RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

A.
Nama Sekolah
:
SMP IT Assa’idiyyah

Mata Pelajaran
:
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kelas/ Semester
:
VII/ 2

Materi Pokok
:
Kebugaran Jasmani

Alokasi Waktu
:
6 x 40 (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran KI 3 & KI 4
Pertemuan Pertama
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat:
	Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk latihan kekuatan otot perut dengan benar

Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk latihan kekuatan otot punggung dengan benar
Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk latihan kekuatan otot lengan dengan benar
Peserta didik dapat mempraktikkan latihan kekuatan otot perut (set up) sebanyak 20 kali secara langsung/ dengan benar
Peserta didik dapat mempraktikkan latihan kekuatan otot punggung (back up) sebanyak 20 kali secara langsung/ dengan benar
Peserta didik dapat mempraktikkan latihan kekuatan otot lengan (push up) sebanyak 10 kali secara langsung/ dengan benar
	Peserta didik melakukan latihan kekuatan otot perut, punggung dan lengan untuk menumbuhkan nilai kedisiplinan dan toleransi 

Pertemuan Kedua
	Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk latihan kekuatan otot tungkai dengan benar

Peserta didik dapat menjelaskan cara latihan daya tahan otot lengan dengan benar
Peserta didik dapat menjelaskan cara latihan daya tahan otot tungkai dengan benar
Peserta didik dapat mempraktikkan latihan kekuatan otot tungkai (naik turun bangku)  sebanyak 20 kali/ dengan benar
Peserta didik dapat mempraktikkan latihan daya tahan otot lengan (kereta dorong)  sejauh 9 meter 
Peserta didik dapat mempraktikkan latihan daya tahan otot tungkai (berjalan jongkok) sejauh 9 meter/ dengan benar
	Peserta didik melakukan latihan kekuatan otot tungkai, daya tahan otot lengan dan tungkai untuk menumbuhkan nilai kedisiplinan dan toleransi

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kimpetensi
Kompetensi Dasar (KI 3):
	Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan (daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan) dan pengukuran hasilnya

Indikator Pencapaian Kompetensi:
	Menyebutkan beberapa bentuk latihan kekuatan otot perut

Menyebutkan beberapa bentuk latihan kekuatan punggung
Menyebutkan beberapa bentuk latihan kekuatan lengan
Menyebutkan beberapa bentuk latihan kekuatan otot tungkai
Menjelaskan cara latihan daya tahan otot lengan
Menjelaskan cara latihan daya tahan otot tungkai




Kompetensi Dasar (KI 4):
Mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang 
terkait dengan kesehatan (daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan) dan pengukuran hasilnya
	Melakukan bentuk latihan kekuatan otot perut

Melakukan bentuk latihan kekuatan otot punggung
Melakukan bentuk latihan kekuatan otot lengan
Melakukan bentuk latihan kekuatan otot tungkai
Melakukan bentuk latihan daya tahan otot lengan 
Melakukan bentuk latihan daya tahan otot tungkai
	Melakukan latihan kekuatan otot perut, punggung, lengan, tungkai dan daya tahan otot lengan serta tungkai untuk menumbuhkan nilai kedisiplinan 
	Melakukan latihan kekuatan otot perut, punggung, lengan, tungkai dan daya tahan otot lengan serta tungkai untuk menumbuhkan nilai toleransi

Materi Pembelajaran
Pertemuan Pertama
	Latihan kekuatan otot perut
	Latihan kekuatan otot lengan
	Latihan kekuatan otot punggung

	Pertemuan Kedua

	Latihan kekuatan otot tungkai 
	Latihan daya tahan otot lengan
	Latihan daya tahan otot tungkai


Metode Pembelajaran
Pendekatan Saintifik
	Metode Resiprocal serta penugasan

Media Pembelajaran
	Media  : gambar bentuk gerakan kekuatan dan daya tahan otot perut, otot 

                lengan, otot  punggung dan otot tungkai
	Alat      : peluit, matras dan ruang terbuka yang datar


Sumber belajar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan KesehatanSMP/MTs Kelas VII. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal: 260-272
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Buku Siswa Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SMP/MTs Kelas VII. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal: 187-195
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama
	Pendahuluan (20 menit)

	Berbaris

Peserta didik dibariskan 2 - 4 bersaf, peserta didik yang tinggi disebelah kanan
	Presensi 

Mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan kesehatan peserta didik secara umum
	Berdoa 

Peserta didik dipimpin berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing - masing
	Apersepsi 

Guru membuka pelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta didik dengan cara :
	mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari guna mengetahui seberapa jauh kompetensi awal peserta didik pada materi yang akan dipelajari sekaligus untuk mengaitkan materi pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari

menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari
	Pemanasan

Menugaskan peserta didik untuk melakukan penguluran (stretching) yang dimulai dari gerakan kepala menuju ke arah kaki, dengan hitungan masing masing bagian 2 x 8 hitungan. Diupayakan gerakan pemanasan lebih banyak difokuskan pada otot-otot yang banyak digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot perut, otot lengan, dan otot punggung

	Kegiatan Inti (80 menit)

Mengamati 
Mengamati penjelasan konsep latihan kekuatan otot perut, otot lengan, dan otot punggung dengan cara
	Peserta didik dibariskan dua bersaf, baris belakang bergeser ke kanan sedikit sehingga memungkinkan masing-masing dari mereka dapat melihat dengan baik  contoh gerakan yang disajikan oleh guru.

Peserta didik diminta untuk mengamati gerakan yang diperagakan dengan seksama untuk diaplikasikan dalam latihan dan diupayakan dicermati setiap gerakan supaya mendapatkan indikator kesempurnaan yang ditemukan pada gerakan tersebut

Menanya 
Pada akhir penjelasan dan contoh dari guru/model,  peserta didik diberi kesempatan bertanya mengenai latihan kekuatan otot perut, otot lengan, dan otot punggung dengan cara:
	Perserta  didik  dibagi dalam kelompok kecil masing-masing kelompok ± 4 peserta didik.

Pada waktu peserta didik dalam kelompok mulai mencoba latihan kekuatan otot perut, otot lengan, dan otot punggung, peserta didik  diberi kesempatan untuk menanyakan kejelasan dari (1) tujuan gerakan, (2) prosedur gerakan, (3) prasarat kemampuan dengan cara menanyakan langsung pada guru maupun teman dalam satu kelompok

            Mencoba (mengumpulkan data):
	Untuk mencoba menjawab permasalahan yang ada peserta didik mempraktikkan atau latihan teknik dasar sesuai konsep yang dipahaminya. Di masing-masing kelompoknya peserta didik melakukan eksplorasi yang tujuan untuk menemukan cara yang tepat dalam melakukan latihan kekuatan otot perut, otot lengan, dan otot punggung dengan cara:                      

	Tiap kelompok diminta melakukan 1 macam bentuk latihan otot perut, otot lengan, dan otot punggung. Setelah diketahui tujuan, prosedur, dan prasyaratnya mereka diminta untuk mencari 1 contoh lagi latihan kekuatan otot perut, otot lengan, dan otot punggung dengan cara yang lain. Cara inipun diupayakan diketahui tujuan, prosedur, dan persyaratanya, dan seterusnya mampu mengeksplorasi sebanyak mungkin cara latihan kekuatan otot perut, otot lengan, dan otot punggung

Berikut adalah contoh latihan kekuatan otot perut, otot lengan, dan otot punggung yang mungkin dilakukan oleh tiap-tiap kelompok
	Peserta didik melakukan sit up selama 30 detik sebanyak-banyaknya dengan kaki dipegangi teman satu kelompoknya
pengembangan034.tif
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	Peserta didik melakukan sit up selama 30 detik sebanyak-banyaknya dengan dengan media bola yang dilempar ke teman satu kelompoknya
pengembangan035.tif
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	Peserta didik melakukan back up selama 30 detik sebanyak-banyaknya dengan cara kaki dipegang oleh teman satu kelompoknya.
pengembangan026.tif
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	Peserta didik melakukan back up selama 30 detik sebanyak-banyaknya dengan media bola yang dilempar ke teman satu kelompoknya
pengembangan023.tif
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	Peserta didik melakukan push up selama 30 detik sebanyak-banyaknya dengan cara lutut ditekuk
pengembangan018.tif

file_4.wmf



	Peserta didik saling tarik menarik menggunakan tongkat selama 30 detik.
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Menganalisis (mengolah data):
	Menganalisa hasil temuan kelompok menggunakan format yang disediakan oleh guru. Peserta didik tetap berdiskusi dalam keompok masing-masing. Setiap kelompok di fasilitasi guru dengan lembar pengamatan. Masing-masing gerakan yang berhasil ditemukan, diminta dilakukan ulang oleh masing-masing anggota kelompok dan dikuatkan dari pengamatan guru. Adapun formatnya adalah: 


Lembar pengamatan sit up
No
Fokus yang diamati
Cek sejawat
Cek Guru
Cek sejawat
Cek Guru


Sit up 1
Sit up 1
Sit up 2
Sit up 2


1
2
1
2
1
2
1
2
1
Sikap awal








2
Gerakan inti








3
Sikap akhir









Kesimpulan       : ..............................................................................................
Rencana Lanjut : ..............................................................................................
Lembar pengamatan back up
No
Fokus yang diamati
Cek sejawat
Cek Guru
Cek sejawat
Cek Guru


Back up 1
Back up 1
Back up 2
Back up 2


1
2
1
2
1
2
1
2
1
Sikap awal








2
Gerakan inti








3
Sikap akhir









Kesimpulan       : ..............................................................................................
Rencana Lanjut : ...............................................................................................

Lembar pengamatan latihan push up
No
Fokus yang diamati
Cek sejawat
Cek Guru
Cek sejawat
Cek Guru


push up   1
push up 1
push up 2
push up 2


1
2
1
2
1
2
1
2
1
Sikap awal








2
Gerakan inti








3
Sikap akhir









Kesimpulan       : ..............................................................................................
Rencana Lanjut : ...............................................................................................

	Keterangan lembar pengamatan : 
skor 1 gerakan salah, skor 2 gerakan benar
 
                 Petunjuk pengisian kesimpulan   :
No
Rentang skor
Kategori
1
1 s.d 4
Salah
2
5 s.d 6
Hampir  benar
3
7 s.d 8
Benar

Berdasarkan hasil pengamatan, masing-masing kelompok memperbaiki kesalahan dari masing-masing teknik gerakan yang dilakukan. hingga menghasilkan suatu kesimpulan gerakan yang baik dari sudut pandang kelompoknya untuk dipresentasikan.

Mengkomunikasikan
	Kegiatannya adalah:

	Masing-masing kelompok untuk memaparkan temuan di hadapan guru dan kelompok lain

Kelompok lain diminta untuk mencatat tanggapan dan temuan dari kelompok yang tampil 
Setelah semua kelompok memprersentasikan hasilnya, masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dari apa yang dia lihat/ amati. 
Kegiatan ini diakhiri dengan simpulan umum, apresiasi dan pemberian motivasi guru

	Penutup (20 menit)

	Penenangan (colling down)

Setelah selesai kegiatan inti peserta didik dikumpulkan melakukan cooling down yang dipimpin oleh peserta didik
	Kesimpulan

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari seluruh proses pembelajaran yang telah selesai
	Penilaian

Guru membuat penilaian terhadap keberhasilan proses pembelajaran secara transparan
	Refleksi dari guru dan peserta didik

Guru memberikan kesepatan pada peserta didik untuk menyampaikan pendapatannya tentang materi yang mereka pelajari dari sisi fungsi dan kemanfaatnya, kemudian guru memberi penekanan dari hasil yang disampaikan peserta didik.
	Tindak lanjut dan menjelaskan materi minggu depan

Guru memberikan tugas lari jogging untuk persiapan pembelajaran minggu depan yaitu materi kekuatan otot tungkai dan daya tahan otot lengan dan tungkai
	Berdoa

Guru menugaskan salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
	Kembali ke kelas dengan tertib dan tepat waktu

Peserta didik kembali ke kelas yang dilakukan dengan tertib, bagi peserta didik yang bertugas mengembalikan peralatan ke tempat semula

Pertemuan kedua
Pendahuluan (25 menit)
	Berbaris 
Peserta didik dibariskan 2 - 4 bersaf, peserta didik yang tinggi disebelah kanan
	Presensi 

Mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan kesehatan peserta didik secara umum
	Berdoa 

Peserta didik dipimpin berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing
	Apersepsi 

Guru membuka pelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta didik dengan cara :
	mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari guna mengetahui seberapa jauh kompetensi awal peserta didik pada materi yang akan dipelajari sekaligus untuk mengaitkan materi pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari

menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari
	Pemanasan

Menugaskan peserta didik untuk melakukan penguluran (stretching) yang dimulai dari gerakan kepala menuju ke arah kaki, dengan hitungan masing - masing bagian 2 x 8 hitungan. Diupayakan gerakan pemanasan lebih banyak difokuskan pada pemanasan tangan dan kaki dengan menggunakan pemanasan statis dan dinamis

	Kegiatan Inti

Mengamati
	Mengamati penjelasan konsep latihan kekuatan otot tungkai daya tahan otot lengan dan otot tungkai dengan cara:

	Peserta didik dibariskan dua bersaf, baris belakang bergeser ke kanan sedikit sehingga memungkinkan masing-masing dari mereka dapat melihat dengan baik contoh gerakan yang disajikan oleh guru atau model. 
	Peserta didik diminta untuk mengamati gerakan yang diperagakan oleh guru/ model dengan seksama untuk diaplikasikan dalam latihan dan diupayakan dicermati setiap gerakan supaya mendapatkan indikator kesempurnaan yang ditemukan pada gerakan tersebut


	Menanya 
	Pada akhir penjelasan dan contoh dari guru/ model,  peserta didik diberi kesempatan bertanya mengenai latihan kekuatan otot tungkai daya tahan otot lengan dan otot tungkai dengan cara:

	Perserta  didik  dibagi dalam kelompok kecil masing-masing kelompok ± 4 peserta didik.

Peserta didik dalam kelompok mulai mencoba latihan kekuatan otot tungkai daya tahan otot lengan dan otot tungkai, peserta didik  diberi kesempatan untuk menanyakan kejelasan dari (1) tujuan gerakan, (2) prosedur gerakan, (3) prasarat kemampuan dengan cara menanyakan langsung pada guru maupun teman dalam satu  kelompok



Mencoba (mengumpulkan data):
	Untuk mencoba menjawab permasalahan yang ada, peserta didik mempraktikkan atau latihan latihan kekuatan otot tungkai daya tahan otot lengan dan otot tungkai sesuai konsep yang dipahaminya. Dengan cara di masing-masing kelompoknya peserta didik melakukan eksplorasi yang tujuan untuk menemukan cara yang tepat dalam melakukan latihan kekuatan otot tungkai daya tahan otot lengan dan otot tungkai 

Caranya
Masing-masing kelompok melakukan kegiatan :
	Untuk latihan kekuatan otot tungkai peserta didik melakukan jalan satu kaki selama 30 detik seperti pada gambar secara berkelompok
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	Kegiatan berikutnya peserta didik melakukan naik turun bangku/ trap selama 30 detik sebanyak-banyaknya seperti pada gambar
akt.pengemb..tif
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	Untuk melakukan daya tahan otot lengan peserta didik melakukan jalan dengan tangan dan kaki dipegangi teman. Masing-masing peserta didik melakukan jalan searah dengan jarak 5-6 kemudian berganti dengan pasangannya. Dan dilakukan pengulangan sampai 5 kali seperti pada gambar
pengembangan031.tif
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	Untuk latihan daya tahan otot lengan berikutnya peserta didik melakukan pul up. Masing-masing peserta didik melakukan 5 kali pul up kemudian berganti dengan pasangannya. Dan dilakukan pengulangan sampai 5 kali seperti pada gambar
aktivitas pengembangan001.tif
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	Dan untuk latihan daya tahan otot tungkai peserta didik melakukan jalan jongkok bolak balik dengan jarak 2 x 4m. Dan dilakukan pengulangan samapai 5 kali seperti pada gambar
pengembangan028.tif
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	Untuk latihan daya tahan otot tungkai peserta didik melakukan naik turun bangku dengan dua kaki  sebanyaka 10 kali. Dan dilakukan pengulangan sampai 5 kali seperti pada gambar
pengembangan027.tif
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	Menganalisis (mengolah data):
	Menganalisa hasil temuan kelompok menggunakan format yang disediakan oleh guru. Peserta didik tetap berdiskusi dalam keompok masing-masing. Setiap kelompok di fasilitasi guru dengan lembar pengamatan. Masing-masing gerakan yang berhasil ditemukan, diminta dilakukan ulang oleh masing-masing anggota kelompok dan dikuatkan dari pengamatan guru. Adapun formatnya adalah:


	Lembar pengamatan jalan satu kaki
No
Fokus yang diamati
Cek sejawat
Cek Guru
Cek sejawat
Cek Guru


Jalan satu kaki 1
Jalan satu kaki 1
Jalan satu kaki 2
Jalan satu kaki 2


1
2
1
2
1
2
1
2
1
Sikap awal








2
Gerakan inti








3
Sikap akhir









	        Kesimpulan     : ...................................................................................................
	Rencana lanjut : ...................................................................................................

	Lembar pengamatan naik turun trap
No
Fokus yang diamati
Cek sejawat
Cek Guru
Cek sejawat
Cek Guru


naik turun trap 1
naik turun trap 1
naik turun trap 2
naik turun trap 2


1
2
1
2
1
2
1
2
1
Sikap awal








2
Gerakan inti








3
Sikap akhir









	        Kesimpulan     : ..................................................................................................
	Rencana lanjut : ..................................................................................................

Keterangan lembar pengamatan : skor 1 gerakan salah, skor 2 gerakan benar
                  Petunjuk pengisian kesimpulan   :
No
Rentang skor
Kategori
1
1 s.d 4
Salah
2
5 s.d 6
Hampir  benar
3
7 s.d 8
Benar
	

Lembar pengamatan untuk latihan daya tahan otot lengan dan tungkai
No
Fokus yang diamati
Pengamat guru/ teman


Sebelum latihan
Sesudah latihan
1
Pull up


2
Naik turun bangku



Keterangan:  lakukan pull up dan naik turun trap sebanyak mungkin      selama 1 menit
	     
                     Kesimpulan      : .................................................................................................
	Rencana lanjut : ..................................................................................................

Petunjuk pengisian kesimpulan latihan daya tahan otot lengan dan tungkai:
No
Katagori 
Keterangan 
1
Latihan gagal
Apabila hasil sebelum latihan lebih banyak atau sama dengan hasil sesudah latihan
2
Latihan berhasil
Apabila hasil sebelum latihan lebih sedikit dengan hasil sesudah latihan

Berdasarkan hasil pengamatan, masing-masing kelompok memperbaiki kesalahan dari masing-masing teknik gerakan yang dilakukan. hingga menghasilkan suatu kesimpulan gerakan yang baik dari sudut pandang kelompoknya untuk dipresentasikan.

Mengkomunikasikan
	Kegiatannya adalah: 

	Masing-masing kelompok untuk memaparkan temuan di hadapan guru dan kelompok lain

Kelompok lain diminta untuk mencatat tanggapan dan temuan dari kelompok yang tampil 
	Setelah semua kelompok memprersentasikan hasilnya, masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dari apa yang dia lihat/ amati. 
Kegiatan ini diakhiri dengan kompetisi gerakan set up, pull up serta naik turun trap yang pesertanya adalah wakil dari masing-masing kelompok. Kemudian ditindak lanjuti dengan simpulan umum, apresiasi dan pemberian motivasi guru

	Penutup (15 menit)

	Penenangan (colling down)

Setelah selesai kegiatan inti peserta didik dikumpulkan melakukan cooling down yang dipimpin oleh peserta didik
	Kesimpulan

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari seluruh proses pembelajaran yang telah selesai
	Penilaian

Guru membuat penilaian terhadap keberhasilan proses pembelajaran secara transparan
	Refleksi dari guru dan peserta didik

Guru memberikan kesepatan pada peserta didik untuk menyampaikan pendapatannya tentang materi pembelajaran kebugaran jasmani yang mereka pelajari dari sisi fungsi dari berbagai gerakan, kemudian guru memberi penekanan dari hasil yang disampaikan peserta didik.
	Tindak lanjut dan menjelaskan materi minggu depan

Guru memberikan tugas yang terkait dengan pembelajaran hari ini dan sekaligus memberi penjelasan untuk materi yang perlu dipelajari dan aka dipelajari pada pertemuan minggu depan.
	Berdoa

Guru menugaskan salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
	Kembali ke kelas dengan tertib dan tepat waktu

Peserta didik kembali ke kelas yang dilakukan dengan tertib, bagi peserta didik yang bertugas mengembalikan peralatan ke tempat semula.

Penilaian 
Penilaian  Pengetahuan Kebugaran Jasmani /Kognitif (KI 3)
Teknik  penilaian
Teknik Penilaian
:
Tes lisan
Bentuk Instrumen
:
Daftar pertanyaan 
Kisi-kisi
:
	Menyebutkan bentuk latihan kekuatan otot perut

Menyebutkan bentuk latihan kekuatan punggung
Menyebutkan bentuk latihan kekuatan lengan
	Menyebutkan bentuk latihan kekuatan otot tungkai
Menjelaskan cara latihan daya tahan otot lengan
Menjelaskan cara latihan daya tahan otot tungkai

Butir  soal  Pengetahuan
No
Pertanyaan yang diajukan
Kualitas Jawaban
1.
Sebutkan  1 bentuk latihan kekuatan otot perut

2.
Sebutkan 1 bentuk latihan kekuatan otot punggung

3.
Sebutkan 1 bentuk latihan kekuatan otot lengan

4.
Sebutkan 1 bentuk latihan kekuatan otot tungkai

5.
Jelaskan cara latihan daya tahan otot lengan

6.
Jelaskan cara latihan daya tahan otot tungkai

Jumlah   

Jumlah  Skor maksimal  :  50


    Skor perolehan
Nilai :-----------------------------------  X 100
		Skor maksimal

Kunci Jawaban:
No
Jawaban
Skore
1
Set up
5
2
Back up
5
3
Push up, pull up, tarik tambang, jalan dengan tangan, 
5
4
Naik turun trap, jalan satu kaki, jalan jongkok, scot jump
5
5
	Ambil salah satu contoh latihan kekuatan otot lengan (misal push up)

Satu kali latihan push up 7 kali
	Kemudian direpetisi 10
5

5
5
6
	Ambil salah satu contoh latihan kekuatan otot tungkai (misal naik turun bangku)

Satu kali latihan naik turun bangku 10 kali 
Kemudian direpetisi 10
5

5
5
Jumlah score maksimal
50
Keterangan:
          Masing-masing opsi jawaban jika:
	Tidak dijawab skore o

Dijawab salah skore 2
	Dijawab benar skore 5

	Penilaian  Keterampilan Kebugaran Jasmani/Psikomotor (KI 4)

Teknik  penilaian
Teknik Penilaian
:
Tes Praktik
Bentuk Instrumen
:
rating scale (dengan lembar pengamatan)
Kisi-kisi
:
	Melakukan latihan kekuatan otot perut
	Melakukan latihan kekuatan otot punggung
	Melakukan latihan kekuatan otot lengan
	Melakukan latihan kekuatan otot tungkai
	Melakukan latihan daya tahan otot lengan
	Melakukan latihan daya tahan otot tungkai
	Melakukan latihan kekuatan otot perut, punggung, lengan, tungkai dan daya tahan otot lengan serta tungkai untuk menumbuhkan nilai kedisiplinan dan toleransi






Lembar Pengamatan Keterampilan
No
Aspek yang dinilai
Kualitas Gerak
Lakukan teknik  gerakan:

1
Set up

2
Back up

3
Jalan dengan tangan

4
Jalan jongkok

Lakukan:

5
Push up selama 1 menit

6
Naik turun trap selama 1 menit

Jumlah   

Jumlah  Skor maksimal  :  60


    Skor perolehan
Nilai :-----------------------------------  X 100
		Skor maksimal

 Rubrik dan pensekoran 
	Set up
No

Rubrik 
Skore 
1
	Tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan ke dua tangan diletakan dibelakang kepala
	Saat badan diangkat ke dua tangan saling berkaitan di belakang kepala
	Angkat badan keatas hingga duduk (mencium lutut)

Dan diakhiri dengan posisi terlentang kembali
	Nilai 10 jika memenuhi semua kriteria

Nilai 8 jika memenuhi 3 kriteria 
Nilai 6 jika memenuhi 2 kriteria
Nilai 4 jika memenuhi 1 kriteria
Nilai 2 jika tidak memenuhi  semua kriteria

Back up
No
Rubrik 
Skore 
1
	Tidur telungkup, kedua tangan dibelakang kepala
	Angkat dada hingga tidak menyentuh lantai
	Posisi kaki tetap menyentuh lantai
	Dan diakhiri dengan posisi telungkup dada menyentuh lantai

	Nilai 10 jika memenuhi semua kriteria

Nilai 8 jika memenuhi 3 kriteria 
Nilai 6 jika memenuhi 2 kriteria
Nilai 4 jika memenuhi 1 kriteria
Nilai 2 jika tidak memenuhi  semua kriteria

Jalan dengan tangan (kereta dorong)
No
Rubrik 
Skore 
1
	Posisi badan telungkup
	Tangan lurus menyangga badan
	Kaki lurus dipegang teman

Kemudian berjalan menggunakan tangan 
	Nilai 10 jika memenuhi semua kriteria

Nilai 8 jika memenuhi 3 kriteria 
Nilai 6 jika memenuhi 2 kriteria
Nilai 4 jika memenuhi 1 kriteria
Nilai 2 jika tidak memenuhi  semua kriteria




Jalan jongkok
No
Rubrik 
Skore 
1
	Posisi awal jongkok, tangan dibelakang kepala
	Jalan dengan posisi jongkok
	Saat jalan posisi pinggang/ panggul tidak diangkat
	Upayakan berjalan sampai di jarak yang sudah ditentukan

	Nilai 10 jika memeuhi semua kriteria

Nilai 8 jika memenuhi 3 kriteria 
Nilai 6 jika memenuhi 2 kriteria
Nilai 4 jika memenuhi 1 kriteria
Nilai 2 jika tidak memenuhi  semua kriteria

Push up selama 1 menit
No
Rubrik 
Skore 
1
	Apabila dalam 1 menit dapat melakukan push up sebanyak ≤ 30 kali untuk putra dan sebanyak ≤ 20 kali untuk putri

Apabila dalam 1 menit dapat melakukan push up kurang dari 30 kali untuk putra dan kurang dari 20 kali untuk putri
10

5

Naik turun trap selama 1 menit
No
Rubrik 
Skore 
1
	Apabila dalam 1 menit dapat melakukan naik turun trap sebanyak  ≤ 50 kali untuk putra dan 40 kali untuk putri

Apabila dalam 1 menit dapat melakukan push up kurang dari 50 kali untuk putra dan kurang dari 40 kali untuk putri
10

5

Lembar pengamatan Sikap
Kedisiplinan
No
Perilaku  yang  diharapkan
Cek ( √ )


1
2
3
4
   1.
Berperilaku mengikuti tata tertib yang berlaku




2.
Memakai pakaian olahraga yang seharusnya




Jumlah    




Jumlah  Skor maksimal  :  8





                                                                         Skor perolehan
Nilai :-----------------------------------  X 4
Skor maksimal

Toleransi
No
Perilaku  yang  diharapkan
Cek ( √ )


1
2
3
4
   1.
Menghargai keberagaman kemampuan teman-temannya




2.
Memberikan kesempatan lebih dulu kepada teman yang didepannya




Jumlah   




Jumlah  Skor maksimal  :  8





                                                                         Skor perolehan
Nilai :-----------------------------------  X 4
Skor maksimal
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Jurnal Pengamatan Sikap pada Materi Kebugaran Jasmani
NO
KD









Datang tepat waktu                   
Berseragam OR 
Menghargai kemampuan teman
Memberi kesempatan teman 


Nama

Kedisiplinan
Toleransi
1
4.5





2






3








Petunjuk Penilaian Sikap:
SKOR
Kategori/ Predikat
4
Selalu  (jika secara terus menerus melakukan perilaku yang diamati)/ BS
3
Sering (jika cenderung lebih banyak melakukan perilaku yang diamati)/ B
2
Kadang-kadang  (jika cenderung lebih sedikit melakukan perilaku yang diamati)/ C
1
Tidak pernah ( jika tidak pernah melakukan perilaku yang diamati)/ K

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
Materi Pembelajaran Remedial
Pada dasarnya materi pembelajaran remedial adalah materi pembelajaran regular yang disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami dan dilakukan. Misalnya latihan kekuatan otot perut dengan tidur telentang, dan kaki diangkat lurus keatas semampunya.
	Materi Pembelajaran Pengayaan

Materi pengayaan dikembangkan dari materi pembelajaran regular dengan meningkatkan faktor kesulitan. Misalnya latihan set up 30 kali secara langsung.
Tabel Pedoman Pensekoran KI 3 dan KI 4
Skala
Predikat
86 – 100
Sangat Baik (A)
70 – 85
Baik (B)
56 – 69
Cukup (C)
≤ 55
Kurang (K)


Mengetahui,
Kepala Sekolah



Susanto, S.Pd.I
Guru Mata Pelajaran
Penjasorkes



Yogie Prasetiya, S.Pd




