 
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Lampiran 9 

Jawaban Kuesioner Aspek Psikomotorik  

Pada Siswa Kelas V SD N Bonomerto 02 

Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fiki Adi Lasmana A A A A A B A A A A 

Budi cahyono A A A A A B B A A A 

Erwin Setiyanto A A B B A A A A A A 

Iwan Firgiawan A A A B A A A A A B 

Galih Jurianto A A A A B A B A A A 

Muklis Riski Setiaji A A B A A A A A A A 

Ayuk Muji Lestari A A B A A A A A A A 

Mirnawati A A A A A B A A A B 

Dyah Rahayu Ningsih A A A B A A B A A B 

Lailatul Badriyah A A A B A A A A A A 

 

Jawaban Kuesioner Aspek Kognitif  Pada Siswa Kelas V SD N Bonomerto 02 

Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fiki Adi Lasmana A A B A A A A A A A 

Budi cahyono A A A A A A B A A A 

Erwin Setiyanto A A A A A A A A A A 

Iwan Firgiawan A B A A A A A A A B 

Galih Jurianto A A A A A A B A A A 

Muklis Riski Setiaji A A B A A A A A A A 

Ayuk Muji Lestari A B A A A A A A A A 

Mirnawati A A A A A B A A A A 

Dyah Rahayu Ningsih A A B A B A A A A A 

Lailatul Badriyah A A A A A A A A A A 
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Jawaban Kuesioner Aspek Afektif 

Pada Siswa Kelas V SD N Bonomerto 02 

Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fiki Adi Lasmana A A A A A A A B A A 

Budi cahyono A A A A A A B B A A 

Erwin Setiyanto A A A A A A A B A A 

Iwan Firgiawan A A A A A A A B B B 

Galih Jurianto A A A A A B B B A A 

Muklis Riski Setiaji A A B A A A A B A A 

Ayuk Muji Lestari A A A A A A A B A A 

Mirnawati A A A A A B B B A A 

Dyah Rahayu Ningsih A A A A A B A B A A 

Lailatul Badriyah A A A A A A A B A A 
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Lampiran 10 

Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Psikomotorik Pada Siswa Kelas V 

Nama Siswa 
Butir Soal 

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fiki Adi Lasmana 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Budi cahyono 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

Erwin Setiyanto 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 

Iwan Firgiawan 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

Galih Jurianto 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 

Muklis Riski Setiaji 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Ayuk Muji Lestari 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Mirnawati 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

Dyah Rahayuningsih 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 

Lailatul Badriyah 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

Jumlah 10 10 7 6 9 7 7 10 10 7  

Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Kognitif Pada Siswa Kelas V  

Nama Siswa 
Butir Soal 

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fiki Adi Lasmana 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Budi cahyono 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Erwin Setiyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Iwan Firgiawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

Galih Jurianto 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 

Muklis Riski Setiaji 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Ayuk Muji Lestari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Mirnawati 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Dyah Rahayuningsih 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 

Lailatul Badriyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Jumlah 10 8 7 10 9 9 8 10 10 9  

Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Afektif 
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Pada Siswa Kelas V SD N Bonomerto 02 

Nama Siswa 
Buti Soal Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fiki Adi Lasmana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Budi cahyono 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Erwin Setiyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Iwan Firgiawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Galih Jurianto 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 

Muklis Riski Setiaji 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Ayuk Muji Lestari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Mirnawati 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

Dyah Rahayuningsih 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Lailatul Badriyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Jumlah 10 10 9 10 10 7 7 10 9 9  
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Lampiran 11  

DAFTAR SISWA  KELAS V SD N BONOMERTO 02 

( SEBAGAI SAMPEL UJI COBA LAPANGAN ) 

NO NAMA JENIS KELAMIN USIA 

1 Ayuk Muji Lestari P 13 

2 Fiki Adi Lasmana L 12 

3 Budi cahyono L 12 

4 Banun Budi Handaya P 12 

5 Erwin Setiyanto L 12 

6 Iwan Firgiawan L 12 

7 Mirnawati P 13 

8 Muhammad Andri Setiaji L 13 

9 Chandra mukti L 12 

10 Dyah Rahayu Ningsih P 12 

11 Eva Kusrini P 11 

12 Ilham Tangkas L 12 

13 Lailatul Badriyah P 12 

14 Liya Hapsari P 12 

15 Muhammad Imam Fauzi L 11 

16 Ririh Probojati P 12 

17 Rismawati Ayu Widosari P 13 

18 Umi Solikhatun P 11 

19 Muhammad Alif 
Imamimubin 

L 11 

20 Galih Juriyanto L 12 

21 Muhammad Bagas Dwi P. L 11 

22 Muklis Riski Setiaji L 13 
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Lampiran 12 

Jawaban Kuesioner Aspek Psikomotorik  

Pada Siswa Kelas V SD N Bonomerto 02 

Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ayuk Muji Lestari A A B A A A A A A A 

Fiki Adi Lasmana A A A A A A B A A A 

Budi cahyono A A A A A A A A A A 

Banun Budi Handaya A A A A A A B A A B 

Erwin Setiyanto A A A B A A B A A A 

Iwan Firgiawan A A B A A A A A A A 

Mirnawati A A A A A A A A A A 

Muhammad Andri Setiaji A A A A A A A A A A 

Chandra mukti A A B A B A A A A B 

Dyah Rahayu Ningsih A A A A A A A A A A 

Eva Kusrini A A A B A A A A A B 

Ilham Tangkas A A A A A A B A A A 

Lailatul Badriyah A A A A B A A A A A 

Liya Hapsari A A B B A A B A A B 

Muhammad Imam Fauzi A A B A A A B B A B 

Ririh Probojati A A A B A A A A A A 

Rismawati Ayu Widosari A A A B A A B A A B 

Umi Solikhatun A A B A A A A B A B 

Muhammad Alif M. A A A B A A A A A A 

Galih Juriyanto A A A B B A B A A B 

Muhammad Bagas Dwi P. A A B B A A B A A B 

Muklis Riski Setiaji A A A A A A A A A A 
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Jawaban Kuesioner Aspek Kognitif 

Pada Siswa Kelas V SD N Bonomerto 02 

Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ayuk Muji Lestari A A A A A A A A A A 

Fiki Adi Lasmana A A A A A A A A A A 

Budi cahyono A A A A A A A A A A 

Banun Budi Handayani A A A A A A A A A A 

Erwin Setiyanto A A A A A A A A A A 

Iwan Firgiawan A A A A A A A A A A 

Mirnawati A A A A A A A A A A 

Muhammad Andri Setiaji A A A A A A A A A A 

Chandra mukti A A A A A A A A A A 

Dyah Rahayu Ningsih A A A A A A A A A A 

Eva Kusrini A A A A A A A A A A 

Ilham Tangkas A A A A A A B A A A 

Lailatul Badriyah A A A A A A A A A B 

Liya Hapsari A A A A A A A A A A 

Muhammad Imam Fauzi A A A A A A A A A A 

Ririh Probojati A A A A A A A A A B 

Rismawati Ayu Widosari A A A A A A A B A A 

Umi Solikhatun A A A A A A A A A A 

Muhammad Alif M. A A A A A A A A A A 

Galih Juriyanto A A A A A A A A A A 

Muhammad Bagas Dwi P. A A A A A A A A A A 

Muklis Riski Setiaji A A A A A A A A A A 
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Jawaban Kuesioner Aspek Afektif 

Pada Siswa Kelas V SD N Bonomerto 02 

Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ayuk Muji Lestari A A A A A A A B A A 

Fiki Adi Lasmana A A A A A A A B A A 

Budi cahyono A A A A A A A B A A 

Banun Budi Handayani A A A A A A A B A A 

Erwin Setiyanto A A A A A A B B A A 

Iwan Firgiawan A A A A A A A B A A 

Mirnawati A A A A A A A B A A 

Muhammad Andri Setiaji A A A A A A B B A A 

Chandra mukti A A A A A B A B A A 

Dyah Rahayu Ningsih A A A A A A A B A A 

Eva Kusrini A A A A A A A B A A 

Ilham Tangkas A A A A A A A A B A 

Lailatul Badriyah A A A A A B A B A A 

Liya Hapsari A A A A A A A B A A 

Muhammad Imam Fauzi A A A A A A A B A A 

Ririh Probojati A A A A A B A B B A 

Rismawati Ayu Widosari A A A A A A A B A A 

Umi Solikhatun A A A A A A A B A A 

Muhammad Alif M. A A A A A A A A B A 

Galih Juriyanto A A A A A A A B A A 

Muhammad Bagas Dwi P. A A A A A A A B B A 

Muklis Riski Setiaji A A A A A A A B A A 
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Lampiran 13 

Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Psikomotorik Pada Siswa Kelas V 

 

Nama Siswa 
Butir Soal 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ayuk Muji Lestari 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Fiki Adi Lasmana 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Budi cahyono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Banun Budi Handaya 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 

Erwin Setiyanto 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 

Iwan Firgiawan 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Mirnawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muhammad Andri S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Chandra mukti 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 

Dyah Rahayu N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Eva Kusrini 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

Ilham Tangkas 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Lailatul Badriyah 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

Liya Hapsari 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

Muhammad Imam F. 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 

Ririh Probojati 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

Rismawati Ayu W. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 

Umi Solikhatun 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 

Muhammad Alif M. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

Galih Juriyanto 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 

Muhammad Bagas D. 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

Muklis Riski Setiaji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Jumlah 22 22 15 14 19 22 13 20 22 13  
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Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Kognitif Pada Siswa Kelas V 

 

Nama Siswa 
Butir Soal 

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ayuk Muji Lestari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Fiki Adi Lasmana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Budi cahyono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Banun Budi Handaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Erwin Setiyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Iwan Firgiawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Mirnawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muhammad Andri S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Chandra mukti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Dyah Rahayu Ningsih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Eva Kusrini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Ilham Tangkas 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Lailatul Badriyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

Liya Hapsari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muhammad Imam F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Ririh Probojati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

Rismawati Ayu W. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

Umi Solikhatun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muhammad Alif M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Galih Juriyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muhammad Bagas D. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muklis Riski Setiaji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 22 22 22 22 22 22 21 21 22 20  
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Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Afektif Pada Siswa Kelas V 

 

Nama Siswa 
Butir Soal 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ayuk Muji Lestari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Fiki Adi Lasmana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Budi cahyono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Banun Budi Handaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Erwin Setiyanto 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Iwan Firgiawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Mirnawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muhammad Andri S. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Chandra mukti 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Dyah Rahayu Ningsih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Eva Kusrini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Ilham Tangkas 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 

Lailatul Badriyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Liya Hapsari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muhammad Imam F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Ririh Probojati 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 

Rismawati Ayu W. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Umi Solikhatun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muhammad Alif M. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 

Galih Juriyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Muhammad Bagas D.P 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

Muklis Riski Setiaji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Jumlah 22 22 22 22 22 19 20 20 18 22  

 

 

 



122 

 

 

 

Foto  peneliti bersama  2 ahli pembelajaran dan siswa Kelas V SD N Bonomerto 02 

 

 

Peneliti memberikan penjelasan tentang peraturan bermain bendera kemenangan 
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Pemanasan sebelum bermain bendera kemenangan dimulai 

 

 

Para siswa berbaris di pematangnya masing‐masing 
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 Tiang dan  bentangan karet sebagai  halang rintang 
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Berlari diatas pematang sawah dan melompati halang rintang 


