
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMPN 2 TEMPEL 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/ Semester : VII/ 1 

Materi Pokok / Topik : Pola Hidup Sehat 

Alokasi Waktu : 3 JP ( 3x 40 menit/ 1x pertemuan ) 

 

A.  KOMPETENSI INTI 

 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotongroyong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B.  KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Aspek Sikap 

 2.1. Berperilaku sportif dalam bermain. 

2.1.1. Menunjukkan perilaku sportif dalam bermain. 

 

 2.2. 

 

 

Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran serta 

menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. 

2.2.1.Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan 

prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, 

dan lingkungan sekitar 

 

 2.3. 

 

 

 

 

2.4. 

Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai 

aktivitas fisik. 

2.3.1. Menunjukkan perilaku kerjasama dalam melakukan  berbagai aktivitas 

fisik. 

 

Menunjukkan kemauan kerja sama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik 

2.4.1.Menunjukkan perilaku kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai 

aktivitas fisik 

 

 Aspek Pengetahuan 

 3.10

. 

Memahami konsep gaya hidup sehat untuk mencegah berbagai penyakit 

3.10.1. Menjelaskan pengertian hidup sehat dan pola hidup sehat dengan benar 



  3.10.2. Menjelaskan keuntungan dan manfaat menerapkan pola hidup sehat  

3.10.3. Menjelaskan faktor-faktor penghalang dalam menjaga pola hidup sehat 

3.10.4. Menjelaskan langkah-langkah mencapai pola hidup sehat 

3.10.5. Menjelaskan cara hidup sehat 

 

 Aspek Keterampilan 

 4.10

. 

Mencoba menerapkan konsep gaya hidup sehat untuk mencegah berbagai 

penyakit. 

4.10.1 Mensimulasikan cara melakukan pola hidup sehat dengan menunjukkan 

perilaku kerja sama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, 

toleransi selama melakukan aktivitas, dan berperilaku hidup sehat. 

4.10.2 Menerapkan pola hidup sehat pada kehidupan sehari-hari dengan 

menunjukkan perilaku kerja sama, bertanggung jawab, menghargai 

perbedaan, disiplin, toleransi selama melakukan aktivitas, dan berperilaku 

hidup sehat 

 

C.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Memahami hakekat hidup sehat dan pola hidup sehat dengan benar. 
2. Memahami keuntungan dan manfaat menerapkan pola hidup sehat 
3. Memahami faktor-faktor penghalang dalam menjaga pola hidup sehat dengan benar 
4. Memahami langkah-langkah mencapai pola hidup sehat dengan benar 
5. Memahami cara hidup sehat dengan benar 

  

D.  MATERI PEMBELAJARAN 

 1.  Pola meraih kesehatan jasmani  

a. Pola makan yang sehat 

Tubuh akan selalu terpengaruh oleh makanan yang dikonsumsi. Makan 

makanan yang sehat dalam arti harus mengandung jumlah gizi yang 

seimbang. Agar selalu diingat agar kita untuk memeriksa label makanan 

dan minuman yang kita beli baik menyangkut kandungan gizinya maupun 

tanggal kedaluarsanya, juga bagaimana makanan tersebut harus dimasak.  

 

b.  Minum cukup air 

Minumlah air putih setidaknya enam sampai delapan gelas air setiap hari. 

Minum lebih banyak air setelah kita melakukan aktivitas fisik berat seperti 

olahraga. Minum yang cukup akan membantu menggantikan air yang 

hilang dan juga membersihkan racun dari tubuh. Minum banyak air sangat 

dianjurkan, akan tetapi hindari konsumsi minuman yang mengandung soda 

dan berkafein. 

 

c.  Lakukan Olahraga yang Cukup 

Olahraga yang teratur dan terukur akan membuat kondisi jasmani kita 

selalu terjaga, disamping dengan berolahraga juga membantu ketegangan 

mental kita. Selain itu dengan berolahraga yang teratur juga akan 

memperlancar sirkulasi darah, memperkuat otot, dan meningkatkan kadar 



oksigen tubuh. Olahraga yang mudah dan murah dapat kita lakukan antara 

lain berjalan cepat, jogging atau bersepeda. 

d. Hindari Kebiasaan Buruk 

Selain kita harus menjalankan kebiasaan baik, kita juga harus menjauhkan 

kebiasaan buruk, seperti makan makanan yang kurang bergizi, jajan 

sembarangan, merokok apalagi menyalahgunakan narkoba. 

 

2. Pola meraih kesehatan rohani, yaitu: 

a. selalu bersyukur, merasakan gembira atas nikmat yang diterimanya, merasa 

cukup,  

b. sabar, ikhlas,  

c. ikut senang tatkala temannya gembira mendapatkan untung, ikut susah 

tatkala melihat temannya susah, selalu berusaha agar orang lain senang, 

tawakal dan mau menerima apa adanya. 

 3.  Keuntungan dan manfaat menerapkan pola hidup sehat 

a. Dapat tidur dengan nyenyak 

b. Dapat bekerja lebih maksimal serta meningkatkan kinerja. 

c. Dapat belajar dengan baik. 

d. Berpikiran positif dan sehat. 

e. Merasa damai, nyaman dan tentram. 

f. Memiliki penampilan yang sehat. 

g. Mendapatkan kehidupan dan interaksi sosial yang baik. 

h. Lebih percaya diri. 

i. Menghemat pengeluaran untuk kesehatan. 

j. Terhindar dari penyakit. 

 

4. Faktor-faktor Penghalang dalam Menjaga Pola Hidup Sehat 

a. Kebiasaan merokok 

Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan 

pada tahun 2004, merokok dimulai pada remaja umur 10 tahun, dan pada 

umur 15 sampai 19 tahun menduduki pada angka 60% sebagai perokok, 91% 

para perokok mempunyai kebiasan merokok di rumah. Saat ini terdapat 

sekurang-kuarangnya 43 juta kaum ibu dan anak-anak yang terpapar asap 

rokok sebagai perokok pasif yang dapat menjadi faktor resiko penyakit tidak 

menular (PTM) lainya. 

b.  Kurang gerak fisik 

Perilaku aktivitas fisik kurang gerak secara nasional untuk penduduk umur 

15 tahun keatas hanya 9% saja mereka yang melakukan olahraga untuk 

kesehatannya. Menurut WHO 43% penyakit yang ada, ada kaitanya dengan 

unsur kurang gerak. 

c.  Pola makan tidak seimbang 

Pola makan yang tidak seimbang banyak dialami oleh masyarakat kita dan 

yang paling buruk adanya data kurang serat, kurang sayur dan buah 

mencapai 99%. Masalah kegemukan atau obesitas sudah dialami oleh anak-

anak yang mencapai 11%.. Menurut Pete Cohen psikolog terkenal, bahwa 

tidak ada manusia lahir dengan kebiasaan buruk. Kebiasan ini dipelajari saat 

tumbuh dewasa. Cara yang paling baik untuk membuang kebiasaan buruk 



yaitu menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik yang menurut 

beberapa penelitian perlu pengulangan 20–30 kali untuk kemudian menjadi  

5. Langkah-langkah mencapai pola hidup sehat 

Kesehatan dipengaruhi banyak faktor, ada faktor bawaan, faktor yang didapat 

sejak lahir dan faktor lingkungan. Ada yang bisa disikapi atau disiasati tapi ada 

yang harus diterima apa adanya, kalau orang yang tinggal dikota harus bersiap 

untuk menghirup udara yang tercemar polusi, bekerja malam harus 

mengorbankan tidur malam dan sebagainya. 

Hidup sehat dan benar itu hanya dengan empat kalimat, yaitu : makan yang 

pantas, berolahraga dengan teratur, stop rokok dan alkohol, serta mental dan 

batin tenang dan seimbang. Dengan empat tersebut menurut sebuah penelitian, 

penyakit tekanan darah tinggi berkurang 55%, stroke dan jantung koroner 

berkurang 75%, diabetes berkurang 50%, tumor berkurang 35%, dan usia rata-

rata dapat diperpanjang 10 tahun ke atas dari rata-rata usia harapan manusia. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan semua hal tersebut, maka ada enam tips 

mengenai cara menghargai hidup agar berjalan dengan teratur dan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Tips tersebut antara lain sebagai berikut. 

 

a.  Udara bersih 

Udara bersih dan segar merupakan hal pokok untuk hidup sehat. Sepanjang hari 

dan saat tidur malam hari, ventilasi yang cukup dalam rumah dan tempat kerja 

menjamin bahwa darah kita akan selalu mendistribusikan cukup oksigen pada 

setiap jaringan tubuh. Menghirup udara pagi juga merupakan salah satu cara 

yang baik untuk melancarkan kelangsungan oksigen didalam tubuh. 

b.  Sinar matahari 

Cahaya matahari banyak memberikan keuntungan, diantaranya : 

1) 15 – 30 menit di bawah sinar matahari tiap harinya baik pagi maupun 

sore membantu tubuh untuk mensintesa vitamin. Contohnya vitamin D 

yang berguna untuk menghasilkan Ca dan F yang berfungsi dalam 

membangun dan memperbaiki tulang. 

2) Cahaya matahari bisa membunuh bakteri 

3) Cahaya matahari menolong seseorang untuk beradaptasi dengan dunia 

malam atau depresi terhadap musin dingin. 

c.  Istirahat 

Tubuh harus dapat istirahat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita harus 

menyediakan  

waktu berekreasi dan beristirahat untuk menghilangkan ketegangan dalam 

pekerjaan.  

Tanpa istirahat yang cukup orang sering kali kegugupan tiap kali berbicara, 

depresi dan  

mudah tersinggung, maka istirahat yang cukup itu perlu. 

d.  Gerak badan 

Gerak badan atau olahraga penting bagi kesehatan kita, karena : 

1) Gerakan badan membantu untuk menormalkan tekanan darah. 

2) Gerakan badan membiarkan lebih banyak darah mencapai setiap 

jaringan tubuh untuk mempertahakan kehangatan. 

3) Gerakan badan memberikan energi listrik ke otak dan sel-sel saraf, hal 



ini memberikan kesehatan dengan merangsang system kekebalan tubuh. 

4)  

e.  Air 

Karena air sangat dibutuhkan oleh setiap sel dalam tubuh, maka kita harus 

minum air banyak, karena : 

1) Dalam ukuuran berat, tubuh berisi kurang lebih 70% air. 

2) Tubuh membutuhkan kira-kira setengah atau dua liter air setiap harinya 

untuk menjalankan setiap fungsinya, sebagian dari fungsi itu termasuk 

sirkulasi darah, pembuangan, penyaluran gizi, dan pencernaan. 

3) Kadar air di dalam sel kira-kira 70-85% jika kita kekurangan air, sel-sel 

ini tidak bisa menolong kita siap secara mental. Selain minum air, mandi 

denga air dingin atau hangat pun juga mempergaruhi hidup sehat. 

Karena hal tersebut dapat meningkatkan sirkulasi dan menambah energi 

bagi tubuh dan pikiran juga dapat mengendorkan saraf yang terganggu. 

  

6. Penyakit Akibat Pola Hidup Tidak Sehat 

a. Penyakit Akibat Merokok 

- Kanker kandung kemih 

- Kanker lambung, usus dan colon 

- Kanker mulut, tekak dan esofagus 

- Kanker hati dan pankreas 

- Kanker payudara, mulut rahim dan rahim 

- Kanker paru-paru, bronkhitis dan infeksi saluran pernapasan kronis 

- Penyakit jantung dan stroke hemoragik 

- Pengeroposan tulang atau osteoporosis 

- Penurunan kesuburan bahkan kemandulan 

- Keguguran bahkan hingga melahirkan bayi yang cacat 

- Emfisima, ulser peptik dan batuk menahun 

- Lemah otot, penyakit gusi dan kerusakan pada mata 

b. Penyalahgunaan Narkoba 

c. Serangan jantung 

d. Penyakit maag 

e. Penyakit kanker paru-paru 

 

E.  METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan     :  Scientific .      (5M) 

Strategi  :  Cooperative Learning.  

Metode  :  Ceramah, Penugasan, Tanya Jawab dan Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Pendahuluan :  

 Mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran (berbaris), berdoa, 

presensi, dan apersepsi  

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

15 menit 

 Inti : 

 Guru menayangkan materi macAm-macam pola hidup sehat.  

70 menit 

  Guru menginstruksikan pada siswa untuk mencari materi 

  Guru menginstruksikan pada siswa untuk mendiskusikan materi yang sudah 

diterangkan, siswa mencoba sebisanya 

  Guru membagi siswa menjadi 8 (delapan) kelompok besar, anggota dalam masing-

masing kelompok diberi penomoran 1 sampai 4  

  Guru memberi tugas dalam kelompok berdasar nomor urut, yaitu: 

1. Materi Pola meraih kesehatan jasmani. 

2. Materi Pola meraih kesehatan rohani. 

3. Materi Keuntungan dan manfaat menerapkan pola hidup sehat. 

4. Materi Penyakit Akibat Pola Hidup Tidak Sehat. 

 Masing-masing kelompok memperdalam dan mempraktekkan “pembelajaran” yang 

sudah dibagikan sesuai nomor di atas.  

 Setelah paham teknik dasar maka masing-masing kelompok diminta 

mempresentasikan materi 

 Siswa diminta untuk menanggapi hasil presentasi kelompok lain 

 Penutup : 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan 

materi pembelajaran yang telah diberikan 

 Guru menugaskan kepada peserta didik untuk memperbaiki materi 

makalah yang telah dibuat dari hasil masukan dan saran-saran yang 

diberikan selama diskusi berlangsung. Makalah yang telah diperbaiki 

harus dikumpulkan kembali pada pertemuan berikutnya dalam 

bentuk tugas portofolio.. 

 Berdoa dan bersalaman. 

15 menit 

 

G. SUMBER DAN MEDIA 

  Buku Guru. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VII. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2013 

 Buku Siswa. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VII. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2013 

 Gambar-gambar /poster  

 

 



 

 

H. PENILAIAN 

 1. Prosedur Penilaian 

o Penilaian dengan pengamatan 

Petunjuk Penilaian  

Penilaian aspek perilaku (sikap) dilakukan dengan pengamatan selama mengikuti 

kegiatan  

belajar mengajar. Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik  

melakukan pola hidup sehat. Aspek-aspek yang dinilai meliputi: kerja sama, 

tanggung  

jawab, menghargai teman, disiplin, dan toleransi. 

Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta peserta 

didik  

menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Tiap perilaku yang 

dicek (√)  

dengan rentang skor antara 1 sampai dengan 3. (Baik = 3, Sedang = 2, dan Kurang 

=  

1). 

b.  Rubrik Penilaian Perilaku  

PERILAKU YANG DINILAI 

 

CEK (√ ) 

Baik Sedang Kurang 

a. Kerjasama    

b. Tanggungjawab    

c. Menghargai teman    

d. Disiplin    

e. Toleransi    

Jumlah skor maksimal : 15    

 

o Penilaian lisan / tertulis 

Petunjuk Penilaian  

Setelah mempelajari materi pola hidup sehat, tugaskan kepada peserta didik untuk  

mengerjakan tugas kelompok di bawah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Tugas  

kelompok ini dapat dikerjakan di rumah dan dikumpulkan dalam bentuk portofolio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Butir Soal Pengetahuan  

No. Butir Pertanyaan 
Kriteria Penskoran Nilai 

Akhir 1 2 3 4 5 

1 
Jelaskan apa yang dimaksud dengan hidup 

sehat! 
      

2 

Jelaskan apa yang dimaksud dengan pola 

hidup  

sehat! 

      

3 
Sebutkan keuntungan dan manfaat penerapan  

pola hidup sehat! 

      

4 Jelaskan cara memulai pola hidup sehat!       

5 

Jelaskan langkah-langkah penerapan pola 

hidup  

sehat! 

      

6 
Sebutk an macam-macam penyak it yang  

diakibatkan oleh pola hidup tidak sehat! 
      

7 
Jelaskan apa yang dimaksud dengan Usaha  

Kesehatan Sekolah! 

      

 

Kriteria Penilaian ( Pengetahuan/Pemahaman) 

 Skor 4 :  jika peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian, tujuan, 

keuntungan/manfaat, cara melakukan hidup sehat, penyakit akibat 

pola hidup kurang sehat 

 Skor 3 :  jika peserta didik mampu menjelaskan dua pernyataan di atas 

 Skor 2 :  jika peserta didik mampu menjelaskan satu pertanyaan di atas 

 Skor 1 :  jika peserta didik tidak satupun pertanyaan diatas mampu 

menjelaskan 

 

  

 

Mengetahui       

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 

 

 

 

 

SUKRI       Ririn Oviyani Suci 

NIP 19641028 198703 1 008    NIM. 11601241010  

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMPN 2 TEMPEL 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/ Semester : VIII / 1 

Materi Pokok / Topik : Seks Bebas 

Alokasi Waktu : 3 JP ( 3x 40 menit/ 1x pertemuan ) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotongroyong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETISI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan 

aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga, dicerminkan dengan: 

2. Berperilaku sportif dalam bermain. 

3.  Bertanggungjawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran serta 

menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. 

4. Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai 

aktivitas fisik. 

5. Menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas  

6. Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas  

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Melakukan do’a sebelum mulai pembelajaran 

2. Menunjukkan perilaku sportivitas, kerjasama, bertanggung jawab dan 

menghargai perbedaan 

3. Menunjukkan sikap disiplin selama pembejaran 

4. Mampu mengidentifkasi bahaya penyakit seks bebas 

5. Menjelaskan bahaya penyakit seks bebas 



D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melafalkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing 

2. Menunjukkan perilaku sportivitas, kerjasama, bertanggung jawab dan menghargai 

perbedaan 

3. Menunjukkan sikap disiplin selama pembejaran 

4. Mengidentifikasi minimal 5 penyakit yang ditimbulkan dari seks bebas; gonore, 

herpes, sipilis, dll dengan benar 

5. Menyebutkan 4 faktor  penyebab malakukan seks bebas dengan benar. 

6. Mendiskripsikan minmal 2 penyakit akibat dari pebuatan seks bebas dengan 

benar. 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan     :  Scientific .      (5M) 

Strategi  :  Cooperative Learning.  

Metode  :  Ceramah, Penugasan, Tanya Jawab dan Diskusi 

 

F. SUMBER DAN MEDIA 

 Buku Guru. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VII. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2013 

 Buku Siswa. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VII. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2013 

 Gambar-gambar /poster 

 

G. MATERI PEMBELAJARAN. 

KEGIATAN DISKRIPSI 
WAKT

U 

Pendahuluan 

 Berdoa, presensi, dan apersepsi dengan Mengaitkan 

materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman 

peserta didik  

 Pengkondisian fisik, mental, untuk mengikuti 

pembelajaran. 

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

15 menit 

Inti 

Mengamati 

 Siswa melihat media tentang materi pembelajaran 

seks bebas 

Menanya 

 Setelah peserta didik mengamati tentang materi seks 

bebas guru memfasilitasi peserta didik untuk 

menggali lebih dalam tentang materi seks bebas 

terutama untuk penyakit yang ditimbulkan karena 

seks bebas 

70 menit 



Menalar: 

 Peserta didik berdiskusi dengan cara berkelompok 

 Peserta didik menilai pengetahuan teman satu 

kelompok tentang pengetahuan seks bebas 

 

Mencoba 

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk mencari 

materi tentang seks bebas terutama penyakit yang 

ditimbulkan. 

 Siswa mencari faktor penyebab melakukan seks 

bebas 

Menyaji : 

 Setiap kelompok mempresentasikan materi yang 

telah didapat tentang seks bebas 

 Guru mengamati setiap materi yang presentasikan 

oleh setiap kelompok 

Mencipta: 

 Peserta didik mencari cara lain yang belum di 

presentasikan oleh masing-masing kelompok untuk 

menambah pengetahuan individu 

Penutup 

 Evaluasi proses pembelajarandengan memberikan 

tes lisan atau tertulis tentang materi seks bebas 

 Melakukan refleksi oleh guru dengan melibatkan 

peserta didik tentang materi seks bebas 

 Memberikan umpan balik dan penugasan pada 

peserta didik 

 Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran, dan  

berdoa 

15Menit 

 

H. PENILAIAN 

 a. Prosedur Penilaian 

o Penilaian dengan pengamatan 

Petunjuk Penilaian  

Penilaian aspek perilaku (sikap) dilakukan dengan pengamatan selama mengikuti 

kegiatan  

belajar mengajar. Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik  

melakukan pola hidup sehat. Aspek-aspek yang dinilai meliputi: kerja sama, 

tanggung  

jawab, menghargai teman, disiplin, dan toleransi. 

Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta peserta 

didik  

menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Tiap perilaku yang 

dicek (√)  

dengan rentang skor antara 1 sampai dengan 3. (Baik = 3, Sedang = 2, dan Kurang 

= 1). 

 



b.  Rubrik Penilaian Perilaku  

PERILAKU YANG DINILAI 

 

CEK (√ ) 

Baik Sedang Kurang 

a. Kerjasama    

b. Tanggungjawab    

c. Menghargai teman    

d. Disiplin    

e. Toleransi    

Jumlah skor maksimal : 15    

 

o Penilaian lisan / tertulis 

Petunjuk Penilaian  

Setelah mempelajari materi pola hidup sehat, tugaskan kepada peserta didik untuk  

mengerjakan tugas kelompok di bawah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Tugas  

kelompok ini dapat dikerjakan di rumah dan dikumpulkan dalam bentuk portofolio! 

 

Butir Soal Pengetahuan  

No. Butir Pertanyaan 
Kriteria Penskoran Nilai 

Akhir 1 2 3 4 5 

1 
Jelaskan apa yang dimaksud dengan hidup 

sehat! 
      

2 

Jelaskan apa yang dimaksud dengan pola 

hidup  

sehat! 

      

3 
Sebutkan keuntungan dan manfaat penerapan  

pola hidup sehat! 

      

4 Jelaskan cara memulai pola hidup sehat!       

5 

Jelaskan langkah-langkah penerapan pola 

hidup  

sehat! 

      

6 
Sebutk an macam-macam penyak it yang  

diakibatkan oleh pola hidup tidak sehat! 
      

7 
Jelaskan apa yang dimaksud dengan Usaha  

Kesehatan Sekolah! 

      

 

Kriteria Penilaian ( Pengetahuan/Pemahaman) 

 Skor 4 :  jika peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian, tujuan, 

keuntungan/manfaat, cara melakukan hidup sehat, penyakit akibat 

pola hidup kurang sehat 

 Skor 3 :  jika peserta didik mampu menjelaskan dua pernyataan di atas 

 Skor 2 :  jika peserta didik mampu menjelaskan satu pertanyaan di atas 

 Skor 1 :  jika peserta didik tidak satupun pertanyaan diatas mampu 

menjelaskan 

 



  

Mengetahui       

Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa 

 

 

 

 

SUKRI       Ririn Oviyani Suci 

NIP.1959 0109 1984 03 1 005    NIM. 11601241010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 2 TEMPEL 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/ Semester : VIII/ 1 

Topik / Materi Pokok  : Permainan Bola Besar / Sepakbola 

Alokasi Waktu : 3 JP ( 3x 40 menit/ 1x pertemuan ) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Memahami konsep variasi dan 

kombinasi keterampilan permainan 

bola besar. 

3.1.1. Menjelaskan cara mengontrol bola 

dengan berbagai macam bagian badan 

dengan benar. 

3.1.2. Menjelaskan cara mengontrol bola 

dengan berbagai bagian kaki dengan 

benar. 

3.1.3. Menjelaskan cara bermain sepak bola 

dengan menggunakan peraturan yang 

dimodifikasi menggunakan teknik  

mengontrol dengan benar 

4.1. Mempraktikkan teknik dasar 

permainan bola besar dengan 

menekankan gerak dasar 

fundamental. 

4.1.1. Mempraktikkan cara mengontrol bola 

dengan berbagai bagian macam bagian 

badan dengan koordinasi yang baik. 

4.1.2. Mempraktikkan permainan sepak bola 

dengan menggunakan peraturan yang 

dimodifikasi dengan menggunakan 

mengontrol dengan koordinasi yang 

baik. 

2.1. Berperilaku sportif dalam bermain. 

 

2.1.1. Menunjukkan perilaku sportif dalam 

bermain sepakbola 



 

2.2. Bertanggung jawab dalam 

penggunaan sarana dan prasarana 

pembelajaran serta menjaga 

keselamatan diri sendiri, orang lain, 

dan lingkungan sekitar. 

 

 

2.2.1. Menunjukkan perilaku bertanggung 

jawab dalam penggunaan sarana dan 

prasarana pembelajaran serta menjaga 

keselamatan diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan sekitar. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat : 

1. Menunjukkan perilaku sportifitas, tanggungjawab dan kerjasama. 

2. Memahami cara mengontrol bola dengan berbagai macam bagian badan dengan benar. 

3. Memahami cara mengontrol bola dengan berbagai bagian kaki dengan benar. 

4. Memahami cara bermain sepak bola dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi 

menggunakan teknik mengontrol dengan benar. 

5. Melakukan teknik mengontrol bola dengan berbagai bagian macam bagian badan dengan 

koordinasi yang baik. 

6. Bermain sepak bola dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dengan 

menggunakan teknik mengontrol dengan koordinasi yang baik. 

 

D. Materi Pembelajaran (terlampir) 

1. Teknik Dasar Menahan / Mengontrol Bola 

2. Teknik Dasar Menggiring Bola 

3. Bentuk-bentuk pembelajaran menahan/mengontrol bola 

4. Pembelajaran Bermain Sepakbola 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan     :  Scientific  (5M)      

Model  :  Cooperative Learning (jigsaw) 

Metode               : Resiprokal 

F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : 

1. Bola sepak atau bola sejenisnya 

2. Lapangan permainan sepakbola atau lapangan sejenisnya 

3. Gawang atau sejenisnya 

4. Peluit  

5. Cone  

 

Sumber Pembelajaran : 

1. Buku Guru. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VII. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2013 



2. Buku Siswa. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VII. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2013 

G. Langakah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Pendahuluan :  

 Mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran (berbaris), berdoa, 

presensi, dan apersepsi  

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Siswa melakukan pemanasan statis dan dinamis dipimpin oleh 

guru atau salah satu murid yang berkompeten 

 Permainan pemanasan 

 

 

                

 

                                                                     = siswa           

 

                                                                     = kucing 

 

                                                                     = bola 

 

 

Ket : 

- Siswa dipisah sesuai jenis kelamin 

- Tiap lingkaran bermain kucing-kucingan dengan 1 kucing 

di dalam lingkaran tersebut 

- Bagi siswa yang tidak menjadi kucing menendangkan bola 

kesiswa lain tanpa terkena kucing 

- Apabila kucing dapat merebut bola maka pemain yang 

terebut bergani menjadi kucing. 

15 menit 

 Inti : 

 GAME 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siswa dibagi menjadi 2 kelompok 

- Siswa bemain bola seperti biasa dengan peraturan 

yang dimodifikasi oleh guru  

- Siswa dapat memasukan bola ke gawang jika telah 

melakukan passingdengan kontrol sebanyak selama 

5x  

 

70 menit 



  PRACTICE 

                

 

                                                                    = siswa 2      

 

                                                                    = siswa 1 

 

                                                                    = bola 

Ket : 

- Siswa 1 mempassing bola ke siswa 2, siswa 2 mengontrol 

bola dengan bagian tubuh yang terjangkau lalu 

mempassing ke siswa 1, siswa 1 menghentikan bola 

ditengah lingkaran setelah itu tukar posisi  dengan  siswa 2  

 GAME 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siswa dibagi menjadi 2 kelompok 

- Siswa bemain bola seperti biasa dengan peraturan 

yang dimodifikasi oleh guru  

- Siswa dapat memasukan bola ke gawang jika telah 

melakukan passing selama 5x dengan kontrol bola 2 

sentuhan 

 Penutup : 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan 

materi  pembelajaran yang telah diberikan. 

 Melakukan  pelemasan  yang  dipimpin guru atau salah satu siswa 

yang dianggap mampu. 

 Berdoa dan bersalaman. 

15 menit 

 

H. Penilaian  

1. Penilaian Pengetahuan (tes lisan / tulis) 

a. Pertanyaan 

1.  Bagian tubuh apa saja yang dapat  mengontrol bola baik dan benar? 

2.  Bagaimana cara mengontrol bola dengan menggunakan bagian bagian dalam ? 

 

 

 

 



b. Jawaban 

1.  a. Bagian kaki bawah 

b. Bagian kaki dalam . 

c. Kaki bagian Luar 

d. Ujung kakiS 

Nilai : 

Nilai 4 : ada 4 jawaban benar 

Nilai 3 : ada 3 jawaban benar 

Nilai 2 : ada 2 jawaban benar 

Nilai 1 : ada 1 jawaban benar 

2.  a. Berdiri sikap melangkah rileks, 

kaki terkuat di depan dan kaki 

satunya di belakang. 

b. Posisi Kaki terkuat serong. 

c. Hadapkan kaki ke atrah datangnya 

bola 

d. Diamkan kaki dan hadang bola 

datang ,biarkan bola yang 

memantul ke kaki,lalu hentikan . 

Nilai : 

Nilai 4 : ada 4 jawaban benar 

Nilai 3 : ada 3 jawaban benar 

Nilai 2 : ada 2 jawaban benar 

Nilai 1 : ada 1 jawaban benar 

 

c. Kriteria Penilaian 

 

NILAI PENGETAHUAN TES TULIS = [nilai diperoleh : nilai maksimal] X 100 

 

             

           Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

                  Tempel                                                                      

                  

                Mahasiswa 

 

 

 

 

SUKRI      Ririn Oviyani Suci 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 TEMPEL 

Kelas/semester : VII / 1 (ganjil) 

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Tema/topik  : Guling Depan 

Waktu  : 3 x 40 menit  

 

A. Kompetensi inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kompetensi Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotongroyong), santun, percayadiri, dalam berinterak sisecar aefektif dengan 

lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkaitfe nomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan 

aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga, dicerminkan dengan: 

2.2 Berperilaku sportif dalam bermain. 

2.3   Bertanggungjawab dalam penggunaansarana dan prasarana pembelajaran serta 

menjaga keselamatandirisendiri, orang lain, danlingkungan sekitar. 

2.4  Menghargaiperbedaankarakteristik individual dalammelakukanberbagaiaktivitasfisik. 

2.5 Menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.6  Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. 

 



C. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Melakukan do’a sebelum mulai pembelajaran 

2. Menunjukkan perilaku sportivitas, kerjasama, bertanggung jawab dan menghargai 

perbedaan 

3. Menunjukkan sikap disiplin selama pembejaran 

4. Melakukan teknik dasar guling depan senam lantai 

5. Menjelaskan teknik dasar guling depan senam lantai 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melafalkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing 

2. Menunjukkan perilaku sportivitas, kerjasama, bertanggung jawab dan menghargai 

perbedaan 

3. Menunjukkan sikap disiplin selama pembejaran 

4. Melakukan sikap awal teknik dasar guling depan senam lantai 

5. Melakukan pelaksanaan gerak teknik dasar guling depan senam lantai 

6. Melakukan sikap awal teknik dasar guling depan senam lantai 

7. Menjelaskan sikap awal teknik dasar guling depan senam lantai 

8. Menjelaskan pelaksanaan gerak teknik dasar guling depan  senam lantai 

9. Menjelaskan sikap awal teknik dasar guling depan  senam lantai 

E. Materi Pembelajaran 

Senam lantai merupakan satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai maka 

gerakan-gerakan/ bentuk latihannya dilakukan dilantai. Jadi latai/matraslah yang dipakai 

sebagai alat. Tujuan melakukan senam lantai selain peningkatan melakukan bentuk-

bentuk latihan senam lantai sendiri adalah juga sebagai latihan yang kelak mempermudah 

melakukan bentuk latihan/gerakan senam dengan alat. Salah satu contoh gerakan senam 

lantai adalah guling depan. 

Ada beberapa tahapan gerakan untuk bisa melakukan guling belakang , yaitu: 

1. Sikap awal 

2. Pelaksanaan gerakan 

3. Sikap akhir 

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan saitifik (scientific) 

2. Metode penugasan 

 

 



G. Kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Waktu 

A. PENDAHULUAN 

1. Berbaris 

 

2. Berhitung 

 

3. Berdo’a 

 

4. Apersepsi 

 

 

 

5. Penjelasan materi 

dan tujuan 

pembelajaran 

6. Pemanasan 

 

 

 

 

 

7. Permainan 

Pemanasan 

 

 

 Peserta  didik dibariskan 2-3 bersaf, peserta   didik 

putra sebelah kanan dan putri sebelah kiri. 

 Berhitung  dimulai dari saf  bagian depan paling kanan 

ke kiri  

 Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-

masing.  

 Guru membuka pelajaran dengan salam, menanyakan 

kesehatan Peserta didik, bila ada Peserta didik tidak 

masuk mencari tahu alasannya, memotivasi Peserta 

didik.  

 Guru menyampaikan materi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

 

 Peserta didik  melakukan lari jogging memutar 

lapangan dilanjutkan Stretching, dilanjutkan  gerakan  

peregangan statis dan dinamis dimulai dari gerakan 

kepala menuju ke arah kaki, masing-masing bagian 

dengan hitungan 1 x 8  

 Siswa melakukan permainan dalam pemanasan yang 

dibuat oleh guru 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

Siswa dibagi menjadi 2 kelompok dan melakukan 

lomba estafet bola dengan ketentuan orang pertama ke 

orang kedua memberikan bola dengan cara diatas 

kepala dan orang kedua ke orang berikutnya melalui 

bawah antara dua kaki, begitu seterusnya 

 

15 mnt 



B. INTI  

1. Pengantar 

 

 

 

 

 

2. Gerakan guling 

depan: 

a. Penjelasan konsep 

guling depan  

 

 

 

 

 

 

b. Mempraktikkan 

sikap awal, 

pelaksanaan 

gerakan dan sikap 

akhir guling depan 

guling depan 

 

c. Evaluasi gerakan 

 

 

 

 

 

 

 

 Peserta didik dibariskan kembali dua atau  tiga bersaf  

peserta   didik putra sebelah kanan dan putri sebelah 

kiri, dan diistirahatkan. 

  Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan ini.  

 

 Guru menanyakan  materi yang akan dipelajari, 

kemudian menanyakan pengalaman yang dimiliki 

Peserta didik terkait dengan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan ini. 

 Peserta didik  mendengarkan penjelasan dan   

memperhatikan penjelasan pelaksanaan gerakan dan 

sikap akhir guling depan dan belakang 

 Peserta didik diberi kesempatan bertanya jika ada yang 

kurang jelas 

 

 Siswa berbaris memanjang untuk bergiliran 

melakukan guling  depan terlebih dahulu, setiap 

siswa mencoba melakukan minimal 2x 

 

 Guru mengumpulkan siswa untuk mendengarkan 

evaluasi gerakan gulig depan yang telah mereka 

lakukan 

 

 Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

mencontohkan bagaimana cara melakukan guling 

depan dan belakang yang benar 

 

 Setelah siswa tau gerakan guling depan dan belakang 

yang benar maka setiap siswa melakukan kembali 

guling depan hingga mendekati sempurna 

 

 

 

 

70 mnt 



C. PENUTUP 

1. Penenangan (cooling 

down) 

 

 

 

2. Refleksi dari guru 

dan Peserta didik 

 

3. Penjelaskan materi 

minggu depan 

 

 

4. Berdoa dan kembali 

ke kelas 

 

 

 

 Peserta didik didik dikumpulkan kembali, melakukan 

senam peragangan, aktivitas ini dapat dipimpin 

langsung oleh guru atau Peserta didik yang mendapat 

giliran tugas. 

 Permsinsn pendinginsn 

 Guru dan Peserta didik melakukan refleksi apa yang 

telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan. 

 Guru memberi penjelaskan materi yang perlu 

dipelajari dan diajarkan  pada pertemuan minggu 

depan 

 Guru atau Peserta didik yang mendapat tugas  

memimpin doa, memimpin do’a sesuai agama dan 

keper-cayaannya masing-masing, dilanjutkan 

kembali ke kelas, sedang bagi regu tugas harus 

mengembalikan peralatan ke tempat semula. 

15 mnt 

 

H. Sumber belajar 

- Ruang terbuka yang rindang dan aman 

- Matras 

- Buku guru  pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan,Kementrian pendidikan dan 

kebudayaan RI. 2013 

I. Penilaian 

1. PenilaianPengetahuan 

1) Petunjuk Penilaian 

Setelah mempelajari materi senam lantai (guling depan dan belakang )  kerjakan tugas 

di bawah ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Tugas ini dikerjakan berkelompok di 

rumah dan dikumpulkan dalam bentuk portofolio! 

 

 

 

 

 

 



 2) Butir Soal Pengetahuan:  

No ButirPertanyaan 
KriteriaPersekoran NilaiAkhir 

1 2 3 4   

1 Jelaskan sikap awal gerakan guling depan 

dengan benar! 

      

2 Jelaskan tahap pelaksanaan gerakan 

guling depan dengan benar! 

      

3 Jelaskan sikap akhir gerakan guling depan 

dengan benar! 

      

 

3) Kriteria Penilaian (Pengetahuan/Pemahaman) 

Skor  4: Jika peserta didik mampu menjelaskan tentang sikap awal,  tahap pelaksanaan 

dan sikap akhir senam lantai guling depan 

Skor  3:  Jika peserta didik mampumejelaskan dua pertanyaan diatas 

Skor  2:  Jika peserta didik mampumejelaskan satu pertanyaan diatas 

Skor  1:  Jika tak satupun pertanyaan diatas mampu dijelaskan 

2. Penilaian Keterampilan 

1) Petunjuk Penilaian 

Penilaian aspek keterampilan diberikan dalam satu bentuk yaitu penilaian terhadap 

kesempurnaan/keterampilan sikap/cara melakukan suatu proses gerakan 

2). Butir Soal Keterampilan (UnjukKerja) 

Lakukan teknik dasar senam lantai guling depan! 

Proses PenilaianGerak SkorAkhir 

 
Ket 

SikapAwal

guling 

depan 

(Skor 3) 

Sikap 

pelaksanaa

nguling 

depan 

(Skor 4) 

Sikap 

akhir 

guling 

depan 

(Skor 3) 

   

. . . .  . . . .  . . . .  . . . . 
 

 

 

 

 

 

 



3).Kriteria Penilaian keterampilan 

Kriteria skor :Pelaksanaan guling depan 

• Sika pawal 

Skor 3 jika : 

a. Sikap berdiri tegak 

b. Kedua lengan lurus 

c. Tumpuan kedua tangan dilantai selebar bahu 

Skor 2: jika dua kriteria yang dilakukan secara benar 

Skor 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar 

 Pelaksanaan gerak 

Skor 4 jika: 

a. Dari sikap jongkok masukkan kepala diantara dua lengan 

b. Dorong bahu hingga menyentuh lantai 

c. Dilanjutkan dengan berguling kedepan 

d. Pada saat kaki berada diatas, kedua tangan memeluk lutut 

Skor 3: jika tiga kriteria dilakukan secara benar 

Skor 2: jika dua kriteria yang dilakukan secara benar 

Skor 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar 

 Pelaksanaan akhir 

Skor 3 jika : 

a. Badan condong kedepan 

b. Posisi kedua tangan berada didepan 

c. Berjongkok menghadap kedepan 

Skor 2: jika dua kriteria yang dilakukan secara benar 

Skor 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar 

3. Penilaian Perilaku 

Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan guling 

depan. Aspek-aspek yang dinila imeliputi:  tanggungjawab, menghargai teman, 

disiplin, dan toleransi. Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sudah disediakan, 

setiap peserta didik menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Tiap 

perilaku yang dicek (√) dengan rentang skor antara 3 sampai dengan 5. (Baik = 5, 

Sedang= 4, dan Kurang = 3 

 

 



Rubrik Penilaian Perilaku: 

Prilaku yang dinilai 
CekLis (√) 

Baik Sedang Kurang 

1. .TanggungJawab    

2. MenghargaiTeman    

3. Toleransi    

4. Disiplin    

JumlahskorMaksimal =20 

 

     4. RekapitulasiPenilaian 

No Nama Aspek – aspek yang dinilai Nilai = 

K+P+P 

3 

Keterangan 

Ketrampilan Pengatahuan Prilaku 

       

       

       

       

       

 

             

           Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

                  Tempel                                                                      

                  

                Mahasiswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

   SatuanPendidikan  :  S M P  Negeri  2 TEMPEL 

Kelas/Semester              :  VII  / 1 (Ganjil ) 

Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Tema/Topik    : Teknik Dasar Bola voli Passing bawah 

Waktu    : 2 X 3 x 40 menit ( 2 x pertemuan ) 

A. Kompetensi Inti :  

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,  seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

B. Tujuan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat: 

1. Membiasakan berdoa sebelum melakukan aktivitas 

2.  Menunjukkan sikap sportif dalam bermain. 

3. Menerapkan prinsip keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan 

3.  Menunjukkan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran . 

4.  Menjelaskan teknik dasar passing bawah bola voli. 

5.  Menjelaskan konsep gerak passing bawah 

6.  Melakukan teknik dasar passing bawah bola voli. 

7.  Melakukan teknik dasar passing bawah melalui permainan. 

 

 



C.  Kompetensi Dasar dan Indikator:                 

1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan 

aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga: 

a. Berdo’a sebelum dan sesudah pembelajaran 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain: 

a. Menghargai teman dan lawan 

b. Menerima kekalahan  

c. Mentaati peraturan permainan  

2.2  Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran serta 

menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar: 

a. Menjaga dan menggunakan peralatan pembelajaran sesuai dengan penggunaannya 

b. Mengembalikan peralatan pembelajaran ketempat yang telah disediakan 

c. Menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam beraktivitas. 

2.6  Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik: 

a. Mengikuti kegiatan sesuai waktu yang ditentukan 

b. Mengikuti semua proses pembelajaran 

3.1 Memahami konsep keterampilan gerak fundamental permainan bola besar: 

c. Menjelaskan konsep gerak fundamental teknik dasar passing bawah 

d. Mengidentifikasikan rangkaian gerak passing bawah 

e. Menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam melakukan passing bawah 

4.1 Mempraktikkan teknik dasar permainan bola besar dengan menekankan gerak dasar 

fundamental: 

a. Melakukan  sikap awal passing bawah (kaki, tangan, dan pandangan mata). 

b. Melakukan gerakan passing bawah (kaki, tangan, dan pandangan mata). 

c. Melakukan sikap akhir passing bawah (kaki, tangan, dan pandangan mata) 

d. Melakukan permainan bola voli dengan menggunakan passing bawah 

 

E. Materi Pembelajaran : 

1. Passing bawah bola voli. 

 Passing dalam permainan bolavoli adalah usaha atau upaya seorang pemain bolavoli 

dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk 

mengoperkan bola yang dimainkannya itu kepada teman seregunya untuk dimainkan 

di lapangan sendiri. 

1) Persiapan (Sikapawal)  

2) Pelaksanaan (Perkenaan bola) 

3) Gerakan Lanjutan (Sikapakhir) 

 

F. MetodePembelajaran. 

1. Pendekatan: saintifik (scientific) 

2. Problem Based Learning 

 



G.  Kegiatan Pembelajaran. 

KEGIATAN DISKRIPSI 
WAKT

U 

Pendahuluan 

 Berbaris, berdoa, presensi, dan apersepsi dengan 

Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 

pengalaman peserta didik atau pembelajaran 

sebelumnya. 

 Pengkondisian fisik, mental, untuk mengikuti 

pembelajaran. 

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

 Siswa melakukan pemanasan statis dan dinamin 

 Siswa melakukan permainan pemanasan 

20 menit 

Inti 

Mengamati 

 Siswa melihat media tentang permainan   bola  voli 

passing bawah 

 

Menanya 

 Setelah peserta didik mengamati tentang bola voli, 

guru memfasilitasi peserta didik untuk menggali 

lebih dalam tentang materi bola voli khususnya 

passing bawah 

Menalar: 

 Peserta didik menilai gerakan passing  secara 

individu   

 Secara berpasangan peserta saling menilai gerakan 

passing bawah 

 

Mencoba 

 Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk melakukan gerakan passing bawah sesuai 

dengan hasil pengamatan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Melakukan pasing bawah dengan berpasangan 

diawali dengan bola dilempar oleh teman  di tempat 

  

70 menit 



 Melakukan pasing  bawah  secara berpasangan 

dengan jarak yang yang berubah semakin jauh 

 

Menyaji : 

 Peserta didik menampilkan gerakan passing bawah 

yang benar berdasarkan hasil penilaian secara 

individu maupun penilaian dari teman sejawat 

 Guru mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh 

peserta didik dan didemonstrasikan kepada siswa 

lainnya 

 

Mencipta: 

 Peserta didik melakukan passing bawah dengan 

berbagai kondisi dengan cara bermain game voli 

sesungguhnya dengan peraturan yang dimodifikasi 

Penutup 

 Pendinginan. 

 Evaluasi proses pembelajarandengan memberikan 

tes lisan atau tertulis tentang materi passing atas 

 Melakukan refleksi oleh guru dengan melibatkan 

peserta didik tentang materi passing atas 

 Memberikan umpan balik dan penugasan pada 

peserta didik 

 Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran, dan  

berdoa 

15Menit 

H.  Alat dan  SumberBelajar 

1. Alat :  

- Lapangan, Bolavoli, bola karet, cone, pluit. 

2. Sumber Belajar 

- Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 

- Buku referensi lain yang sesuai 

I.  Penilaian 

1. Penilaian sikap  

Selama proses pembelajaran guru mengamati sikap yang muncul pada saat anak 

melakukan aktivitas di dalam kelas. Sikap yang diharapkan selama proses 

pembelajaran, yaitu bertanggung jawab, sportif, dan disiplin.  

Keterangan: 

Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta ujian 

menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  Tiap perilaku yang di cek ( 

√ ) mendapat nilai 1. 

 



RUBRIK PENILAIAN 

SIKAP DALAM PERMAINAN BOLAVOLI 

 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

A. Sportif  

1. Menghargai teman dan lawan  

2. Menerima kekalahan   

3. Mentaati peraturan permainan   

B. Tanggung jawab  

1. Menjaga dan menggunakan peralatan pembelajaran sesuai 

dengan penggunaannya 

 

2. Mengembalikan peralatan pembelajaran ketempat yang telah 

disediakan 

 

3. Menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam 

beraktivitas. 

 

4. Menjaga ketertiban lingkungan sekitar  

5. Menjaga dan menggunakan peralatan pembelajaran sesuai 

dengan penggunaannya 

 

C. Disiplin   

1. Mengikuti kegiatan sesuai waktu yang ditentukan  

2. Mengikuti semua proses pembelajaran  

JUMLAH  

JUMLAH MAKSIMAL  :  10  

 

Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =   

  Jumlah skor maksimal 

 

 

NILAI KRITERIA 

90 – 100 Amat Baik ( AB) 

78 – 89 Baik  (B) 

66 – 77 Cukup (C) 

<65 Kurang (K) 

100

% 

X 



 

2. Pengetahuan: 

Jawab secara lisan atau tulisan, pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep gerak 

passing bawah dalam permainan bolavoli. 

No Pertanyaan Kriteria Persekoran Jumlah 

  1 2 3 4 

1 Jelaskan sikap awal kaki, tangan, dan  

pandangan ketika akan melakukan teknik 

dasar passing bawah  pada permainan 

bolavoli! 

     

2 Jelaskan posisi kaki, tangan, dan  

pandangan ketika melakukan passing bawah 

pada permainan bolavoli! 

     

3 Jelaskan sikap akhir kaki, tangan, dan  

pandangan ketika akan melakukan teknik 

dasar passing bawah pada permainan 

bolavoli! 

     

4 Jelaskan rangkaian gerakan passing bawah 

dalam permainan bolavoli ! 

     

5 Jelaskan kesalahan-kesalahan sikap awal 

dalam melakukan passing atas pada 

permainan bolavoli! 

     

6 Jelaskan kesalahan-kesalahan sikap 

perkenaan dalam melakukan passing bawah 

pada permainan bolavoli! 

     

7 Jelaskan kesalahan-kesalahan sikap akhir 

dalam melakukan passing bawah pada 

permainan bolavoli! 

     

               Keterangan: 

1. Skor 4: Jika peserta didik mampu menjelaskan tiga indikator (kaki, tangan, dan 

pandangan) 

2. Skor 3: Jika peserta didik mampu menjelaskan dua indikator. 

3. Skor 2: Jika peserta didik mampu menjelaskan salah satu indikator. 

4. Skor 1: Jika peserta didik tidak satupun pertanyaan di atas mampu dijelaskan 

 

 

 

 

 

 



Keterangan: 

Penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan rentang nilai antara 1 

sampai dengan 4 

   Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai  =   

   Jumlah skor maksimal 

 

 

 

3. Tes unjuk kerja (keterampilan):   

1). Lakukan teknik dasar passing atas 

Keterangan: 

Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan rentang nilai antara 1 

sampai dengan 3 

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =   

  Jumlah skor maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 X 

100 X 



RUBRIK PENILAIAN  PASSING BAWAH 

 

No Dimensi Indikator Deskripsi Gerak 
Nilai 

3 2 1 

1 Sikap Awal 

1. Kaki 

- Kaki merenggangdengansantai  

- Lutut ditekuk dalam posisi rendah 

- Salah satu kaki di depan 

2. Tangan 
- Kedua tangan lurus kedepan   

- Jari mengepal 

3. Badan dan 

Pandangan Mata 

- Punggungdirendahkan  

- Posisibadan relax 

- Pandangan ke depan 

2 

 

Pelaksanaan 
1. Kaki  

 

- Kaki bergerak kearah datangnya bola  

- Kaki sedikit diulurkan 

- Lutut diluruskan 

2.  Tangan 

- Pukullah bola jauh daribadan  

- Tangan lurus, mengepal 

- Perkenaan bola pada lengan tangan  

2. Badan dan 

Pandangan Mata 

- Berat badan dialihkan kedepan  

- Pinggulbergerakkedepan 

- Pandangan mata ke arah datangnya 

bola 

3 Sikap Akhir 

1. Kaki 

- Salah satu kaki melangkah kedepan  

- Lutut di tekuk 

- Kedua kaki rilek  

2. Tangan  

- Jari tangan mengepal  

- Lengan tangan 

- Angkat bola ke atas depan  

3. Badan dan 

Pandangan Mata 

- Pindahkan berat badan kearah 

sasaran 

 

- Badan diluruskan 

- Perhatikan bola ke arah sasaran 

 

Keterangan : 

1. Peserta mendapatkan nilai 3, apabila  ada tiga indikator yang dilakukan benar.  

2. Peserta mendapatkan nilai 2, apabila  ada dua indikator  yang dilakukan benar.  

3. Peserta mendapatkan nilai 1, apabila  ada satu indikator yang dilakukan benar dan tidak 

ada satu indikator pun yang dilakukan benar 

4. Nilai maksimal adalah 27 

   

             

              Mengetahui 

   Guru Mata Pelajaran 

                 Tempel,                                                              

                 Mahasiswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 TEMPEL 

Kelas/semester : VIII / 1 (ganjil) 

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Tema/topik  : Meroda 

Waktu  : 3 x 40 menit  

 

A. Kompetensi inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kompetensi Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotongroyong), santun, percayadiri, dalam berinterak sisecar aefektif 

dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkaitfe nomena 

dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

1.2 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan 

aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga, dicerminkan dengan: 

2.2 Berperilaku sportif dalam bermain. 

2.3   Bertanggungjawab dalam penggunaansarana dan prasarana pembelajaran serta 

menjaga keselamatandirisendiri, orang lain, danlingkungan sekitar. 

2.4  Menghargaiperbedaankarakteristik individual dalammelakukanberbagaiaktivitasfisik. 

2.5 Menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.6  Toleransi dan mau berbagi dengn teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. 

 



C. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Melakukan do’a sebelum mulai pembelajaran 

2. Menunjukkan perilaku sportivitas, kerjasama, bertanggung jawab dan menghargai 

perbedaan 

3. Menunjukkan sikap disiplin selama pembejaran 

4. Melakukan teknik dasar meroda dalam senam lantai 

5. Menjelaskan teknik dasar meroda dalam senam lantai 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melafalkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing 

2. Menunjukkan perilaku sportivitas, kerjasama, bertanggung jawab dan menghargai 

perbedaan 

3. Menunjukkan sikap disiplin selama pembejaran 

4. Melakukan sikap awal teknik dasar meroda 

5. Melakukan pelaksanaan gerak teknik dasar meroda 

6. Melakukan sikap awal teknik dasar meroda 

7. Menjelaskan sikap awal teknik dasar meroda 

8. Menjelaskan pelaksanaan gerak teknik dasar meroda 

9. Menjelaskan sikap awal teknik dasar meroda 

E. Materi Pembelajaran 

Senam lantai merupakan satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai maka 

gerakan-gerakan/ bentuk latihannya dilakukan dilantai. Jadi latai/matraslah yang dipakai 

sebagai alat. Tujuan melakukan senam lantai selain peningkatan melakukan bentuk-

bentuk latihan senam lantai sendiri adalah juga sebagai latihan yang kelak mempermudah 

melakukan bentuk latihan/gerakan senam dengan alat. Salah satu contoh gerakan senam 

lantai adalah meroda 

Ada beberapa tahapan gerakan untuk bisa melakukan meroda , yaitu: 

1. Sikap awal 

2. Pelaksanaan gerakan 

3. Sikap akhir 

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan saitifik (scientific) 

2. Metode penugasan 

 

 



G. Kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Waktu 

B. PENDAHULUAN 

8. Berbaris 

 

9. Berhitung 

 

10. Berdo’a 

 

11. Apersepsi 

 

 

 

12. Penjelasan materi 

dan tujuan 

pembelajaran 

13. Pemanasan 

 

 

 

 

 

14. Permainan 

Pemanasan 

 

 

 Peserta  didik dibariskan 2-3 bersaf, peserta   didik 

putra sebelah kanan dan putri sebelah kiri. 

 Berhitung  dimulai dari saf  bagian depan paling kanan 

ke kiri  

 Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-

masing.  

 Guru membuka pelajaran dengan salam, menanyakan 

kesehatan Peserta didik, bila ada Peserta didik tidak 

masuk mencari tahu alasannya, memotivasi Peserta 

didik.  

 Guru menyampaikan materi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

 

 Peserta didik  melakukan lari jogging memutar 

lapangan dilanjutkan Stretching, dilanjutkan  gerakan  

peregangan statis dan dinamis dimulai dari gerakan 

kepala menuju ke arah kaki, masing-masing bagian 

dengan hitungan 1 x 8  

 Siswa melakukan permainan dalam pemanasan yang 

dibuat oleh guru 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

Siswa dibagi menjadi 2 kelompok dan melakukan 

lomba estafet bola dengan ketentuan orang pertama ke 

orang kedua memberikan bola dengan cara diatas 

kepala dan orang kedua ke orang berikutnya melalui 

bawah antara dua kaki, begitu seterusnya 

 

15 mnt 



C. INTI  

4. Pengantar 

 

 

 

 

 

d. Gerakan  meroda 

 

 

 

e. Penjelasan konsep 

meroda  

 

 

 

 

 

 

f. Mempraktikkan 

sikap awal, 

pelaksanaan 

gerakan dan sikap 

akhir meroda 

 

g. Evaluasi gerakan 

 

 

 

 

 

 

 

 Peserta didik dibariskan kembali dua atau  tiga bersaf  

peserta   didik putra sebelah kanan dan putri sebelah 

kiri, dan diistirahatkan. 

  Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan ini.  

 

 Guru menanyakan  materi yang akan dipelajari, 

kemudian menanyakan pengalaman yang dimiliki 

Peserta didik terkait dengan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan ini. 

 Peserta didik  mendengarkan penjelasan dan   

memperhatikan penjelasan pelaksanaan gerakan dan 

sikap akhir meroda 

 Peserta didik diberi kesempatan bertanya jika ada yang 

kurang jelas 

 

 Siswa berbaris memanjang untuk bergiliran 

melakukan meroda terlebih dahulu, setiap siswa 

mencoba melakukan minimal 2x 

 

 Guru mengumpulkan siswa untuk mendengarkan 

evaluasi gerakan meroda yang telah mereka lakukan 

 

 Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

mencontohkan bagaimana cara melakukan meroda 

yang benar 

 

 Setelah siswa tau gerakan meroda yang benar maka 

setiap siswa melakukan kembali meroda hingga 

mendekati sempurna 

 

 

 

 

 

70 mnt 



D. PENUTUP 

1. Penenangan (cooling 

down) 

 

 

 

2. Refleksi dari guru 

dan Peserta didik 

 

3. Penjelaskan materi 

minggu depan 

 

4. Berdoa dan kembali 

ke kelas 

 

 

 

 Peserta didik didik dikumpulkan kembali, melakukan 

senam peragangan, aktivitas ini dapat dipimpin 

langsung oleh guru atau Peserta didik yang mendapat 

giliran tugas. 

 Permainan pendinginan 

 Guru dan Peserta didik melakukan refleksi apa yang 

telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan. 

 Guru memberi penjelaskan materi yang perlu 

dipelajari dan diajarkan  pada pertemuan minggu 

depan 

 Guru atau Peserta didik yang mendapat tugas  

memimpin doa, memimpin do’a sesuai agama dan 

keper-cayaannya masing-masing, dilanjutkan 

kembali ke kelas, sedang bagi regu tugas harus 

mengembalikan peralatan ke tempat semula. 

15 n

t 

 

H. Sumber belajar 

- Ruang terbuka yang rindang dan aman 

- Matras 

- Buku guru  pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan,Kementrian pendidikan dan 

kebudayaan RI. 2013 

I. Penilaian 

 PenilaianPengetahuan 

1) Petunjuk Penilaian 

Setelah mempelajari materi senam lantai (meroda )  kerjakan tugas di bawah ini 

dengan penuh rasa tanggungjawab. Tugas ini dikerjakan berkelompok di rumah 

dan dikumpulkan dalam bentuk portofolio 

 

 

 

 

 

 



 2) Butir Soal Pengetahuan:  

No ButirPertanyaan 
KriteriaPersekoran NilaiAkhir 

1 2 3 4   

1 Jelaskan sikap awal meroda dengan 

benar! 

      

2 Jelaskan tahap pelaksanaan gerakan 

meroda dengan benar! 

      

3 Jelaskan sikap akhir gerakan meroda 

dengan benar! 

      

 

3) Kriteria Penilaian (Pengetahuan/Pemahaman) 

Skor  4: Jika peserta didik mampu menjelaskan tentang sikap awal,  tahap pelaksanaan 

dan sikap akhir meroda 

Skor  3:  Jika peserta didik mampumejelaskan dua pertanyaan diatas 

Skor  2:  Jika peserta didik mampumejelaskan satu pertanyaan diatas 

Skor  1:  Jika tak satupun pertanyaan diatas mampu dijelaskan 

 Penilaian Keterampilan 

1) Petunjuk Penilaian 

Penilaian aspek keterampilan diberikan dalam satu bentuk yaitu penilaian terhadap 

kesempurnaan/keterampilan sikap/cara melakukan suatu proses gerakan 

2). Butir Soal Keterampilan (UnjukKerja) 

Lakukan teknik dasar senam lantai guling depan! 

Proses PenilaianGerak SkorAkhir 

 
Ket 

SikapAwal

meroda 

 (Skor 3) 

Sikap 

meroda 

(Skor 4) 

Sikap 

meroda 

(Skor 3) 

   

. . . .  . . . .  . . . .  . . . . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3).Kriteria Penilaian keterampilan 

Kriteria skor :Pelaksanaan guling depan 

• Sika pawal 

Skor 3 jika : 

d. Sikap berdiri tegak 

e. Kedua lengan lurus 

f. Tumpuan kedua tangan dilantai selebar bahu 

Skor 2: jika dua kriteria yang dilakukan secara benar 

Skor 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar 

 Pelaksanaan gerak 

Skor 4 jika: 

e. Dari sikap jongkok masukkan kepala diantara dua lengan 

f. Dorong bahu hingga menyentuh lantai 

g. Dilanjutkan dengan berguling kedepan 

h. Pada saat kaki berada diatas, kedua tangan memeluk lutut 

Skor 3: jika tiga kriteria dilakukan secara benar 

Skor 2: jika dua kriteria yang dilakukan secara benar 

Skor 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar 

 Pelaksanaan akhir 

Skor 3 jika : 

d. Badan condong kedepan 

e. Posisi kedua tangan berada didepan 

f. Berjongkok menghadap kedepan 

Skor 2: jika dua kriteria yang dilakukan secara benar 

Skor 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar 

3. Penilaian Perilaku 

Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan guling 

depan. Aspek-aspek yang dinila imeliputi:  tanggungjawab, menghargai teman, 

disiplin, dan toleransi. Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sudah disediakan, 

setiap peserta didik menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Tiap 

perilaku yang dicek (√) dengan rentang skor antara 3 sampai dengan 5. (Baik = 5, 

Sedang= 4, dan Kurang = 3 

 

 



Rubrik Penilaian Perilaku: 

Prilaku yang dinilai 
CekLis (√) 

Baik Sedang Kurang 

1. .TanggungJawab    

2. MenghargaiTeman    

3. Toleransi    

4. Disiplin    

JumlahskorMaksimal =20 

 

     4. RekapitulasiPenilaian 

No Nama Aspek – aspek yang dinilai Nilai = 

K+P+P 

3 

Keterangan 

Ketrampilan Pengatahuan Prilaku 

       

       

       

       

       

 

             

           Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

                  Tempel                                                                      

                  

                Mahasiswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 2 TEMPEL 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/ Semester : VII/ 1 

Topik / Materi Pokok  : Permainan Bola Besar / Sepakbola 

Alokasi Waktu : 3 JP ( 3x 40 menit/ 1x pertemuan ) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Memahami konsep variasi 

dan kombinasi keterampilan 

permainan bola besar. 

3.1.4. Menjelaskan cara passing bola dengan berbagai 

macam bagian kaki dengan benar. 

3.1.5. Menjelaskan cara passing bola dengan 

menggunakan kaki bagian dalam dengan benar. 

3.1.6. Menjelaskan cara bermain sepak bola dengan 

menggunakan peraturan yang dimodifikasi  

4.2. Mempraktikkan teknik 

dasar permainan bola 

besar dengan 

menekankan gerak dasar 

fundamental. 

4.1.3. Mempraktikkan cara mempassing bola dengan 

berbagai bagian macam bagian kaki dengan 

koordinasi yang baik. 

4.1.4. Mempraktikkan permainan sepak bola dengan 

menggunakan peraturan yang dimodifikasi 

menggunakan passing yang baik. 

2.2. Berperilaku sportif 

dalam bermain. 

2.2. Bertanggung jawab 

dalam penggunaan 

sarana dan prasarana 

pembelajaran serta 

menjaga keselamatan 

diri sendiri, orang lain, 

dan lingkungan sekitar. 

2.1.2. Menunjukkan perilaku sportif dalam bermain 

sepakbola 

2.2.2. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam 

penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran 

serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, 

dan lingkungan sekitar. 



 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat : 

1. Menunjukkan perilaku sportifitas, tanggungjawab dan kerjasama. 

2. Memahami cara mempassing bola dengan berbagai macam bagian kaki dengan benar. 

3. Memahami cara mempassing bola dengan  bagian kaki dalam dengan benar. 

4. Memahami cara bermain sepak bola dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi 

menggunakan teknik passing dengan benar. 

5. Melakukan teknik mempassingl bola dengan berbagai bagian kaki dengan koordinasi 

yang baik. 

6. Bermain sepak bola dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dengan 

menggunakan teknik mempassing dengan koordinasi yang baik. 

 

D. Materi Pembelajaran (terlampir) 

1. Teknik Dasar mempassing 

2. Bentuk-bentuk pembelajaran mempassing bola 

3. Pembelajaran Bermain Sepakbola 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan     :  Scientific  (5M)      

Model  :  Cooperative Learning (jigsaw) 

Metode               : Resiprokal 

F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : 

1. Bola sepak atau bola sejenisnya 

2. Lapangan permainan sepakbola atau lapangan sejenisnya 

3. Gawang atau sejenisnya 

4. Peluit  

5. Cone  

 

Sumber Pembelajaran : 

1. Buku Guru. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VII. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2013 

2. Buku Siswa. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VII. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2013 

 

 

 

 

 

 

 



G. Langakah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Pendahuluan :  

 Mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran (berbaris), berdoa, 

presensi, dan apersepsi  

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Siswa melakukan pemanasan statis dan dinamis dipimpin oleh 

guru atau salah satu murid yang berkompeten 

 Permainan pemanasan 

 

 

                

 

                                                                     = siswa           

 

                                                                     = kucing 

 

                                                                     = bola 

 

 

Ket : 

- Siswa dipisah sesuai jenis kelamin 

- Tiap lingkaran bermain kucing-kucingan dengan 1 kucing 

di dalam lingkaran tersebut 

- Bagi siswa yang tidak menjadi kucing menendangkan bola 

kesiswa lain tanpa terkena kucing 

- Apabila kucing dapat merebut bola maka pemain yang 

terebut bergani menjadi kucing. 

15 menit 

 Inti : 

 GAME 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siswa dibagi menjadi 2 kelompok 

- Siswa bemain bola seperti biasa dengan peraturan 

yang dimodifikasi oleh guru  

- Siswa dapat memasukan bola ke gawang jika telah 

melakukan passing sebanyak selama 5x  

 

 

 

 

70 menit 



  PRACTICE 

                

 

                                                                    = siswa       

 

                                                                    = bola 

 

                                                              

Ket : 

Siswa mempassing bola ke teman yang ada didepannya, 

setelah siswa mempassing maka lari kebelakang barisan 

yang dipassing..begtu seterusnya.  

 

 GAME 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siswa dibagi menjadi 2 kelompok 

- Siswa bemain bola seperti biasa dengan peraturan 

yang dimodifikasi oleh guru  

- Siswa dapat memasukan bola ke gawang jika telah 

melakukan passing sebanyak 7x  

 Penutup : 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan 

materi  pembelajaran yang telah diberikan. 

 Melakukan  pelemasan  yang  dipimpin guru atau salah satu siswa 

yang dianggap mampu. 

 Berdoa dan bersalaman. 

15 menit 

 

H. Penilaian  

1. Penilaian Pengetahuan (tes lisan / tulis) 

a. Pertanyaan 

1. Bagian kaki mana saja yang dapat mempassing bola dengan baik?  

2. Bagaimana cara mempassing bola dengan menggunakan kaki bagian dalam ? 

 

 

 

 

 



b. Jawaban 

1. a. Bagian kaki dalam . 

b. Punggung kaki 

c. Kaki bagian luar 

 

Nilai : 

Nilai 4 : ada 3 jawaban benar 

Nilai 3 : ada 2 jawaban benar 

Nilai 2 : ada 1 jawaban benar 

Nilai 1 : jika jawaban salah 

2. a. Berdiri sikap melangkah rileks, 

kaki terkuat di depan dan kaki 

satunya di belakang. 

b. Menendang dengan kaki terkuat. 

c. Hadapkan kaki ke arah datangnya 

bola 

d. Perkenaan bola tepat pada kaki 

bagian dalam dan tendang . 

Nilai : 

Nilai 4 : ada 4 jawaban benar 

Nilai 3 : ada 3 jawaban benar 

Nilai 2 : ada 2 jawaban benar 

Nilai 1 : ada 1 jawaban benar 

 

c. Kriteria Penilaian 

 

NILAI PENGETAHUAN TES TULIS = [nilai diperoleh : nilai maksimal] X 100 

 

 

 

             

           Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

                  Tempel                                                                      

                  

                Mahasiswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

   SatuanPendidikan  :  S M P  Negeri  2 Tempel 

Kelas/Semester                : VIII  / 1 (Ganjil ) 

Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Tema/Topik    : Teknik Dasar Bola voli 

Pertemuan ke    :.1 

Waktu    : 2 X 3 x 40 menit ( 2 x pertemuan ) 

A. Kompetensi Inti :  

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,  seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

B. Tujuan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat: 

1. Membiasakan berdoa sebelum melakukan aktivitas 

2.  Menunjukkan sikap sportif dalam bermain. 

3. Menerapkan prinsip keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan 

3.  Menunjukkan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran . 

4.  Menjelaskan teknik dasar passing atas bola voli. 

5.  Menjelaskan konsep gerak passing atas 

6.  Melakukanteknikdasar passing atas bola voli. 

7.  Melakukan teknik dasar passing atas melalui permainan. 

 



C.  Kompetensi Dasar dan Indikator:                 

1.2 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan 

aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga: 

a. Berdo’a sebelum dan sesudah pembelajaran 

2.3 Berperilaku sportif dalam bermain: 

a. Menghargai teman dan lawan 

b. Menerima kekalahan  

c. Mentaati peraturan permainan  

2.4  Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran serta 

menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar: 

a. Menjaga dan menggunakan peralatan pembelajaran sesuai dengan penggunaannya 

b. Mengembalikan peralatan pembelajaran ketempat yang telah disediakan 

c. Menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam beraktivitas. 

2.6  Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik: 

a. Mengikuti kegiatan sesuai waktu yang ditentukan 

b. Mengikuti semua proses pembelajaran 

3.2 Memahami konsep keterampilan gerak fundamental permainan bola besar: 

a. Menjelaskan konsep gerak fundamental teknik dasar passing atas 

b. Mengidentifikasikan rangkaian gerak passing atas 

c. Menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam melakukan passing atas 

4.1 Mempraktikkan teknik dasar permainan bola besar dengan menekankan gerak dasar 

fundamental: 

e. Melakukan  sikap awal passing atas (kaki, tangan, dan pandangan mata). 

f. Melakukan gerakan passing atas (kaki, tangan, dan pandangan mata). 

g. Melakukan sikap akhir passing atas (kaki, tangan, dan pandangan mata) 

h. Melakukan permainan bola voli dengan menggunakan passing atas 

 

E. MateriPembelajaran : 

3. Passing atas bola voli. 

 Passing dalam permainan bolavoli adalah usaha atau upaya seorang pemain bolavoli 

dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk 

mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman seregunya untuk dimainkan lagi. 

Teknik dasar (pasing atas)  dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

 Elemen dasar bagi pelaksanaan operan lengan depan atau passing atas yang baik 

adalah: a). Gerakan mengambil bola. b). Mengatur posisi. c). Memukul bola dan d). 

Mengarahkan bola kearah sasaran. 

1) Persiapan (Sikapawal)  

a. bergerak kearah bola dan atur posisi tubuh  

b.  Telapak  tangan  posisi ditekuk disamping telinga , jari jari membentuk segitiga 

c. kaki dalam posisi meragang dengan santai, bahu terbuka lebar  

d. tekuk lutut, tahan tubuh dalam posisi rendah. 



e. bentuk landasan dengan kedua telapak tangan , jari jari menghadap atas 

membentuk segitiga 

f. sikut ditekuk 

g. lengan sejajar dengan bahu 

h. pinggang lurus 

i. pandangan kearah bola  

 

2) Pelaksanaan (Perkenaan bola) 

a. menerima bola di atas kepala             

b. sedikit mengulurkan kaki  

c. berat badan dialihkan kedepan  

d. pukulah bola kearah depan atas , perkenaan pada jari jari tangan   

e. pinggul bergerak ke depan  

f. perhatikan bola saat menyentuh lengan  

 

3) Gerakan Lanjutan (Sikapakhir) 

a. jari tangan tetap dibuka 

b. sikut tetap ditekuk 

c. landasan mengikuti bola kesasaran. 

d. pindahkan berat badan arah kesasaran 

e. perhatikan bola bergerak kesasaran 

 

F. MetodePembelajaran. 

1. Pendekatan: saintifik (scientific) 

2. Problem Based Learning 

 

G.  Kegiatan Pembelajaran. 

KEGIATAN DISKRIPSI 
WAKT

U 

Pendahuluan 

 Berbaris, berdoa, presensi, danapersepsidengan 

Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 

pengalaman peserta didik atau pembelajaran 

sebelumnya. 

 Pengkondisian fisik, mental, untuk mengikuti 

pembelajaran. 

 Memberikanmotivasidanmenjelaskantujuanpembelaj

aran. 

10 menit 

Inti 

Mengamati 

 Membaca informasi tentang gerak fundamental 

permainan   bola  voli passing atas 

 Mencari informasi tentang gerak fundamental 

permainan bola  voli passing atas dari berbagai 

sumber media cetak atau elektronik, atau  

 Mengamati permainan bola voli secara langsung dan 

atau di TV/Video dan membuat catatan tentang 

gerak fundamental permainan bola voli passing atas 

dan membuat catatan hasil pengamatan. 

85 menit 



Menanya 

 Setelah peserta didik mengamati tentang bola voli, 

guru memfasilitasi peserta didik untuk menggali 

lebih dalam tentang materi bola voli khususnya 

passing atas 

Mencoba 

 Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk melakukan gerakan passing atas sesuai dengan 

hasil pengamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan pasing atas dengan diawali dengan bola 

dipasing keatas  teman  di tempat dan setelah bola 

berada di atas kepala  bola didorong dengan dua 

telapak tangan  kearah atas depan kepala  

(perorangan) 

 Melakukan pasing  atas  secara berpasangan dan 

berkelompok. 

Menalar: 

 Peserta didik menilai gerakan passing atas secara 

individu   

 Secara berpasangan peserta saling menilai gerakan 

passing atas 

Menyaji : 

 Peserta didik menampilkan gerakan passing atas 

berdasarkan hasil penilaian secara individu maupun 

penilaian dari teman sejawat 

 Guru mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh 

peserta didik  

 

Mencipta: 

 Peserta didik melakukan passing atas dengan 

berbagai kondisi  



 Peserta didik melakukan passing atas ke berbagai 

target 

 Peserta didik melakukan permainan bola voli 

dengan menggunakan passing atas 

 Guru mengamati keterampilan peserta didik selama 

permainan untuk dijadikan bahan peniaian 

Penutup 

 Pendinginan. 

 Evaluasi proses pembelajarandengan memberikan 

tes lisan atau tertulis tentang materi passing atas 

 Melakukan refleksi oleh guru dengan melibatkan 

peserta didik tentang materi passing atas 

 Memberikan umpan balik dan penugasan pada 

peserta didik 

 Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran, dan  

berdoa 

25Menit 

H.  Alat dan  SumberBelajar 

1.    Alat :  

- Lapangan, Bolavoli, bola karet, cone, pluit. 

3. Sumber Belajar 

- Buku Guru danBukuSiswaKurikulum 2013 

- Buku referensi lain yang sesuai 

I.  Penilaian 

3. Penilaian sikap  

Selama proses pembelajaran guru mengamati sikap yang muncul pada saat anak 

melakukan aktivitas di dalam kelas. Sikap yang diharapkan selama proses 

pembelajaran, yaitu bertanggung jawab, sportif, dan disiplin.  

Keterangan: 

Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta ujian 

menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  Tiap perilaku yang di cek ( 

√ ) mendapat nilai 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRIK PENILAIAN 

SIKAP DALAM PERMAINAN BOLAVOLI 

 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

A. Sportif  

1. Menghargai teman dan lawan  

2. Menerima kekalahan   

3. Mentaati peraturan permainan   

C. Tanggung jawab  

6. Menjaga dan menggunakan peralatan pembelajaran sesuai 

dengan penggunaannya 

 

7. Mengembalikan peralatan pembelajaran ketempat yang telah 

disediakan 

 

8. Menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam 

beraktivitas. 

 

9. Menjaga ketertiban lingkungan sekitar  

10. Menjaga dan menggunakan peralatan pembelajaran sesuai 

dengan penggunaannya 

 

C. Disiplin   

3. Mengikuti kegiatan sesuai waktu yang ditentukan  

4. Mengikuti semua proses pembelajaran  

JUMLAH  

JUMLAH MAKSIMAL  :  10  

 

Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =   

  Jumlah skor maksimal 

 

NILAI KRITERIA 

90 – 100 Amat Baik ( AB) 

78 – 89 Baik  (B) 

66 – 77 Cukup (C) 

<65 Kurang (K) 

 

100

% 

X 



4. Pengetahuan: 

Jawab secara lisan atau tulisan, pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep gerak 

passing bawah dalam permainan bolavoli. 

No Pertanyaan Kriteria Persekoran Jumlah 

  1 2 3 4 

1 Jelaskan sikap awal kaki, tangan, dan  

pandangan ketika akan melakukan teknik 

dasar passing atas  pada permainan 

bolavoli! 

     

2 Jelaskan posisi kaki, tangan, dan  

pandangan ketika melakukan passing atas 

pada permainan bolavoli! 

     

3 Jelaskan sikap akhir kaki, tangan, dan  

pandangan ketika akan melakukan teknik 

dasar passing atas pada permainan bolavoli! 

     

4 Jelaskan rangkaian gerakan passing atas 

dalam permainan bolavoli ! 

     

5 Jelaskan kesalahan-kesalahan sikap awal 

dalam melakukan passing atas pada 

permainan bolavoli! 

     

6 Jelaskan kesalahan-kesalahan sikap 

perkenaan dalam melakukan passing atas 

pada permainan bolavoli! 

     

7 Jelaskan kesalahan-kesalahan sikap akhir 

dalam melakukan passing atas pada 

permainan bolavoli! 

     

Keterangan: 

5. Skor 4: Jika peserta didik mampu menjelaskan tiga indikator (kaki, tangan, dan 

pandangan) 

6. Skor 3:     Jika peserta didik mampu menjelaskan dua indikator. 

7. Skor 2:     Jika peserta didik mampu menjelaskan salah satu indikator. 

8. Skor 1:Jika peserta didik tidak satupun pertanyaan di atas mampu dijelaskan 

 

Keterangan: 

Penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan rentang nilai antara 1 

sampai dengan 4 

   Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai  =   

   Jumlah skor maksimal 

 

100 X 



5. Tes unjuk kerja (keterampilan):   

1). Lakukan teknik dasar passing atas 

Keterangan: 

Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan rentang nilai antara 1 

sampai dengan 3 

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =   

  Jumlah skor maksimal 

 

 

RUBRIK PENILAIAN  PASSING ATAS 

No Dimensi Indikator Deskripsi Gerak 
Nilai 

3 2 1 

1 Sikap Awal 

4. Kaki 

- Kaki merenggangdengansantai  

- Lututditekukdalamposisirendah 

- Salah satu kaki di depan 

5. Tangan 

- LenganditekukJaritangandibuka 

menghadap atas  

 

- Kedualengan di tekuk sejajar 

telinga, jari jari menghadapatas 

- Kedua lengan ditekuk 

6. Badan dan Pandangan 

Mata 

- Punggungdirendahkan  

- Posisibadan relax 

- Pandangan ke depan 

2 

 

Pelaksanaan 

4. Kaki  

 

- Kaki bergerakkearahdatangnya 

bola 

 

- Kaki sedikitdiulurkan 

- Lututdiluruskan 

2.  Tangan 

- Pukullah bola jauhdaribadan  

- Tanganlurus, sikutditekuk jari 

menghadap atas 

- Perkenaanbola pada jari jari tangan  

3. BadandanPandangan Mata 

- Beratbadandialihkankedepan  

- Pinggulbergerakkedepan 

- Pandangan mata ke arah bola 

3 Sikap Akhir 

4. Kaki 

- Salah satu kaki melangkahkedepan  

- Lututdiltekuk 

- Kedua kaki rilek  

5. Tangan  

- Jaritangan menghadap atas 

membentuk segitiga 

 

- Landasanmengikuti bola kesasaran 

- Lenganditekuktangan dan jari jari 

menghadap atas 

6. Badan dan Pandangan 

Mata 

- Pindahkanberatbadankearahsasaran  

- Badandiluruskan 

- Perhatikan bola ke arah sasaran 

100 X 



Keterangan : 

1. Peserta mendapatkan nilai 3, apabila  ada tiga indikator yang dilakukan benar.  

2. Peserta mendapatkan nilai 2, apabila  ada dua indikator  yang dilakukan benar.  

3. Peserta mendapatkan nilai 1, apabila  ada satu indikator yang dilakukan benar dan tidak 

ada satu indikator pun yang dilakukan benar 

4. Nilai maksimal adalah 27 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

SatuanPendidikan :  S M P N  2 Tempel 

Kelas/Semester   :  VII / 1 (Ganjil ) 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

Tema/Topik   : LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 

Pertemuan ke   :  1  

Waktu   :  3 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 

A. Kompetensi Inti :  

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,  seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar :                 

1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas 

jasmani, permainan, dan olahraga. 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 

3.1Memahami konsep ketrampilan gerak fundamental salah satu nomor atletik(jalan    

cepat,lari,lompat dan lempar 

4.3 Mempraktikkan modifikasi teknik dasar atletik (jalan cepat,lari,lompat dan lempar)  

menekankan gerak dasarnya 

C. IndikatorPencapaianKompetensi : 

1. Melakukan doa sebelum memulai pembelajaran . 

2. Menunjukkan sikap sportif dalam bermain. 

3. Menunjukkan sikap disiplin selama mengikut pembelajaran . 

4. Melakukan teknik dasar lompat jauh 

 

 



D. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat: 

1.   Membiasakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

2. Menunjukkan sikap sportif dalam bermain. 

3.  Menunjukkan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran. 

4. Melakukan sikap awalan lompat jauh 

5. Melakukan sikap tolakan lompat jauh 

6. Melakukan sikap melayang diudara 

7. Melakukan sikap mendarat dalam lompat jauh. 

8. Menjelaskan sikap awalan lompat jah 

9. Menjelaskan sikap tolakan lompat jauh 

10. Menjelaskan sikap melayang diudara  

11. Menjelaskan sikap mendarat 

 

E. Materi Pembelajaran : 

LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK. 

 Elemen dasar bagi pelaksanaan lompat jauh adalah: a). Awalan b). Tolakan  

 c). Melayang d).mendarat 

 

1. Persiapan (Sikap awalan)  

a. Menghitung mundur kebelakang untuk ketepatan dalam melakukan awalan 

b. Tambah kecepatan  sampai balok tumpuan 

c. Awalan berjarak 30-40 m 

2. Persiapan Tolakan 

a. lakukan tolakan dengan kaki yang terkuat 

b. Menolak pada balok tolakan 

c. Sudut tolakan 45
0
 

3. Melayang di udara 

a. Posisi kaki tolak mengikuti kaki ayun 

b. Saat melayang kedua kaki dalam sikap jongkok 

4. Mendarat 

a. Kedua kaki kebawah agak ditekuk 

b. Kedua kaki ngeper 

 

F. MetodePembelajaran. 

3. Pendekatan: saintifik (scientific) 

4. Metode: penugasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G.  Kegiatan Pembelajaran. 

KEGIATAN DISKRIPSI 
WAKT

U 

Pendahuluan 

 Berbaris, berdoa, presensi, danapersepsi 

 Memberikanmotivasidanmenjelaskantujuanpembelaj

aran 

 (alokasi waktu ini sudah memperhitungkan waktu 

peralihan dari mapel lain) 

 

15 menit 

Inti 

 

 Pemanasan dengan pendekatan bermain vampir 

berburu pocong dan peregangan statis dan dinamis. 

 Guru mendemonstrasikan gerakan lompat dengan 

bantuan beberapa peserta didik 

 Peserta didik mengamati gerakan yang dilakukan 

oleh guru 

 Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang gerakan yang di demonstrasikan oleh guru 

 Peserta didik diberi kesempatan untuk mencoba 

gerakan yang di demontrasikan oleh guru yaitu 

teknik dasar lompat dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut: 

 

 

    1. Latihan Awalan dan tolakan 

-Berlari dan menolak melawati bangku yang 

dipasang melintang 

-Lakukan dengan berkelompok 

-lakukan gerakan diatas berulang-ulang 

-Pancangkan seutas tali dipasang  dengan ketinggian 

kurang lebih 50 cm 

    2. Latihan melayang dan mendarat 

-lakukan gerakan menolak dengan jarak 5-10 m 

-lakukan tolakan dengan kaki yang terkuat 

-lakukan gerakan secara berkelompok 

-lakukan gerakan tersebut berulang-ulang 

-lakukan gerakan berlari ,menolak,sikap diudara dan 

mendarat  dengan awalan yang benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 menit 

 

 GB.Lompat jauh gaya jongkok 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

resiprokal/timbal-balik 

 Kelas dibagi menjadi 5 kelompok 

 Siswa mengambil bahan ajar yang disiapkan oleh 

guru, yang berisi deskripsi tugas dan indikator tugas 

gerak kepada setiap kelompok. 

 Siswa mempelajari tugas gerak dan indikator 

keberhasilannya 

 Siswa membagi tugas, siapa yang pertama kali 

melakukan teknik dasar lompat jauh , seterusnya 

dilakukan secara bergantian sampai semua anggota 

kelompok melakukan lompat jauh  dan yang lain 

menjadi pengamat 

 Siswa melaksanakan tugas gerak, dan menampilkan 

gerak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan 

 

Penutup 

 Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses 

pembelajaran, berdoa dan bubar (alokasi waktu ini 

sudah memperhitungkan persiapan mengikuti 

mapel lain) 

 Melakukan refleksi dengan tanya jawab kepada 

peserta didik 

 Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran 

 

15 

Menit 

 

H.  SumberBelajar 

- Bak lompat jauh 

- Cangkul, meteran,bendera 

- Buku teks 

       -       Buku  Referensi 

 

F.  Penilaian 

 1. Teknik penilaian:  

- Tes unjuk kerja (keterampilan):   

Lakukan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok 

Keterangan: PERLU KRITERIA 

Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta dengan rentang skor antara 1 sampai 

dengan 3 

- Pengamatan sikap (sikap):   

Selama proses pembelajaran guru mengamati sikap yang muncul pada saat anak 

melakukan aktivitas di dalam kelas. Sikap yang diharapkan selama proses 

pembelajaran, yaitu mentaati aturan permainan, kerjasama dengan teman satu tim 

dan menuunjukkan perilaku sportif, keberanian, percaya diri dan menghargai teman 

Keterangan: 



Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta 

menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  Tiap perilaku diberi 

skor 1 -- 4 

- Kuis (pengetahuan): 

Siswa diberi pertanyaan secara lisan tentang awalan, tolakan, sikap diudara dan 

mendarat dalam lompat jauh gaya jongkok 

 

Keterangan: 

Penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan rentang nilai antara 1 

sampai dengan 4 

 

 

3.   Rubrik Penilaian 

1. Cara melakukan awalan 

a.  Berdiri dengan sikap badan condong kebelakang 

b.  Berlari dari pelan semakin cepat hingga kecepatan maximal 

 

2. Cara melakukan tolakan 

a.  Menolak dengan kaki terkuat 

b.  Kaki tolak diatas balok tolakan dan tidak melewati balok tolakan 

c.   Sudut tolakan 45
0 

       

3. Tehnik melayang diudara 

a. Sikap badan jongkok dua tangan kedepan 

b. Ayunkan kedua tangan kebawah belakang 

    

4. Tehnik mendarat 

a. Mendarat dengan dua kaki bersama-sama 

b. Kedua kaki agak ditekuk 

 

 

Kriteria Penilaian 

No

. 

Ketrampilan yang dinilai Skor 1 Skor 2 Skor 3 

1. Melakukan awalan    

2. Melakukan tolakan    

3. Melakukan sikap melayang diudara    

4. Melakukan pendaratan    

 Skor  

 Skor Maximal   :   12 



Skor 1  :  Siswa mampu melakukan  gerakan dengan 1 kriteria 

Skor 2  :  Siswa mampu melakukan gerakan dengan 2 kriteria 

Skor 3  :  Siswa mampu melakukan gerakan dengan 3 kriteria 

   

RUBRIK PENILAIAN 

SIKAP/PERILAKU DALAM  LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 

 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN 
Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

1.  Bekerja sama 

 -    Mau membantu teman 

 -    Mengoreksi  

   

2    Tanggungjawab 

- Menyiapkan alat 

- -     Merawat alat 

- Mengembalikan alat 

   

 3.  Disiplin 

-     Tidak terlambat 

-     Berpakaian rapi 

     

Skor  

SKOR MAKSIMAL: 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRIK PENILAIAN 

PENGETAHUAN DALAM KEGIATAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 

 

Pertanyaan yang diajukan 
KualitasJawaban 

1 2 3 4 

 

1.  Jelaskan cara melakukan awalan lompat jauh ? 

2.  Jelaskan cara melakukan tumpuan ? 

3 . Jelaskan cara melakukan gerakan melayang di uadara? 

4.   Jelaskan cara melakukan pendaratan? 

    

Skor  

SKOR MAKSIMAL: 16  
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Nilai   :   ( Jumlah Skor Perolehan  :  Jumlah Skor Maximal  )  X  100 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan pendidikan    : SMP N 2 Tempel 

Kelas / Semester    : VIII / 1 

              Mata Pelajaran     : Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan    

              Tema                                      : Permainan Bola Basket Shooting 

              Alokasi Waktu    : 3 X 40 menit       

 

A. Kompetensi inti 

1. Menghargai dan menghayati agama yang dianut  

2. menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan ( faktual, konseptual, dan prosedural ) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejdian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah dan menyajikan dalam ranah kongret ( menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ) dan ranah abstrak ( menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang ) sesuai dengan yang 

dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang / teori. 

 

B.  Kompetensi Dasar   

1.1  Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan 

aktivitas  

 jasmani,permainan dan olahraga. 

       2.1 Berperilaku sportif dalam bermain 

       2.3 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 

       2.4 Memahami pengetahuan modifikasi teknik dasar permainan bola besar 

       2.5 Mempraktikan modifikasi teknik dasar permainan bola besar dengan menekankan 

gerak dasar fundamentalnya.  

C. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Melakukan doa sebelum memulai pembelajaran 

2. Menunjukan sikap sportif dalam bermain 

3. Menunjukaan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran 

4. Melakukan teknik shooting dalam bola basket. 

5. Menjelaskan teknik shooting dalam bola basket 

 



D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat : 

1. Melafalkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing 

2. Menunjukan sikap sportif dalam bermain 

3. Menunjukan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran 

4. Melakukan sikap awal shooting bola basket dengan benar 

5. Melakukan sikap akhir shooting  bola basket dengan benar 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN  

Shooting dalam  Bola Basket 

1. Memasukkan bola kedalam ring  dengan   satu tangan dari depan dahi atau kepala  

merupakan salah satu tehnik dasar dalam permainan bola basket  yang sering 

dilakukan dalam suatu permainan bola basket. Shooting  berguna untuk mencari 

atau menambah point atau merupakan serangan kedaerah lawan  

 

Persiapan / Sikap Awal 

Cara melakukan shooting  dalam  Bola Basket : 

a. Berdiri dengan kaki dibuka selabar bahu, dan lutut sedikit ditekuk. 

b. Badan dicondongkan ke depan 

c. Bola dipegang dengan kedua telapak tangan dan jari-jari terbuka 

d. Tekuk kedua siku dengan mendekati badan, dan aturlah bola setinggi dahi atau 

kepala  

e. kaki sejajar  dan agak ditekuk pandangan lihat kearah bola 

f. Kemudian  dengan satu tangan  bola didorong kearah ring  , sehingga bola 

masuk  kedalam ring 

 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan saintifik ( sciemtific ) 

2. Metode penugasan 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Diskripsi Waktu 

Pendahuluan - Berbaris, berdoa, presensi dan apersepsi 

- Memberikan motivasi dan penjelasan 

tujuan pembelajaran. 

- Alokasi waktu ini sudah 

memperhitungkan waktu peralihan dari 

mapel lain 

 

Inti - Pemanasan dengan pendekatan bermain 

lempar tangkap bola besar serta 

peregangan statis dan dinamis. 

- Guru mendemonstrasikan gerakan 

shooting   dengan bantuan beberapa 

peserta didik. 

- Peserta didik mengamati gerakan yang 

dilakukan oleh teman 

 

 

 

 

 



- Peserta didik diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang gerakan yang 

didemontrasikan oleh guru. 

- Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mencoba gerakan yang didemonstrasikan 

oleh guru yaitu shooting  

 

 - Guru mengatur siswa menjadi 6 kelompok 

- Guru membagikan bahan ajar, yang berisi 

diskripsi tugas dan indikator tugas gerak 

kepada setiap kelompok 

- Siswa mempelajari tugas gerak dan 

indikator keberhasilannya. 

- Siswa membagi tugas siapa yang pertama 

kali melakukan teknik dasar shooting 

seterusnya dilakukan secara bergantian 

sampai semua anggota kelompok 

melakukan gerakan shooting dan yang lain 

menjadi pengamat 

- Siswa melaksanakan tugas gerak dan 

menampilkan gerak sesuai dengan 

indikator yag telah ditentukan. 

 

Penutup - Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, 

evaluasi proses pembelajaran. 

- Melaksanakan refleksi dengan tanya 

jawab kepada peserta didik 

- Menarik kesimpulan dari hasil 

pembelajaran 

- Berdoa dan bubar. 

 

 

 H. SARANA  / SUMBER BELAJAR 

- Ruang terbuka datar dan aman 

- Buku teks 

- Buku referensi 

- Lembar kerja proses belajar 

- Melihat tayangan video / Buku Pelajaran 

 

F. PENILAIAN 

    1. Teknik Penilaian  

        - tes unjuk kerja ( ketrampilan ) : Lakukan teknik dasar shooting dalam  Bola basket   

Keterangan :  

Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan rentang nilai antara 1 – 4 

       Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 100 

  Jumlah skor maksimal 

 

 



Pengamatan Sikap  

Selama proses pembelajaran Guru mengamati sikap yang mucul pada saat anak melakukan 

aktivitas didalam kelas maupun diluar kelas . 

Sikap yang diharapkan selama proses pembelajaran yaitu : ” mentaati aturan permainan, 

kerjasama dengan teman satu tim, dan menunjukan perilaku sportiv, keberanian, percaya diri 

dan menghargai teman. 

 

Keterangan  : berikan tanda cek  ( V ) pada kolom yang sudah disediakan setiap peserta ujian 

menunjukan atau menampilkan perilaku yang diharapkan tiap perilaku dari peserta didik yang 

di cek mendapat nilai 1. 

 

        Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 100 

  Jumlah skor maksimal 

 

Kuis / Pengetahuan 

- Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan – pertanyaan mengenai 

konsep gerak dalam permainan bola basket. 

 

Keterangan : 

- Penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan rentang nilai antara 1 - 4 

 

           Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =   ----------------------------------------- X 100 

  Jumlah skor maksimal 

 

Nilai akhir yang diperoleh siswa =  

 

Nilai tes unjuk kerja ( ketrampilan + Nilai observasi ( sikap ) + Nilai kuis( pengetahuan) 

 

 

 

 

 



RUBRIK PENILAIAN 

UNJUK KERJA TEKNIK DASAR PERMAINAN BOLA BASKET 

Aspek yang di nilai 
Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

Melakukan teknik shooting dalam bola basket :     

1. Jelaskan cara melakukan teknik posisi   

    kaki dan tangan 

    ( skor 4 ) 

    

2. Jelaskan cara melakukan memegang bola yang   

    benar ( skor 3 ) 

    

3. Jelaskan cara melakukan mendorong bola  

   Skor ( 3 ) 

 

    

Jumlah     

Jumlah Skor maksimal adalah 12     

 

Rubrik penilaian  

Sikap / Perilaku dalam permainan Bola basket 

 

Perilaku yang diharapkan Cek ( V ) 

1. Bekerja sama dengan teman lain  

2. Keberanian dalam melakukan gerakan ( tidak ragu-ragu )  

3. Mentaati peraturan   

4. Menghormati wasit dan pemain  

5. Menunjukan sikap bersungguh-sungguh dalam bermain  

Jumlah Skor maksimal 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrik Penilaian  

Pemahaman konsep gerak dalam permainan bola basket 

Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 

1 2 3 4 

1. Bagaimana posisi kedua lengan saat kamu melakukan 

shooting dalam permainan bola basket ? 

    

2. Bagaimana posisi dua kaki saat kamu melakukan 

shooting  

    

Jumlah skor     

Jumlah skor maksimal : 8     

 

             

              Mengetahui 

   Guru Mata Pelajaran 

                 Tempel,                                                              

                 Mahasiswa 
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