
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SD N Sinduadi 1

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Kelas/Semester : VI ( Enam ) 1 ( satu )

Pertemuan : 1 ( pertama )

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

Hari / Tanggal : Sabtu, 9 Agustus 2014

Jumlah Siswa : 60 siswa

Keterampilan Ajar : 1. Membuka Pelajaran

2. Menyampaikan Materi

3. Interaksi dengan siswa

4. Penguasaan Materi

5. Pengelolaan Kelas

6. Penggunaan Waktu

7. Mengevakuasi

8. Menutup Pelajaran

Standar Kompetensi      : 1. Mempraktikkan berbagai kombinasi gerak dasar

permainan dan olahraga dengan peraturan yang

dimodifikasi serta nilai-nilai yang terkandung

didalamnya.

Kompetensi Dasar           : 1.2 Mempraktikkan gerak dasar salah satu

permainan bola besar dengan koordinasi dan

dengan kontrol yang baik dengan peraturan yang

dimodifikasi serta nilai kerjasama, sportifitas, dan

kejujuran.

A. Indikator

1. Melakukan gerakan mengontrol, dan koordinasi pada saat menendang,

menggiring serta menghentikan bola.

2. Dapat menerapkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menendang bola dengan punggung kaki bagian dalam dan bagian

luar dengan kaki kanan atau kaki kiri dengan koordinasi yang baik.



2. Siswa dapat menggiring bola dengan baik.

3. Siswa dapat mengontrol dan menghentikan bola dengan kaki kanan dan kiri

dengan baik.

4. Siswa dapat bermain sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi serta

dapat menerapkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran.

C. Materi Ajar (Materi Pokok)

Gerakan mengontrol, dan koordinasi pada saat menendang, menggiring serta

menghentikan bola pada pembelajaran bola besar (Sepak bola)

D. Metode Pembelajaran

1. Komando

2. Demokrasi

3. Bermain

4. Latihan

E. Unsur Karakter yang diharapkan

1. Sportivitas

2. Percaya diri

3. Kerjasama

4. Disiplin

F. Langkah-Langkah Pembelajaran

No Penjabaran Gambar Metode
pembelajaran

1. KEGIATAN AWAL (25 Menit)
Apersepsi dan Motivasi
1. Siswa dibariskan menjadi 3 bersyaf, salam
2. Memimpin berdoa
3. Berhitung
4. Mengecek kehadiran siswa
5. Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap
6. Melakukan apersepsi dan menjelaskan materi

yang akan di ajarkan
7. Lari pemanasan
8. Penguluran statis, dinamis
9. Melakukan pemanasan yang berorientasi pada

pembelajaran inti
Melakukan pemanasan “ merebut bola

Komando

Ceramah

Praktek



2.

didalam jaring anak”
Cara bermain :

 Siswa membentuk lingkaran,dan ada 2
siswa yang berada di tengah lingkaran
untuk merebut bola

 Siswa diminta untuk mengoper bola
keteman yang sama-sama membentuk
lingkaran dan berusaha jangan sampai
direbut 2 orang yang menjadi perebut.

 Mengikuti perintah guru,menendang
dengan kaki bagian dalam luar,kanan dan
kiri

KEGIATAN INTI (60 menit)
EKSPLORASI
Dalam kegiatan eksplorasi, guru menggali
pengetahuan siswa yaitu :

Siswa membentuk lingkaran,
Siswa diminta untuk mengoper bola keteman
yang sama mengikuti perintah guru,
menendang dengan kaki bagian dalam luar,
kanan dan kiri
Setelah siswa menendang, langsung
berpindah tempat ke teman yang tadi
menerima bola, dan begitu seterusnya

Break :
Guru mengumpulkan siswa dan menjelaskan season
selanjutnya

ELABORASI

Menendang dan Mengontrol/menghentikan
bola.

 Siswa dibariskan menjadi 2 bersaf
berhadapan.

 Siswa menendang bola menggunakan
kaki bagian dalam , kaki yang akan
menendang dilintangkan keluar

 Siswa menendang bola menggunakan
kaki bagian luar, kaki yang menendang
dilintangkan kedalam.

 Siswa menendang bola menggunakan
kaki muka penuh, kaki yang akan
menendang diayunkan, kemudian
menendang bola dengan gerakan bola
mengusur tanah atau melambung.

 Siswa yang menerima bola, harus
mengontrolnya dengan kaki sesuai
perintah guru

Ceramah
Praktek

Ceramah
Praktek

Komando

Demonstrasi
Praktek

Demonstrasi
Praktek



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
menendang bola :

 Posisi kaki langsung dibelakang bola.

 Kaki diayun kedepan
 Badan agak condong kedepan

 Pandangan kearah bola

Menggiring bola
 Siswa dibariskan menjadi 2 kelompok

berjanjar, saling berhadapan di antara cone
 Siswa barisan paling depan kelompok A

menggiring bola melewati cone yang telah
disediakan baik menggunakan kaki bagian
dalam maupun luar dan mengoper ke siswa B
yang paling depan, kemudian siswa A tadi
menuju ke barisan belakang kelompok B,
siswa kelompok B yang menerima bola tadi
melakukan gerakan menggiring bola melewati
cone yang telah disediakan baik menggunakan
kaki bagian dalam maupun luar, begitu
seterusnya
Menggiring, mengoper, menendang ke
gawang

 Pertama, siswa menempati posisinya
dibelakang garis dan berbaris berbanjar
kebelakang. Kemudian 1 orang bertugas
sebagai pemegang simpai / keranjang.

 Permainan dimulai dengan cara siswa
pertama menggiring / mendrible bola menuju
cone yang tersedia. Setelah sampai di Cone,
siswa langsung menshooting bola kedalam
simpai / keranjang.

 Setelah selesai melakukan shooting, siswa
berlari untuk kembali ke posisi dibelakang
pemain lainnya, dst.

Sepak bola dengan peraturan sederhana yang
telah dimodifikasi:

Siswa dibagi menjadi 2 tim yang seimbang.
Dalam bermain diperlukan sportivitas, percaya
diri, kerjasama, disiplin.
Tidak boleh menjatuhkan temannya.
Serta penanaman peraturan permainan
mestipun sederhana

KONFIRMASI
Dalam kegiatan konfirmasi, guru melakukan koreksi
pada masing-masing siswa dengan :

Demonstrasi
Praktek

Demonstrasi
Praktek

Praktek



G. Alat dan Sumber Belajar

- Silabus Penjasorkes, SD N 1 SINDUADI Tahun Pelajaran 2012/2013
- RPP Penjasorkes, SD N 1 SINDUADI Tahun Pelajaran 2012/2013
- Buku Penjas orkes kelas VI
- Tanah lapang/lapangan/halaman sekolah
- Cone
- Bola sepak
- Simpai
- Peluit
- Stopwatch

3.

1. Menanyakan kepada seluruh siswa tentang materi
pembelajaran hari ini sudah jelas atau belum?

2. Bertanya jawab kepada seluruh siswa untuk
meluruskan kesalahan pemahaman, memberikkan
penguatan, dan penyimpulan

KEGIATAN AKHIR (20 Menit)
1. Kembali membariskan siswa menjadi 2 bersyaf
2. Memimpin pendinginan

Siswa membentuk formasi melingkar, sambil
melemas-lemaskan tangan dan kaki siswa
bernyanyi “gembala sapi “ agar pikiran
menjadi segar kembali

3. Memberikan umpan balik atau PR kepada siswa
4. Memberitahukan pelajaran untuk pertemuan

selanjutnya kepada siswa
5. Mempresensi/mengecek siswa
6. Memimpin berdoa
Menutup pertemuan dengan salam dan
membubarkan siswa

Ceramah

Tanya jawab

Komando

Ceramah

Komando



H. Penilaian

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Penilaian

Teknik Bentuk
Instrumen

Contoh
Instrumen

 Melakukan variasi gerak
mendorong dan menarik

 Melakukan gerakan
kombinasi memutar lengan
dan menekuk lutut

 Mengkombinasikan gerak
mengayunkan lengan dan
meliukkan badan

Non Tes Tes
Keterampilan/

Perbuatan
Soal Praktek

 Peragakan variasi gerak
mendorong dan menarik

 Peragakan gerakan kombinasi
memutar lengan dan menekuk
lutut

 Jelaskanlah gerak
mengayunkan lengan dan
meliukkan badan

FORMAT KRITERIA PENILAIAN
PRODUK ( HASIL DISKUSI )

No. Aspek Kriteria Skor

1. Konsep * semua benar

* sebagian besar benar

* sebagian kecil benar

* semua salah

4

3

2

1

PERFORMANSI

No. Aspek Kriteria Skor

1.

2.

3.

Pengetahuan

Praktek

Sikap

* Pengetahuan

* kadang-kadang Pengetahuan

* tidak Pengetahuan

* aktif Praktek

* kadang-kadang aktif

* tidak aktif

* Sikap

* kadang-kadang Sikap

* tidak Sikap

4

2

1

4

2

1

4

2

1

LEMBAR PENILAIAN

No Nama Siswa
Performan

Produk
Jumlah

Skor
Nilai

Pengetahuan Praktek Sikap

1.
2.
3.
4.
5



Guru Pembimbing

SD N  Sinduadi 1

(Triyana, A.Ma.Pd)

NIP. 19630526 198604 1 001

Yogyakarta, 8 Agustus 2014

Praktikan

TIM PPL UNY 2014



MEDIA PEMBELAJARAN


