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KURIKULUM 2013 REVISI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 ( RPP ) 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Mata Pelajaran : PJOK 

 

Satuan Pendidikan : _________________________ 

Kelas : VIII / 2 

Nama Guru : _________________________ 

NIP/NIK : _________________________ 

https://kherysuryawan.blogspot.com/


https://kherysuryawan.blogspot.com 
 

  https://kherysuryawan.blogspot.com 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP / MTs ........................................... 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 
(PJOK) 

Kelas / Semester :  VIII / 2 

Materi Pokok : Senam Lantai 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-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. 

KI-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. 

KI-4 : Mengolah, menyajikan, dan menalar 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  (KD) & INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1.1 Menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai 
agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas 
jasmani, permainan, dan 
olahraga, dicerminkan 
dengan: 

a.  Pembiasaan perilaku 
berdoa sebelum dan 
sesudah pelajaran. 

b.  Selalu berusaha secara 
maksimal dan tawakal 
dengan hasil akhir. 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan pembelajaran 

1.1.2  Menunjukkan sikap berusaha secara 
maksimal dalam melakukan 
pembelajaran dengan tetap 
meningkatkan kemampuan dan 
menampilkan sikap tawakal terhadap 
hasil akhir 

1.1.3  Menunjukkan perilaku baik dengan 
melakukan gerakan sesuai fungsi 
tubuh (kodrat) 
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c.  Membiasakan 
berperilaku baik dalam 
berolahraga dan latihan. 

2.1 Berperilaku sportif dalam 
bermain. 

2.2  Bertanggungjawab dalam 
penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran 
serta menjaga keselamatan 
diri sendiri, orang lain, dan 
lingkungan sekitar. 

2.3  Menghargai perbedaan 
karakteristik individual 
dalam melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 

2.4  Menunjukkan kemauan 
kerjasama dalam 
melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 

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

2.6  Disiplin selama melakukan 
berbagai aktivitas fisik. 

2.7  Menerima kekalahan dan 
kemenangan dalam 
permainan. 

2.8  Memiliki perilaku hidup 
sehat 

2.1.1  Saat bermain menunjukkan permaian 
tidak curang 

2.2.1  Merapihkan kembali peralatan yang 
telah digunakan pada tempatnya. 

2.3.1  Tidak melakukan gerakan yang dapat 
membahayakan diri sendiri dan orang 
lain 

2.3.2  Dalam melakukan aktivitas fisik yang 
dilakukan secara berkelompok, beregu, 
dan berpasangan memperhatikan 
kondisi teman, baik fisik atau psikis 

.2.4.1  Saling membantu teman bila ada 
kesulitan dalam melakukan gerakan 

2.5.1  Dalam melakukan permainan tidak 
menguasi alat atau lapangan sendiri 

2.6.1  Mengikuti,peraturan,petunjuk atau 
arahan yang telah diberikan guru 

2.7.1  Dalam melakukan permainan 
menunjukkan prilaku bahwa lawan 
merupakan teman bermain 

3.6  Memahami konsep variasi 
dan kombinasi 
keterampilan dasar senam 
lantai dalam bentuk 
rangkaian sederhana. 

3.6.1  Menyebutkan konsep variasi guling 
meroda. 

3.6.2  Menyebutkan konsep variasi guling 
guling lenting. 

3.6.3  Menyebutkan konsep kombinas 
meroda dan guling guling lenting . 

3.6.4  Menyebutkan konsep gerak . 

4.6  Mempraktikkan variasi dan 
kombinasi keterampilan 
dasar senam lantai dalam 
bentuk rangkaian 
sederhana 

4.6.1  Melakukan variasi guling meroda 

4.6.2  Melakukan variasi guling lenting 

4.6.3  Melakukan kombinasi meroda dan 
guling guling lenting 

4.6.4  Melakukan gerak rangkai 
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C. MATERI PEMBELAJARAN 

Untuk mempelajari pola gerak dasar, perlu dilakukan secara bertahap dan 
prosedural. Bertahap dalam arti pembelajaran pola gerak dasar dilakukan dari yang 
ringan ke yang berat, dari yang sederhana ke yang rumit, sedangkan prosedural 
berkaitan dengan urutan teknik gerakan yang harus dilakukan, bertujuan agar 
peserta didik dapat dengan mudah untuk mempelajari pola gerak dasar, hingga 
dalam penguasaan kompetensi tidak mendapat kesulitan, terutama yang 
berhubungan dengan gerak variasi dan kombinasi. Akhir dari pembelajaran senam 
lantai yang dilakukan pada peserta didik adalah sebagai berikut : 

a)  Memiliki keterampilan pola gerak dasar menggunakan latihan senam lantai 

b)  Memiliki pengetahuan tentang pola gerak dasar menggunakan latihan senam 
lantai, memahami, mengenal konsep ruang dan waktu 

c)  Pembelajaran senam lantai yang sesuai dapat memberi pengalaman belajar, 
kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan 
motorik, dan menggunakannya pada situasi yang berubah-ubah 

d)  Memiliki sikap, seperti: kerjasama, sportifitas, menghargai perbedaan individu, 
dan tanggungjawab, dapat memahami budaya orang lain. 

 

Standar isi Kurikulum 2013, kompetensi yang perlu dikuasi sebagai berikut :  

(1) Aktivitas meroda,  

(2) Aktivitas guling belakang,  

(3)  Aktivitas variasi kombinasi  

(4)  Aktivitas gerak rangkaian 

 

D. MEDIA ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1) Media 

- Gambar  : Gerakan senam lantai 

- Model  : Peragaan oleh guru atau peserta didik yang sudah memiliki 
kemampuam senam lantai 

2) Alat dan Bahan 

- Ruang terbuka yang datar dan aman/lapangan basket/voli,  

- Matras,  

- Cone ± 10 buah,  

- 2 buah stopwatch. 

3) Sumber Belajar 

- Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VIII, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : 2014. 

- Buku referensi tentang genre teks. 

- Lembar Kerja Siswa (LKS 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
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a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
kebersihan kelas, berdoa,  dan absensi. 

 Melakukan pemanasan yang dipimpin oleh guru atau oleh salah seorang 
peserta didik yang dianggap mampu. Guru menjelaskan arti penting 
pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik, yaitu untuk menyiapkan otot 
dan sendi tubuh sehingga meningkatkan tingkat energi yang dikeluarkan 
oleh metabolisme tubuh, meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf 
yang memerintah gerakan tubuh sehingga memudahkan otot-otot 
berkontraksi dan rileks secara lebih cepat dan efisien, meningkatkan 
kapasitas kerja fisik, mengurangi adanya ketegangan otot, meningkatkan 
kemampuan jaringan penghubung dalam gerakan memanjang atau 
merenggang, meningkatkan kondisi secara psikologis karena pemanasan 
mampu membangun kepercayaan diri dan rasa nyaman. 

 Guru memberi informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Membaca informasi tentang konsep variasi dan kombinasi keterampilan 
dasar senam lantai dalam bentuk rangkaian sederhana dan   

 Mencari informasi lain tentang konsep variasi dan kombinasi keterampilan 
dasar senam lantai dalam bentuk rangkaian sederhana dari berbagai 
sumber media cetak dan elektronika, atau  

 Mengamati perlombaan senam  secara langsung dan atau di TV/Video dan 
membuat catatan tentang konsep variasi dan kombinasi keterampilan 
dasar senam lantai dalam bentuk rangkaian sederhana dan membuat 
catatan hasil pengamatan.  

 

Menanya 

 Mempertanyakan konsep variasi dan kombinasi keterampilan dasar senam 
lantai dalam bentuk rangkaian sederhana dengan menunjukkan nilai 
kerjasama dan toleransi 

 

Mengeksplorasi 

 Melakukan gerakan rangkaian guling depan dan guling belakang secara 
perseorangan dan berkelompok dengan koordinasi yang baik. 

 Melakukan gerakan rangkaian berdiri dengan kedua tangan/handstand, 
guling depan dan guling belakang secara perseorangan dan berkelompok 
dengan koordinasi yang baik. 

 Melakukan gerakan rangkaian berdiri dengan kedua tangan/ handstand,  
kayang, guling depan dan guling belakang secara perseorangan dan ber-
kelompok dengan koordinasi yang baik. 
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 Melakukan rangkaian gerakan sikap lilin,  kayang, guling depan dan guling 
belakang secara perseorangan dan berkelompok dengan koordinasi yang 
baik. 

 

Mengasosiasi 

 Menemukan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam  variasi dan 
kombinasi keterampilan dasar senam lantai dalam bentuk rangkaian 
sederhana 

 

Mengkomunikasikan 

 Melakukan rangkaian gerakan sikap lilin, kayang, berdiri dengan kepala, 
berdiri dengan kedua tangan, guling ke depan dan guling ke belakang 
dalam bentuk perlombaan dengan menekankan pada nilai-nilai sportif, 
bertang-gungjawab, menghargai per-bedaan, kerjasama, toleransi, disiplin 
dan menerima kekalahan dan mengekspresi-kan kemenangan secara 
wajar selama melakukan per-tandingan. 

 Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam menggunakan dan 
merawat peralatan peramaian 

 Mau bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agama, 
suku, dan kemampuan  

 Disiplin mengikuti aturan yang disepakati 

 Menunujukkan perilaku sportif selama bermain  

 Menunjukkan perilaku menerima kekalahan dan mengekspresikan 
kemenangan tidak berlebih 

 Memberikan saran perbaikan keterampilan kepada teman selama 
melakukan permianan 

 Mendiskusikan dan membuat kesimpulan tentang olahraga senam lantai  
secara sederhana berkelompok dengan menunjukkan kerjasama 

 

c. Kegiatan Penutup  

 Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

 Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. 

 Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang  

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

1.  Penilaian spiritual dan Sosial (KI- 1 dan 2) 

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 1 sampai dengan 4.  

(Sangat Baik = 4, Baik = 3, Cukup = 2, Kurang = 1). 
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No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jml 
Skor 

Nilai 
Butir Soal 

Berdoa Sunguh2 Jujur Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Menghar-
gai teman 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa 
Azzahra 

                          

2 Khansa 
Azzahra 

                          

3                            

4                            

5                            

dst                            

Skor maksimal = 24   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.  Penilaian Pengetahuan (KI-3) 

Petunjuk Penilaian 

Setelah mempelajari materi permainan sepakbola, tugaskan kepada peserta 
didik untuk mengerjakan tugas kelompok di bawah ini dengan penuh rasa 
tanggungjawab. Tugas kelompok ini dapat dikerjakan di rumah dan 
dikumpulkan dalam bentuk portofolio! 

 

Butir Soal Pengetahuan essay : 

1. Menyebutkan prosedural posisi awal meroda ! 

2. Menyebutkan prosedural gerakan meroda ! 

3. Menyebutkan procedural posisi awal guling lenting! 

 

Deskripsi penilaian 

Soal No. 1 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu menyebutkan empat posisi awal meroda 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu menyebutkan tiga posisi awal meroda 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu menyebutkan dua posisi awal meroda 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu menyebutkan satu posisi awal meroda 

 

https://kherysuryawan.blogspot.com/
https://kherysuryawan.blogspot.com/


https://kherysuryawan.blogspot.com 
 

  https://kherysuryawan.blogspot.com 
 

Soal No. 2 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu menyebutkan empat procedural gerakan 
meroda 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu menyebutkan tiga procedural gerakan 
meroda 

c) Skor 2: jika peserta didik mampu menyebutkan dua procedural gerakan 
meroda 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu menjelaskan satu procedural gerakan 
meroda 

 

Soal No. 3 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu menyebutkan empat posisi awal guling 
lenting 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu menyebutkan tiga posisi awal guling 
lenting 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu menjelaskan dua posisi awal guling 
lenting 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu menyebutkan satu posisi awal guling 
lenting 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai Butir Soal 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Refa Azzahra               

2 Khansa 
Azzahra 

              

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 12   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.  Penilaian Keterampilan (KI-4) 

Petunjuk Penilaian 
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Penilaian keterampilan diberikan dalam bentuk kinerja, yaitu suatu proses 
yang bersifat prosedural dalam melakukan suatu gerakan, mulai dari posisi 
awal, gerakan, dan akhir gerakan. 

Berikan tanda cek (√) pada kolom perolehan skor yang sudah disediakan, 
dengan rentang skor antara 1 sampai dengan 4. (Sangat Baik = 4, Baik = 3, 
Cukup = 2, Kurang = 1). Dan tanda cek (√) tersebut menunjukkan kompetensi 
yang diharapkan., 

 

Butir soal Keterampilan : Lakukan teknik dasar meroda, sebagai berikut : 

1.  Posisi awal : Berdiri sikap menyamping arah gerakan Kedua kaki dibuka 
selebar bahu dan kedua lengan terentang serong atas. 

2.  Gerakan : bila gerakan diawali tangan kiri, letakan telapak tangan kiri pada 
matras yang diikuti kaki kanan terangkat lurus ke atas, Saat tangan kanan 
diletakan pada matras, kaki kiri terangkat lurus ke atas, hingga badan 
membentuk berdiri dengan tangan, Turunkan dengan cepat kaki kanan 
pada matras disusul terangkatnya tangan kiri dari matras dan kaki kiri 
mendarat matras. 

3.  Akhir gerakan : Berdiri sikap menyamping arah gerakan dengan posisi 
kedua kaki terbuka selebar bahu, sikap kedua lengan terentang serong atas 
di samping telinga. 

 

Deskripsi penilaian posisi awal meroda : 

a) Skor 4: jika peserta didik mampu melakukan empat teknik dasar posisi awal 

b) Skor 3: jika peserta didik mampu melakukan tiga teknik dasar posisi awal 

c) Skor 2: jika peserta didik mampu melakukan dua teknik dasar posisi awal 

d) Skor 1: jika peserta didik mampu melakukan satu teknik dasar posisi awal 

 

Deskripsi penilaian gerakan meroda : 

a) Skor 4: jika peserta didik mampu melakukan empat teknik dasar gerakan 
meroda 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu melakukan tiga teknik dasar gerakan 
meroda 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu melakukan dua teknik dasar gerakan 
meroda 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu melakukan satu teknik dasar gerakan 
meroda 

 

Deskripsi penilaian akhir gerakan meroda 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu melakukan empat teknik dasar gerakan 
akhir meroda 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu melakukan tiga teknik dasar gerakan akhir 
meroda 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu melakukan dua teknik dasar gerakan akhir 
meroda 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu melakukan satu teknik dasar gerakan 
akhir meroda 
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No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai Butir Soal 

Posisi Awal Gerakan Akhir Gerakan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Refa Azzahra               

2 Khansa 
Azzahra 

              

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 12   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________

________ 

 

4.  Instrumen Penilaian Projek 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kompetensi Dasar  : 3.6  Memahami konsep variasi dan kombinasi 
keterampilan dasar senam lantai dalam bentuk 
rangkaian sederhana 

Nama Proyek  : Menemukan bentuk latihan latihan meroda dan guling 
lenting 

Alokasi Waktu  : Satu Semester 

Nama Peserta Didik : ______________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Aspek Skor (1-4) 

1 Perencanaan: 
a. Persiapan 

b. Rumusan Judul 

 

2 Pelaksanaan 
a. Sistematika Penulisan 
b. Keakuratan Sumber Data/Informasi 
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c. Kuantitas Sumber Data 
d. Analisis Data 

e. Penarikan Kesimpulan 

3 Laporan Proyek 
a. Performans 

b. Presentasi / Penguasaan/Peragaan 

 

Skor maksimal = 12  

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =  

Komentar Orang Tua Murid : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

5.  Instrumen Penilaian Portofolio 

Kompetensi Dasar  :  3.6  Memahami konsep variasi dan kombinasi 
keterampilan dasar senam lantai dalam bentuk 
rangkaian sederhana 

Alokasi Waktu  :  1 Semester 

Nama Peserta Didik : _________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Karya Peserta Didik 
Skor 

Ketercapai
an 

Jml. 

Halama
n 

Keterangan 

(1-4) T BT 

1 Membuat kliping latihan 
meroda 

     

2 Membuat kliping latihan 
guling lenting 

     

3 Membuat kliping gerak 
rangkai 

     

Skor maksimal       

Nilai = skor perolehan / skor 
maksimal  x 4 

     

Komentar Orang Tua Murid : 

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________

______ 
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____________________________________________________________
______ 

Keterangan 

T = tuntas BT = Belum tuntas 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 

 ......, ........................ 20 
..... 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP / MTs ........................................... 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 
(PJOK) 

Kelas / Semester :  VIII / 2 

Materi Pokok : Aktivitas Gerak Berirama 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-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. 

KI-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. 

KI-4 : Mengolah, menyajikan, dan menalar 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  (KD) & INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1.1 Menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai 
agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas 
jasmani, permainan, dan 
olahraga, dicerminkan 
dengan: 

a.  Pembiasaan perilaku 
berdoa sebelum dan 
sesudah pelajaran. 

b.  Selalu berusaha secara 
maksimal dan tawakal 
dengan hasil akhir. 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan pembelajaran 

1.1.2  Menunjukkan sikap berusaha secara 
maksimal dalam melakukan 
pembelajaran dengan tetap 
meningkatkan kemampuan dan 
menampilkan sikap tawakal terhadap 
hasil akhir 

1.1.3  Menunjukkan perilaku baik dengan 
melakukan gerakan sesuai fungsi 
tubuh (kodrat) 
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c.  Membiasakan 
berperilaku baik dalam 
berolahraga dan 
latihan. 

2.1 Berperilaku sportif dalam 
bermain. 

2.2  Bertanggungjawab dalam 
penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran 
serta menjaga 
keselamatan diri sendiri, 
orang lain, dan lingkungan 
sekitar. 

2.3  Menghargai perbedaan 
karakteristik individual 
dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik. 

2.4  Menunjukkan kemauan 
kerjasama dalam 
melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 

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

2.6  Disiplin selama melakukan 
berbagai aktivitas fisik. 

2.7  Menerima kekalahan dan 
kemenangan dalam 
permainan. 

2.8  Memiliki perilaku hidup 
sehat 

2.1.1  Saat bermain menunjukkan permaian 
tidak curang 

2.2.1  Merapihkan kembali peralatan yang 
telah digunakan pada tempatnya. 

2.3.1  Tidak melakukan gerakan yang dapat 
membahayakan diri sendiri dan orang 
lain 

2.3.2  Dalam melakukan aktivitas fisik yang 
dilakukan secara berkelompok, beregu, 
dan berpasangan memperhatikan 
kondisi teman, baik fisik atau psikis 

2.4.1  Saling membantu teman bila ada 
kesulitan dalam melakukan gerakan 

2.5.1  Dalam melakukan permainan tidak 
menguasi alat atau lapangan sendiri 

2.6.1  Mengikuti, peraturan, petunjuk atau 
arahan yang telah diberikan guru 

2.7.1  Dalam melakukan permainan 
menunjukkan perilaku bahwa lawan 
merupakan teman bermain 

3.7  Memahami konsep variasi 
keterampilan dasar 
aktivitas gerak ritmik 
dalam bentuk rangkaian 
sederhana 

3.7.1  Menyebutkan konsep variasi gerak 
langkah. 

3.7.2  Menyebutkan konsep variasi gerak 
ayunan lengan 

3.7.3  Menyebutkan konsep kombinas gerak 
langkah dan ayunan lengan 

4.7  Mempraktikkan variasi 
keterampilan dasar 
aktivitas gerak ritmik 
dalam bentuk rangkaian 
sederhana 

4.7.1  Melakukan variasi gerak langkah. 

4.7.2  Melakukan konsep variasi gerak 
ayunan lengan 

4.7.3  Melakukan konsep kombinas gerak 
langkah dan ayunan lengan 
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C. MATERI PEMBELAJARAN 

Untuk mempelajari prinsip dasar aktivitas gerak berirama sebagai alat pada 
pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, perlu dilakukan secara 
bertahap dan prosedural, bertahap dalam arti pembelajaran pola gerak dasar 
dilakukan dari yang ringan ke yang berat, dari yang sederhana ke yang rumit, 
sedangkan prosedural berkaitan dengan urutan prinsip gerakkan yang harus 
dilakukan , bertujuan agar peserta didik dapat dengan mudah untuk mempelajari 
prisip dasar gerak, hingga dalam penguasaan kompetensi tidak mendapat 
kesulitan, terutama yang berhubungan dengan gerak variasi dan kombinasi. 

Akhir dari pembelajaran aktivitasgerak berirama dapat dilakukan oleh peserta didik, 
sebagai berikut: 

a)  Memiliki keterampilan pola gerak dasar dengan aktivitas gerak berirama 

b)  Memiliki pengetahuan tentang pola gerak dasar menggunakan aktivitas gerak 
beriram, memahami, mengenal konsep ruang dan waktu 

c)  Pembelajaran senam lantai yang sesuai dapat memberi pengalaman belajar, 
kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan 
motorik, dan menggunakannya pada situasi yang berubah-ubah 

d)  Memiliki sikap, seperti: kerjasama, sportifitas, menghargai perbedaan individu, 
dan tanggungjawab, dapat memahami budaya orang lain 

 

Standar isi Kurikulum 2013, kompetensi yang perlu dikuasi sebagai berikut: 

(1)  Melakukan variasi aikvitas prinsip dasar langkah kaki,  

(2)  Melakukan variasi prinsip dasar ayunan satu lengan,  

(3)  Melakukan gerak rangkai langkah kaki dan ayunan satu lengan 

 

D. MEDIA ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1) Media 

- Gambar  : Prinsip gerakan mengumpan, menahan, dan menggiring 
bola menggunakan kaki (bagian dalam dan luar ) 

- Model : Peragaan oleh guru atau peserta didik yang sudah memiliki 
kemampuam melakukan prinsip gerakan mengumpan, 
menahan, dan menggiring bola menggunakan kaki (bagian 
dalam dan luar ) 

2) Alat dan Bahan 

- Ruang terbuka yang datar dan aman/lapangan basket/voli,  

- Matras,  

- Cone ± 10 buah,  

- 2 buah stopwatch,  

- CD,  

- Tape recorder. 

3) Sumber Belajar 
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- Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VIII, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : 2014. 

- Buku referensi tentang genre teks. 

- Lembar Kerja Siswa (LKS 

 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
kebersihan kelas, berdoa,  dan absensi. 

 Melakukan pemanasan yang dipimpin oleh guru atau oleh salah seorang 
peserta didik yang dianggap mampu. Guru menjelaskan arti penting 
pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik, yaitu untuk menyiapkan otot 
dan sendi tubuh sehingga meningkatkan tingkat energi yang dikeluarkan 
oleh metabolisme tubuh, meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf 
yang memerintah gerakan tubuh sehingga memudahkan otot-otot 
berkontraksi dan rileks secara lebih cepat dan efisien, meningkatkan 
kapasitas kerja fisik, mengurangi adanya ketegangan otot, meningkatkan 
kemampuan jaringan penghubung dalam gerakan memanjang atau 
merenggang, meningkatkan kondisi secara psikologis karena pemanasan 
mampu membangun kepercayaan diri dan rasa nyaman. 

 Guru memberi informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Membaca informasi tentang konsep variasi keterampilan dasar aktivitas 
gerak ritmik dalam bentuk rangkaian sederhana dan   

 Mencari informasi lain tentang konsep variasi keterampilan dasar aktivitas 
gerak ritmik dalam bentuk rangkaian sederhana dari  berbagai sumber 
media cetak dan elektronika. 

 

Menanya 

 Mempertanyakan berbagai konsep variasi keterampilan dasar aktivitas 
gerak ritmik dalam bentuk rangkaian sederhana 

 

Mengeksplorasi 

 Melakukan variasi gerakan langkah kaki pada aktivitas berirama tanpa 
menggunakan alat secara perseorangan dan ber-kelompok dengan 
koordinasi yang baik. 

 Melakukan variasi gerakan ayunan lengan pada aktivitas berirama tanpa 
menggunakan alat secara perseorangan dan berkelompok dengan 
koordinasi yang baik. 
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 Melakukan variasi gerakan langkah kaki dan ayunan lengan pada aktivitas 
berirama tanpa menggunakan alat secara perseorangan dan berkelompok 
dengan koordinasi yang baik. 

 

Mengkomunikasikan 

 Melakukan pertandingan senam berirama tanpa menggunakan alat 
(senam poco-poco, cha-cha, dll) dengan menekankan pada nilai-nilai 
sportif, ber-tanggungjawab, menghargai perbedaan, kerjasama, toleransi, 
disiplin dan menerima kekalahan dan mengekspresikan kemenang-an 
secara wajar selama melakukan pertandingan. 

 Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam menggunakan dan 
merawat peralatan peramaian 

 Mau bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agama, 
suku, dan kemampuan  

 Disiplin mengikuti aturan yang disepakati 

 Menunujukkan perilaku sportif selama bermain  

 Menunjukkan perilaku menerima kekalahan dan mengekspresikan 
kemenangan tidak berlebih 

 Memberikan saran perbaikan keterampilan kepada teman selama 
melakukan permianan 

 Mendiskusikan dan membuat kesimpulan tentang senam irama  secara 
sederhana berkelompok dengan menunjukkan kerjasama 

 

c. Kegiatan Penutup  

 Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

 Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. 

 Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang  

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

1.  Penilaian spiritual dan Sosial (KI- 1 dan 2) 

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 1 sampai dengan 4.  

(Sangat Baik = 4, Baik = 3, Cukup = 2, Kurang = 1). 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jml 
Skor 

Nilai 
Butir Soal 

Berdoa Sunguh2 Jujur Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Menghar-
gai teman 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa 
Azzahra 
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2 Khansa 
Azzahra 

                          

3                            

4                            

5                            

dst                            

Skor maksimal = 24   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.  Penilaian Pengetahuan (KI-3) 

Petunjuk Penilaian 

Setelah mempelajari materi permainan sepakbola, tugaskan kepada peserta 
didik untuk mengerjakan tugas kelompok di bawah ini dengan penuh rasa 
tanggungjawab. Tugas kelompok ini dapat dikerjakan di rumah dan 
dikumpulkan dalam bentuk portofolio! 

 

Butir Soal Pengetahuan essay : 

1. Menyebutkan persiapan langkah biasa! 

2. Menyebutkan gerakan langkah biasa ! 

3. Menyebutkan akhir gerakan langkah biasa! 

 

Deskripsi penilaian 

Soal No. 1 

a) Skor 4: jika peserta didik mampu menyebutkan empat persiapan langkah 
biasa 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu menyebutkan tiga persiapan langkah 
biasa 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu menyebutkan dua persiapan langkah 
biasa 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu menyebutkan satu persiapan langkah 
biasa 

 

Soal No. 2 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu menyebutkan empat gerakan langkah 
biasa 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu menyebutkan tiga gerakan langkah biasa 
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c)  Skor 2: jika peserta didik mampu menyebutkan dua gerakan langkah biasa 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu menjelaskan satu gerakan langkah biasa 

 

Soal No. 3 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu menyebutkan empat akhir gerakan 
langkah biasa 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu menyebutkan tiga akhir gerakan langkah 
biasa 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu menjelaskan dua akhir gerakan langkah 
biasa 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu menyebutkan satu akhir gerakan langkah 
biasa 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai Butir Soal 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Refa Azzahra               

2 Khansa 
Azzahra 

              

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 12   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.  Penilaian Keterampilan (KI-4) 

Petunjuk Penilaian 

Penilaian keterampilan diberikan dalam bentuk kinerja, yaitu suatu proses 
yang bersifat prosedural dalam melakukan suatu gerakan, mulai dari posisi 
awal, gerakan, dan akhir gerakan. 

Berikan tanda cek (√) pada kolom perolehan skor yang sudah disediakan, 
dengan rentang skor antara 1 sampai dengan 4. (Sangat Baik = 4, Baik = 3, 
Cukup = 2, Kurang = 1). Dan tanda cek (√) tersebut menunjukkan kompetensi 
yang diharapkan., 
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Butir soal Keterampilan : Lakukan teknik dasar melakukan gerak langkah 
biasa ! 

a. persiapan: berdiri posisi tegak langkah kaki kiri, kedua lengan di samping 
badan/tolak pinggang pandangan ke depan, 

b.  gerakan: langkahkan kaki kanan ke depan mendarat diawali dengan tumit 
menyentuh, lantai di depan kaki kiri. Setelah kaki kanan selesai melakukan 
gerakan kaki kiri melangkah seperti kaki kanan, setiap gerakan diikuti gerak 
lutut mengeper, 

c.  akhir gerakan: berdiri sikap tegak langkah kaki kiri, kedua lengan di 
samping badan, pandangan ke depan 

 

Deskripsi penilaian posisi awal persiapan: 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu melakukan empat teknik dasar persiapan 
langkah biasa 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu melakukan tiga teknik dasar persiapan 
langkah biasa 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu melakukan dua teknik dasar persiapan 
langkah biasa 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu melakukan satu teknik dasar persiapan 
langkah biasa 

 

Deskripsi penilaian gerakanlangkah biasa : 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu melakukan empat teknik dasar gerakan 
langkah biasa 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu melakukan tiga teknik dasar gerakan 
langkah biasa 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu melakukan dua teknik dasar gerakan 
langkah biasa 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu melakukan satu teknik dasar gerakan 
langkah biasa 

 

Deskripsi penilaian akhir langkah biasa : 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu melakukan empat teknik dasar akhir 
gerakan langkah biasa 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu melakukan tiga teknik dasar akhir gerakan 
langkah biasa 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu melakukan dua teknik dasar akhir gerakan 
langkah biasa 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu melakukan satu teknik dasar akhir 
gerakan langkah biasa 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai Butir Soal 

Posisi Awal Gerakan Akhir Gerakan 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Refa Azzahra               

2 Khansa 
Azzahra 

              

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 12   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4.  Instrumen Penilaian Projek 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kompetensi Dasar  : 3.7 Memahami konsep variasi keterampilan 
dasar aktivitas gerak ritmik dalam bentuk rangkaian 
sederhana 

Nama Proyek  : Menemukan bentuk rangkaian aktivitas gerak berirama 

Alokasi Waktu  : Satu Semester 

Nama Peserta Didik : ______________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Aspek Skor (1-4) 

1 Perencanaan: 
a. Persiapan 

b. Rumusan Judul 

 

2 Pelaksanaan 
a. Sistematika Penulisan 
b. Keakuratan Sumber Data/Informasi 
c. Kuantitas Sumber Data 
d. Analisis Data 

e. Penarikan Kesimpulan 

 

3 Laporan Proyek 
a. Performans 

b. Presentasi / Penguasaan/Peragaan 

 

Skor maksimal = 12  

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =  
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Komentar Orang Tua Murid : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

5.  Instrumen Penilaian Portofolio 

Kompetensi Dasar  : 3.7  Memahami konsep variasi keterampilan 
dasar aktivitas gerak ritmik dalam bentuk rangkaian 
sederhana 

Alokasi Waktu  :  1 Semester 

Nama Peserta Didik : _________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Karya Peserta Didik 
Skor 

Ketercapai
an 

Jml. 

Halama
n 

Keterangan 

(1-4) T BT 

1 Membuat kliping gerak 
langkah biasa 

     

2 Membuat kliping langkah 
keseimbangan 

     

3 Membuat kliping ayunan 
satu lengan 

     

Skor maksimal       

Nilai = skor perolehan / skor 
maksimal  x 4 

     

Komentar Orang Tua Murid : 

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________
______ 

Keterangan 

T = tuntas BT = Belum tuntas 

 

 

Mengetahui  ......, ........................ 20 
..... 
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Kepala Sekolah, 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP / MTs ........................................... 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 
(PJOK) 

Kelas / Semester :  VIII / 2 

Materi Pokok : Aktivitas Air (Renang Gaya Dada) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-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. 

KI-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. 

KI-4 : Mengolah, menyajikan, dan menalar 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  (KD) & INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1.1 Menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai 
agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas 
jasmani, permainan, dan 
olahraga, dicerminkan 
dengan: 

a.  Pembiasaan perilaku 
berdoa sebelum dan 
sesudah pelajaran. 

b.  Selalu berusaha secara 
maksimal dan tawakal 
dengan hasil akhir. 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan pembelajaran 

1.1.2  Menunjukkan sikap berusaha secara 
maksimal dalam melakukan 
pembelajaran dengan tetap 
meningkatkan kemampuan dan 
menampilkan sikap tawakal terhadap 
hasil akhir 

1.1.3  Menunjukkan perilaku baik dengan 
melakukan gerakan sesuai fungsi 
tubuh (kodrat) 
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c.  Membiasakan 
berperilaku baik dalam 
berolahraga dan 
latihan. 

2.1 Berperilaku sportif dalam 
bermain. 

2.2  Bertanggungjawab dalam 
penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran 
serta menjaga 
keselamatan diri sendiri, 
orang lain, dan lingkungan 
sekitar. 

2.3  Menghargai perbedaan 
karakteristik individual 
dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik. 

2.4  Menunjukkan kemauan 
kerjasama dalam 
melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 

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

2.6  Disiplin selama melakukan 
berbagai aktivitas fisik. 

2.7  Menerima kekalahan dan 
kemenangan dalam 
permainan. 

2.8  Memiliki perilaku hidup 
sehat 

2.1.1  Saat bermain menunjukkan permaian 
tidak curang 

2.2.1  Merapihkan kembali peralatan yang 
telah digunakan pada tempatnya. 

2.3.1  Tidak melakukan gerakan yang dapat 
membahayakan diri sendiri dan orang 
lain 

2.3.1  Dalam melakukan aktivitas fisik yang 
dilakukan secara berkelompok, beregu, 
dan berpasangan memperhatikan 
kondisi teman, baik fisik atau psikis 

2.4.1  Saling membantu teman bila ada 
kesulitan dalam melakukan gerakan 

2.5.1  Dalam melakukan permainan tidak 
menguasi alat atau lapangan sendiri 

2.6.1  Mengikuti, peraturan, petunjuk atau 
arahan yang telah diberikan guru 

2.7.1  Dalam melakukan permainan 
menunjukkan perilaku bahwa lawan 
merupakan teman bermain 

3.8  Memahami konsep 
keterampilan dua gaya 
renang berbeda 

3.8.1  Menyebutkan konsep keterampilan 
renang gaya dada. 

3.8.2  Menyebutkan konsep teknik gerakan 
kaki renang gaya dada 

3.8.3  Menyebutkan konsep teknik gerakan 
lengan renang gaya dada 

3.8.4  Menyebutkan konsep teknik gerakan 
pernafasan renang gaya dada 

4.8  Mempraktikkan 
keterampilan dua gaya 
renang dengan koordinasi 
yang lebih baik 

4.8.1  Melakukan keterampilan renang gaya 
dada. 

4.8.2  Melakukan teknik gerakan kaki renang 
gaya dada 
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4.8.3  Melakukan teknik gerakan lengan 
renang gaya dada 

4.8.4  Melakukan teknik gerakan pernafasan 
renang gaya dada 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

Untuk mempelajari pola gerak dasar, perlu dilakukan secara bertahap dan 
prosedural, bertahap dalam arti pembelajaran pola gerak dasar dilakukan dari yang 
ringan ke yang berat, dari yang sederhana ke yang rumit, sedangkan prosedural 
berkaitan dengan urutan teknik gerakan yang harus dilakukan, bertujuan agar 
peserta didik dapat dengan mudah untuk mempelajari pola gerak dasar, hingga 
dalam penguasaan kompetensi tidak mendapat kesulitan, terutama yang 
berhubungan dengan gerak variasi dan kombinasi. 

Akhir dari pembelajaran renang gaya dada yang dilakukan pada peserta didik, 
sebagai berikut : 

a)  Memiliki keterampilan (psikomotor) pola gerak dasar menggunakan latihan 
aktivitas gerak 

b)  Memiliki kognitif (pengetahuan) tentang pola gerak dasar menggunakan 
aktivitas gerak, mengenal konsep ruang dan waktu 

c)  Pembelajaran jalan cepat yang sesuai dapat memberi pengalaman belajar, 
kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan 
motorik, dan menggunakannya pada situasi yang berubah-ubah 

d)  Memiliki sikap, seperti : kerjasama, sportifitas, menghargai perbedaan individu, 
dan tanggungjawab, dapat memahami budaya orang lain 

 

Standar isi Kurikulum 2013, kompetensi yang perlu dikuasi sebagai berikut : 

(1) Aktivitas gerakan kaki renang gaya dada,  

(2)  Aktivitas gerakan lengan renang gaya dada,  

(3)  Aktivitas pernafasan renang gaya dada,  

(4)  Aktivitas koordinasi gerakan 

 

D. MEDIA ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1) Media 

- Gambar  : Gerakan renang gaya dada 

- Model  : Peragaan oleh guru atau peserta didik yang sudah memiliki 
kemampuam gerak renang gaya dada 

2) Alat dan Bahan 

- Kolam renang,  

- Papan pelampung,  

- Topi renang ± 30 buah,  

- 2 buah stopwatch. 
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3) Sumber Belajar 

- Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VIII, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : 2014. 

- Buku referensi tentang genre teks. 

- Lembar Kerja Siswa (LKS 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
kebersihan kelas, berdoa,  dan absensi. 

 Melakukan pemanasan yang dipimpin oleh guru atau oleh salah seorang 
peserta didik yang dianggap mampu. Guru menjelaskan arti penting 
pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik, yaitu untuk menyiapkan otot 
dan sendi tubuh sehingga meningkatkan tingkat energi yang dikeluarkan 
oleh metabolisme tubuh, meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf 
yang memerintah gerakan tubuh sehingga memudahkan otot-otot 
berkontraksi dan rileks secara lebih cepat dan efisien, meningkatkan 
kapasitas kerja fisik, mengurangi adanya ketegangan otot, meningkatkan 
kemampuan jaringan penghubung dalam gerakan memanjang atau 
merenggang, meningkatkan kondisi secara psikologis karena pemanasan 
mampu membangun kepercayaan diri dan rasa nyaman. 

 Guru memberi informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Membaca informasi tentang konsep keterampilan dasar renang gaya dada, 
dan   

 Mencari informasi lain tentang konsep keterampilan dasar renang gaya 
dada dari berbagai sumber media cetak atau elektronik, atau  

 Mengamati perlombaan renang renang gaya dada secara langsung dan 
atau di TV/Video dan membuat catatan tentang konsep keterampilan dasar 
renang gaya dada dan membuat catatan hasil pengamatan. 

 

Menanya 

 Mempertanyakan jenis latihan untuk meningkatkan keterampilan renang 
gaya dada’ 

 Mempertanyakan pengaruh renang gaya dada terahadap kesehatan tubuh 

 Mempertanyakan otot-otot yang dominan bekerja dalam aktivitas renang 
gaya dada 

 

Mengeksplorasi 
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 Melakukan teknik gerakan kaki renang gaya dada secara perseorangan, 
berpasangan dan berkelompok dengan koordinasi yang baik. 

 Melakukan teknik gerakan lengan renang gaya dada secara perseorangan, 
ber-pasangan dan berkelompok dengan koordinasi yang baik. 

 Melakukan rangkaian gerakan kaki dan lengan renang gaya dada secara 
perseorangan, berpasangan dan ber-kelompok dengan koordinasi yang 
baik. 

 Melakukan rangkaian gerakan kaki, lengan, dan mengambil napas renang 
gaya dada secara perseorangan, ber-pasangan dan berkelompok dengan 
koordinasi yang baik. 

 Melakukan rangkaian gerakan kaki, lengan, mengambil napas, dan 
koordinasi gerakan renang gaya dada secara perseorangan, berpasangan 
dan berkelompok dengan koordinasi yang baik. 

 Mendiskusikan dan membuat kesimpulan tentang aktivitas renang  secara 
sederhana berkelompok dengan menunjukkan kerjasama 

 

Mengasosiasi 

 Menemukan hubungan antara keterampilan renanga gaya dada (gerakan 
tangan, gerakan kaki, dan teknik mengapung) dengan  kecepatan 
berenang 

 Menemukan hubungan aktivitas renang dengan kesehatan tubuh 

 

Mengkomunikasikan 

 Melakukan perlombaan renang gaya dada me-nempuh jarak (25 m atau 50 
m) dalam bentuk perlombaan dengan menekankan pada nilai-nilai sportif, 
bertanggungjawab, meng-hargai perbedaan, kerjasama, toleransi, disiplin 
dan menerima kekalahan dan mengekspresikan kemenang-an secara 
wajar selama melakukan perlombaan. 

 Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam menggunakan dan 
merawat peralatan peramaian 

 Mau bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agama, 
suku, dan kemampuan  

 Disiplin mengikuti aturan yang disepakati 

 Menunujukkan perilaku sportif selama bermain  

 Menunjukkan perilaku menerima kekalahan dan mengekspresikan 
kemenangan tidak berlebih 

 Memberikan saran perbaikan keterampilan kepada teman selama 
melakukan permianan 

 

c. Kegiatan Penutup  

 Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 
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 Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. 

 Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang  

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

1.  Penilaian spiritual dan Sosial (KI- 1 dan 2) 

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 1 sampai dengan 4.  

(Sangat Baik = 4, Baik = 3, Cukup = 2, Kurang = 1). 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jml 
Skor 

Nilai 
Butir Soal 

Berdoa Sunguh2 Jujur Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Menghar-
gai teman 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa 
Azzahra 

                          

2 Khansa 
Azzahra 

                          

3                            

4                            

5                            

dst                            

Skor maksimal = 24   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.  Penilaian Pengetahuan (KI-3) 

Petunjuk Penilaian 

Setelah mempelajari materi permainan sepakbola, tugaskan kepada peserta 
didik untuk mengerjakan tugas kelompok di bawah ini dengan penuh rasa 
tanggungjawab. Tugas kelompok ini dapat dikerjakan di rumah dan 
dikumpulkan dalam bentuk portofolio! 

 

Butir Soal Pengetahuan essay : 

1. Menyebutkan persiapan gerakan kaki renang gaya dada! 

2. Menyebutkan gerakan kaki renang gaya dada ! 

3. Menyebutkan akhir gerakan akhir gerakan kaki! 
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Deskripsi penilaian 

Soal No. 1 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu menyebutkan empat persiapan gerakan 
kaki renang gaya dada 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu menyebutkan tiga persiapan gerakan kaki 
renang gaya dada 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu menyebutkan dua persiapan gerakan kaki 
renang gaya dada 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu menyebutkan satu persiapan gerakan kaki 
renang gaya dada 

 

Soal No. 2 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu menyebutkan empat gerakan kaki renang 
gaya dada 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu menyebutkan tiga gerakan kaki renang 
gaya dada 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu menyebutkan dua gerakan kaki renang 
gaya dada 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu menjelaskan satu gerakan kaki renang 
gaya dada 

 

Soal No. 3 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu menyebutkan empat akhir gerakan kaki 
renang gaya dada 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu menyebutkan tiga akhir gerakan kaki 
renang gaya dada 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu menjelaskan dua akhir gerakan kaki 
renang gaya dada 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu menyebutkan satu akhir gerakan kaki 
renang gaya dada 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai Butir Soal 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Refa Azzahra               

2 Khansa 
Azzahra 

              

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 12   
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Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.  Penilaian Keterampilan (KI-4) 

Petunjuk Penilaian 

Penilaian keterampilan diberikan dalam bentuk kinerja, yaitu suatu proses 
yang bersifat prosedural dalam melakukan suatu gerakan, mulai dari posisi 
awal, gerakan, dan akhir gerakan. 

Berikan tanda cek (√) pada kolom perolehan skor yang sudah disediakan, 
dengan rentang skor antara 1 sampai dengan 4. (Sangat Baik = 4, Baik = 3, 
Cukup = 2, Kurang = 1). Dan tanda cek (√) tersebut menunjukkan kompetensi 
yang diharapkan., 

 

Butir soal Keterampilan : Lakukan teknik dasar gerakan kaki renang gaya 
dada! 

a.  persiapan: badan, lengan dan kedua kaki lurus, hingga posisi badan 
terapung di atas permukaan air, pandangan ke depan 

b.  gerakan: dimulai dengan mengangkat tumit dan menarik bersama-sama ke 
arah pinggul (pantat), putar pergelangan kaki ke atas hingga telapak kaki 
menghadap belakang, tendangan kedua kaki ke belakang (dorong ke 
belakang) di bawah permukaan air ± 15 cm hingga lurus dan rapat 

c.  akhir gerakan: badan, kedua lengan dan kaki lurus, pandangan ke depan 

 

Deskripsi penilaian persiapan kaki renang gaya dada: 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu melakukan empat teknik dasar persiapan 
gerakan kaki renang gaya dada 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu melakukan tiga teknik dasar persiapan 
gerakan kaki renang gaya dada 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu melakukan dua teknik dasar persiapan 
gerakan kaki renang gaya dada 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu melakukan satu teknik dasar persiapan 
gerakan kaki renang gaya dada 

 

Deskripsi penilaian gerakan kaki renang gaya dada : 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu melakukan empat teknik dasar gerakan 
kaki renang gaya dada 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu melakukan tiga teknik dasar gerakan kaki 
renang gaya dada 
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c)  Skor 2: jika peserta didik mampu melakukan dua teknik dasar gerakan kaki 
renang gaya dada 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu melakukan satu teknik dasar gerakan kaki 
renang gaya dada 

 

Deskripsi penilaian gerakan kak pada saat akhir renang gaya dada : 

a)  Skor 4: jika peserta didik mampu melakukan empat teknik dasar akhir 
gerakan kaki renang gaya dada 

b)  Skor 3: jika peserta didik mampu melakukan tiga teknik dasar akhir gerakan 
kaki renang gaya dada 

c)  Skor 2: jika peserta didik mampu melakukan dua teknik dasar akhir gerakan 
kaki renang gaya dada 

d)  Skor 1: jika peserta didik mampu melakukan satu teknik dasar akhir 
gerakan kaki renang gaya dada 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai Butir Soal 

Posisi Awal Gerakan Akhir Gerakan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Refa Azzahra               

2 Khansa 
Azzahra 

              

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 12   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4.  Instrumen Penilaian Projek 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kompetensi Dasar  : 3.8  Memahami konsep keterampilan dua gaya 
renang berbeda. 

  4.8  Mempraktikkan keterampilan dua gaya renang 
dengan koordinasi yang lebih baik 

Nama Proyek  :  Menemukan bentuk rangkaian aktivitas gerak berirama 

Alokasi Waktu  : Satu Semester 
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Nama Peserta Didik : ______________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Aspek Skor (1-4) 

1 Perencanaan: 
a. Persiapan 

b. Rumusan Judul 

 

2 Pelaksanaan 
a. Sistematika Penulisan 
b. Keakuratan Sumber Data/Informasi 
c. Kuantitas Sumber Data 
d. Analisis Data 

e. Penarikan Kesimpulan 

 

3 Laporan Proyek 
a. Performans 

b. Presentasi / Penguasaan/Peragaan 

 

Skor maksimal = 12  

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =  

Komentar Orang Tua Murid : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

5.  Instrumen Penilaian Portofolio 

Kompetensi Dasar  : 3.7  Memahami konsep variasi keterampilan 
dasar aktivitas gerak ritmik dalam bentuk rangkaian 
sederhana 

Alokasi Waktu  :  1 Semester 

Nama Peserta Didik : _________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Karya Peserta Didik 
Skor 

Ketercapai
an 

Jml. 

Halama
n 

Keterangan 

(1-4) T BT 

1 Membuat kliping gerak 
langkah biasa 

     

2 Membuat kliping langkah 
keseimbangan 

     

3 Membuat kliping ayunan 
satu lengan 

     

Skor maksimal       
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Nilai = skor perolehan / skor 
maksimal  x 4 

     

Komentar Orang Tua Murid : 

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________
______ 

Keterangan 

T = tuntas BT = Belum tuntas 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 

 ......, ........................ 20 
..... 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP / MTs ........................................... 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 
(PJOK) 

Kelas / Semester :  VIII / 2 

Materi Pokok : Narkotik, Psikotropika, Zat Aditif (NAPZA) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-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. 

KI-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. 

KI-4 : Mengolah, menyajikan, dan menalar 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  (KD) & INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1.1 Menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai 
agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas 
jasmani, permainan, dan 
olahraga, dicerminkan 
dengan: 

a.  Pembiasaan perilaku 
berdoa sebelum dan 
sesudah pelajaran. 

b.  Selalu berusaha 
secara maksimal dan 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan pembelajaran 

1.1.2  Menunjukkan sikap berusaha secara 
maksimal dalam melakukan 
pembelajaran dengan tetap 
meningkatkan kemampuan dan 
menampilkan sikap tawakal terhadap 
hasil akhir 
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tawakal dengan hasil 
akhir. 

2.2  Bertanggungjawab dalam 
penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran 
serta menjaga 
keselamatan diri sendiri, 
orang lain, dan 
lingkungan sekitar. 

2.8  Memiliki perilaku hidup 
sehat 

2.2.1  Mengembalikan peralatan yang telah 
digunakan 

2.2.2  Tidak menggunakan alat secara 
sembarangan atau tidak asal-asalan 

2.8.1  Menunjukkan cara berpakaian yang 
rapih dan bersih 

3.9  Memahami prinsip-prinsip 
pencegahan terhadap 
bahaya seks bebas, 
NAPZA, dan obat 
berbahaya lainnya, bagi 
diri sendiri, keluarga dan 
masyarakat. 

3.10  Memahami konsep pola 
makan sehat, bergizi dan 
seimbang. 

3.9.1  Menyebutkan pengertian NAPZA 

3.9.2  Menyebutkan bahaya penggunaan 
NAPZA 

3.9.3  Menyebutkan jenis NAPZA 

3.10.1  Menyebutkan pengertian makanan 
sehat 

3.10.2  Menyebutkan fungsi gizi 

4.9  Melakukan pencegahan 
terhadap bahaya seks 
bebas, NAPZA, dan obat 
berbahaya lainnya bagi 
diri sendiri, keluarga, dan 
masyarakat. 

4.9.1  Mempresentasikan tindakan 
pencegahan terhadap bahaya NAPZA. 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

Untuk mempelajari NAPZA pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 
kesehatan, perlu dilakukan secara bertahap dan prosedural, bertahap dalam arti 
pembelajaran dilakukan dari yang ringan ke yang berat, dari yang sederhana ke 
yang rumit, sedangkan prosedural berkaitan dengan langkah-langkah yang harus 
dilakukan , bertujuan agar peserta didik dapat dengan mudah untuk mempelajari 
materi, hingga dalam penguasaan kompetensi tidak mendapat kesulitan. 

Akhir dari pembelajaran kesehatan yang dilakukan pada peserta didik, sebagai 
berikut : 

a)  Memiliki pemahaman dan menyadari tentang bahaya NAPZA utuk kehidupan 

b)  Memiliki pemahaman dan menyadari tentang bahaya seks bebas dalam 
kehidupan 

c)  Memiliki pemahaman dan menyadari tentang pentingnya pola makan yang baik 
dan sehat dalam kehidupan 

d)  Memiliki sikap, seperti : kerjasama, sportifitas, menghargai perbedaan individu, 
dan tanggungjawab, dapat memahami budaya orang lain  
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Standar isi Kurikulum 2013, kompetensi yang perlu dikuasi NAPZA, sebagai berikut 
:  

(1) Narkotika,  

(2)  Psikotropika  

(3)  Zat Adiktif 

 

D. MEDIA ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1) Media 

- Gambar  : Orang yang terpengaruh NAPZA 

- Model  : Powerpoint 

2) Alat dan Bahan 

- Spidol,  

- Whait board  

- LCD ± 1 buah. 

3) Sumber Belajar 

- Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VIII, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : 2014. 

- Buku referensi tentang genre teks. 

- Lembar Kerja Siswa (LKS 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
kebersihan kelas, berdoa, absensi. 

 Guru memotivasi peserta didik dengan menunjukan gambar kemudian 
menanyakan gambar tersebut kepada peserta didik. 

 Guru memberi informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Membaca informasi tentang prinsip-prinsip pencegahan terhadap bahaya 
NAPZA, dan obat berbahaya 

 Mencari informasi lainnya tentang prinsip-prinsip pencegahan terhadap 
bahaya NAPZA, dan obat berbahaya dari berbagai sumber media cetak 
dan elektronik 

 

Menanya 
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 Mempertanyakan penyebab penggunaan NAPZA, dan obat berbahaya 

 Mempertanyakan jalan keluar untuk menghindarkan diri sendiri dari 
perilaku penggunaan NAPZA, dan obat berbahaya 

 

Mengeksplorasi 

 Mendiskusikan tentang (prinsip-prinsip pencegahan terhadap penggunaan 
narkoba, cara-cara pencegahan penggunaan narkoba dari diri sendiri, 
cara-cara pencegahan penggunaan narkoba dari keluarga, cara-cara 
pencegahan penggunaan narkoba dari masyarakat. 

 

Mengasosiasi 

 Menemukan hubungan perilaku sehari-hari yang dapat menyebakan 
terjerumus ke dalam penggunaan NAPZA dan obat berbahaya lainnya 

 

Mengkomunikasikan 

 Mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok tentang prinsip-
prinsip pencegahan terhadap penggunaan narkoba, cara-cara pencegahan 
penggunaan narkoba dari diri sendiri, cara-cara pencegahan penggunaan 
narkoba 

 

c. Kegiatan Penutup  

 Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

 Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. 

 Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang  

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

1.  Penilaian spiritual dan Sosial (KI- 1 dan 2) 

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 1 sampai dengan 4.  

(Sangat Baik = 4, Baik = 3, Cukup = 2, Kurang = 1). 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jml 
Skor 

Nilai 
Butir Soal 

Berdoa Sunguh2 Jujur Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Menghar-
gai teman 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa 
Azzahra 

                          

2 Khansa 
Azzahra 
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3                            

4                            

5                            

dst                            

Skor maksimal = 24   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.  Penilaian Pengetahuan (KI-3) 

Petunjuk Penilaian 

Jawab soal berikut dengan memberikan tanda silang (X), untuk jawaban yang 
benar diberi skor = 1, bila salah diberi skor = 0 

 

Pilihan Ganda 

1.  Yang dimaksud dengan Narkotik menurut UU RI No 22 / 1997 adalah ...... 

a. zat atau obat yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan 
kesadaran 

b. zat atau obat yang dapat meningkatkan kesadaran 

c. zat atau obat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh 

d. zat atau obat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh 

2.  Yang dimaksud dengan Psikotropika menurut UU RI No 5 / 1997 adalah... 

a. zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika 

b. zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis termasuk narkotika 

c. zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis termasuk alkohol 

d. zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan alcohol 

3.  Bir merupakan minuman beralkohol golongan A, dengan kadar etanolnya 
adalah .... 

a. 1 – 5 %  c 20 – 45 % 

b. 5 – 20 %  d. 30 – 45 % 

4.  Penyebab penggunaan NAPZA para remaja adalah lingkungan keluarga, 
Kecuali........ 

a. komunikasi orangtua dan anak kurang baik 

b. komunikasi orangtua dan anak sangat baik 

c. orangtua terlampau sibuk, acuh 

d. kurangnya kehidupan beragama 
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5.  Salah satu pengaruh jangka panjang terhadap fisik pengguna NAPZA 
adalah.. 

a. tidak perduli terhadap kesehatan  c perduli terhadap kesehatan 

b. perduli terhadap lingkungan  d. perduli terhadap orang lain 

6.  Salah satu perubahan sikap dan perilaku yang terjadi pada peserta didik 
pengguna NAPZA adalah ...... 

a. sering membolos dan pemalas  c. prestasi meningkat 

b. bertanggungjawab terhadap tugas  d. percaya diri 

7.  Berikut termasuk golongan I. Narkotik menurut UU RI No 22 / 1997, adalah 
. 

a b c d 

- Heroin 

- Kokain 

- Ganja 

- Morfin 

- Petidin 

- Codein 

- Vitamin 

- Betadin 

- Alkohol 

8.  Salah satu dampak sosial di lingkungan sekolah, bagi peserta didik 
pengguna NAPZA adalah .... 

a. merusak disiplin dan motivasi belajar 

b. merusak komunikasi antar peserta didik 

c. merusak gedung sekolah 

d. merusak komunikasi dengan guru 

9.  Salah satu dampak sosial di lingkungan masyarakat penggunaan NAPZA 
adalah .... 

a. meningkatnya kejahatan di masyarakat 

b. meningkatnya kesejahtraan di masyarakat 

c. meningkatnya keamanan di masyarakat 

d. meningkatnya ketentraman di masyarakat 

10. Salah satu komlikasi medik pada pengguna NAPZA adalah ....... 

a. gangguan daya ingat c. gangguan penglihatam 

b. gangguan pendengaran d. gangguan pencernaan 

11. Salah satu alasan pendidikan seks sangat penting diajarkan kepada 
para remaja adalah ....... 

a. untuk memelihara tegaknya nilai-nilai moral 

b. untuk memelihara ketentraman keluarga 

c. untuk memelihara tegaknya nilai-nilai keadilan 

d. untuk memelihara tegaknya nilai-nilai kekeluargaan 

12. Berikut golongan II.Psikotropika menurut UU RI No 5 / 1997, adalah ...... 

a b c d 

- Digunakan 
untuk terapi 

- Dan untuk 
tujuan ilmu 
pengetahuan 

- Digunakan 
untuk tujuan 
ilmu 
pengetahuan 

- Digunakan 
untuk 
pengobata 

- Digunakan 
dalam terapi 

- Digunakan 
untuk 
pengobatan 

- Dan sangat 
luas digunakan 
dalam terapi 
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- Dan tidak 
digunakan 
untuk terapi, 

- Dan digunakan 
/ untuk tujuan 
ilmu 
pengetahuan 

dan/atau untuk 
tujuan ilmu 
pengetahuan 

 

Jawaban singkat (Essay) 

Jawab soal berikut dengan benar, dengan deskripsi sebagai berikut : 

 Skor 4: jika peserta didik mampu menjawab empat jawaban dengan benar 

 Skor 3: jika peserta didik mampu menjawab tiga jawaban dengan benar 

 Skor 2: jika peserta didik mampu menjawab dua jawaban dengan benar 

 Skor 1: jika peserta didik mampu menjawab satu jawaban dengan benar 

1. Sebutkan empat macam golongan yang termasuk Psikotropika! 

2. Sebutkan empat macam ciri–ciri remaja pengguna NAPZA ! 

3. Sebutkan empat macam factor lingkungan yang dapat mengakibatkan 
remaja menjadi pengguna NAPZA ! 

 

Format penilaian essay (KI-3), psikotropika, ciri pengguna NAPZA, faktor 
lingkungan pengguna NAPZA 

No Nama Siswa 

Butir Soal 

Jml 
Skor 

Nilai 

1 2 3 

Psikotropika 

Ciri 
pengguna 

NAPZA 

Faktor ling-
kungan peng-
guna NAPZA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa Azzahra               

2 Khansa Azzahra               

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 16   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4   

 

3.  Penilaian Keterampilan (KI-4) 

Penilaian keterampilan dilakukan dalam bentuk kinerja, yaitu suatu proses 
yang bersifat prosedural dalam melakukan suatu gerakan, mulai dari posisi 
awal, gerakan, dan akhir gerakan, Berikan tanda cek (√) pada kolom perolehan 
skor yang sudah disediakan, dengan rentang skor antara 1 sampai dengan 4. 
(Sangat Baik = 4, Baik = 3, Cukup = 2, Kurang = 1). Dan tanda cek (√) tersebut 
menunjukkan kompetensi yang diharapkan 

 

Lakukan pembuatan powerpoint tentang NAPZA Secara Berkelompok: 
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1. Persiapan materi dengan sumbernya ! 

2. Langkah pembuatan power point secara urut! 

3. Penyajian materi! 

 

Format penilaian (KI-4), persiapan, langkah-langkah pembuatan, powerpoint, 
penyajian materi 

No Nama Siswa 

Penilaian Keterampilan 

Jml 
Skor 

Nilai 

Prosedural pembuatan power point 

Persiapan 
Langkah 

pembuatan 
Penyajian 

materi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa Azzahra               

2 Khansa Azzahra               

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 12   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4   

 

4.  Instrumen Penilaian Projek 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kompetensi Dasar  : 3.9 Memahami prinsip-prinsip pencegahan 
terhadap bahaya seks bebas, NAPZA, dan obat 
berbahaya lainnya, bagi diri sendiri, keluarga dan 
masyarakat. 

  3.10 Memahami konsep pola makan sehat, bergizi dan 
seimbang 

Nama Proyek : Penanggulangan NAPZA dan Pola Makan Sehat 

Alokasi Waktu  : Satu Semester 

Nama Peserta Didik : ______________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Aspek Skor (1-4) 

1 Perencanaan: 
a. Persiapan 

b. Rumusan Judul 

 

2 Pelaksanaan 
a. Sistematika Penulisan 
b. Keakuratan Sumber Data/Informasi 
c. Kuantitas Sumber Data 
d. Analisis Data 
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e. Penarikan Kesimpulan 

3 Laporan Proyek 
a. Performans 

b. Presentasi / Penguasaan/Peragaan 

 

Total Skor maksimal  

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4  

Komentar Orang Tua Murid : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

5.  Instrumen Penilaian Portofolio 

Kompetensi Dasar  : 3.9 Memahami prinsip-prinsip pencegahan 
terhadap bahaya seks bebas, NAPZA, dan obat 
berbahaya lainnya, bagi diri sendiri, keluarga dan 
masyarakat. 

Alokasi Waktu  :  1 Semester 

Nama Peserta Didik : _________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Karya Peserta Didik 
Skor 

Ketercapai
an 

Jml. 

Halama
n 

Keterangan 

(1-4) T BT 

1 Membuat kliping macam-
macam narkoba 

   5  

2 Membuat kliping akibat 
kecanduan narkoba 

   5  

3 Membuat kliping 
pencegahan narkoba 

   5  

Skor maksimal       

Nilai = skor perolehan / skor 
maksimal  x 4 = 

     

Komentar Orang Tua Murid : 

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________

______ 
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____________________________________________________________
______ 

Keterangan 

T = tuntas BT = Belum tuntas 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 

 ......, ........................ 20 
..... 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP / MTs ........................................... 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 
(PJOK) 

Kelas / Semester :  VIII / 2 

Materi Pokok : Pendidikan Seks 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-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. 

KI-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. 

KI-4 : Mengolah, menyajikan, dan menalar 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  (KD) & INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1.1 Menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai 
agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas 
jasmani, permainan, dan 
olahraga, dicerminkan 
dengan: 

a.  Pembiasaan perilaku 
berdoa sebelum dan 
sesudah pelajaran. 

b.  Selalu berusaha 
secara maksimal dan 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan pembelajaran 

1.1.2  Menunjukkan sikap berusaha secara 
maksimal dalam melakukan 
pembelajaran dengan tetap 
meningkatkan kemampuan dan 
menampilkan sikap tawakal terhadap 
hasil akhir 
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tawakal dengan hasil 
akhir. 

2.2  Bertanggungjawab dalam 
penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran 
serta menjaga 
keselamatan diri sendiri, 
orang lain, dan 
lingkungan sekitar. 

2.8  Memiliki perilaku hidup 
sehat 

2.2.1  Mengembalikan peralatan yang telah 
digunakan 

2.2.2  Tidak menggunakan alat secara 
sembarangan atau tidak asal-asalan 

2.8.1  Menunjukkan cara berpakaian yang 
rapih dan bersih 

3.9  Memahami prinsip-prinsip 
pencegahan terhadap 
bahaya seks bebas, 
NAPZA, dan obat 
berbahaya lainnya, bagi 
diri sendiri, keluarga dan 
masyarakat. 

3.10  Memahami konsep pola 
makan sehat, bergizi dan 
seimbang. 

3.9.1  Menyebutkan pengertian seks bebas 

3.9.2  Menyebutkan bahaya perilaku seks 
bebas 

3.10.1  Menyebutkan pengertian hidup sehat 

3.10.2  Menyebutkan manfaat hidup sehat 

4.9  Melakukan pencegahan 
terhadap bahaya seks 
bebas, NAPZA, dan obat 
berbahaya lainnya bagi 
diri sendiri, keluarga, dan 
masyarakat. 

4.9.1  Mempresentasikan tindakan 
pencegahan terhadap bahaya NAPZA. 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Pengertian 

Pendidikan seks dapat diartikan sebagai penerangan tentang anatomi fisiologi seks 
manusia, bahaya penyakit kelamin, dan sebagainya. Pendidikan seks bisa juga 
diartikan sebagai sex play yang hanya perlu diberikan kepada orang dewasa. 
Adapun pengertian pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh 
seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks, sehingga ia dapat 
menyalurkannya secara baik, benar, dan legal. 

Pendidikan seks mempunyai ruang pembahasan yang luas dan kompleks. 
Pendidikan seks bukan hanya mengenai penerangan seks dalam arti heterosexual 
(seseorang yang mempunyai keinginan seks hanya pada lawan jenisnya), dan 
bukan semata-mata menyangkut masalah biologis atau fisiologis, melainkan juga 
meliputi psikologi, sosio-kultural, agama, dan kesehatan. 

Dalam pendidikan seks dapat dibedakan antara sex instruction dan education in 
sexuality. Sex instruction ialah penerangan mengenai anatomi, seperti 
pertumbuhan rambut pada ketiak dan sekitar alat kelamin, dan mengenai biologi 
dari reproduksi, yaitu proses berkembang biak melalui hubungan kelamin untuk 
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mempertahankan jenisnya. Termasuk di dalamnya pembinaan keluarga dan 
metode kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan. 

Adapun education in sexuality meliputi bidang-bidang etika, moral, fisikologi, 
ekonomi, dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan agar seseorang dapat 
memahami dirinya sendiri sebagai individual seksual, serta mengadakan hubungan 
interpersonal yang baik Sex instruction tanpa education in sexuality dapat 
menyebabkan promiscuity (pergaulan dengan siapa saja) serta hubungan-
hubungan seks yang menyimpang. 

 

B. Tujuan Pendidikan Seks 

a. Tujuan pendidikan seks secara umum 

Sesuai dengan kesepakatan internasional “’Conference of Sex Education 
and Family Planning’ pada 1962, adalah: “Untuk menghasilkan manusia-
manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia, karena 
dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya, serta 
bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain.” Tujuan 
utamanya adalah melahirkan individu-individu yang senantiasa dapat 
menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya, serta 
bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun orang lain. 

b. Pendidikan Seks Bagi Remaja 

Masih banyak yang belum memahami seks dengan baik dan benar. Hal ini 
disebabkan norma dan nilai dalam masyarakat kita menganggap pendidikan 
seks masih tabu untuk dibicarakan secara terbuka dan hanya merupakan 
masalah orang dewasa. Pandangan demikian mengandung banyak 
kebenarannya terutama pada masa lampau, ketika informasi tentang seks 
masih sangat terbatas. Namun, saat ini informasi tentang seks lebih mudah 
diperoleh dan sangat banyak. Maka usaha untuk memberikan informasi yang 
benar perlu diberikan terutama kepada para remaja. 

Alasan pendidikan seks sangat penting diajarkan kepada para remaja adalah: 

a. Dapat mencegah penyimpangan dan kelainan seksual. 

b. Dapat memelihara tegaknya nilai-nilai moral. 

c. Dapat mengatasi gangguan psikis. 

d. Dapat memberi pengetahuan dalam menghadapi perkembangan anak. 

 

C.  Bahaya Seks Bebas 

Seks bebas berarti melakukan aktivitas seks dengan pasangan tanpa diikat 
perkawinan. Melakukan seks bebas sangat dilarang oleh agama manapun. 
Norma-norma di masyarakat juga menyatakan seks bebas merupakan 
perbuatan yang terlarang. Pasangan yang melakukan seks bebas akan 
mendapat sanksi, baik secara hukum negara maupun hukum masyarakat. 

a. Bagaimana Budaya Seks Bebas Muncul? 

Budaya seks bebas muncul akibat pergaulan antara pria dan wanita yang 
bebas. Pergaulan yang bebas antara pria dan wanita biasanya menggiring 
pada melakukan aktivitas seks meskipun mereka tidak terikat perkawinan, 
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Padahal, pria dan wanita yang belum terikat perkawinan tidak boleh 
melakukan aktivitas seks. 

Faktor-faktor negatif seperti merebaknya informasi bertema pornografi di 
media massa, dan kurangnya penanaman moral agama, merupakan 
sebaglan faktor yang menyebabkan munculnya budaya seks bebas. 

b. Apa Bahaya Seks Bebas? 

Seks bebas sangat berbahaya, karena sangat bertentangan dengan norma-
norma agama, masyarakat, juga negara, hamil di luar nikah, mudah tertular 
penyakit kelamin, dan mudah terserang penyakit menular lainnya. Berikut 
beberapa risiko dari perilaku seks bebas : 

1. Hilangnya keperawanan dan keperjakaan 

Indikasi fisik yang jelas terjadi pada perempuan, yakni robeknya selaput 
dara. 

2.  Ketagihan 

Karena sudah merasakan kenikmatan, maka mudah sekali muncul rasa 
ketagihan. Selalu ingin berbuat, mengulangi dan semakin susah 
mengendalikan diri. 

3.  Kehamilan 

Perilaku seks bebas dapat mengakibatkan kehamilan padahal pasangan 
tersebut belum terikat secara perkawman. Biasanya kehamilan yang 
disebabkan seks bebas ini merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. 

4.  Aborsi dengan segala risikonya 

Jika hubungan intim sudah berbuah kehamilan, maka biasanya pasangan 
tersebut akan melakukan pengguguran kandungan (aborsi). Mereka 
menganggap aborsi adalah jalan yang terbaik untuk menutup aib dan rasa 
malu terhadap masyarakat sekitar. Mereka juga belum siap untuk hidup 
berumah tangga. Risiko dari aborsi antara lain adalah pendarahan, 
infeksi, kemandulan, bahkan kematian. 

5.  Penularan penyakit kelamin dan HIV/AIDS 

Penyakit kelamin ditularkan melalui hubungan seksual. Risiko tertular 
penyakit kelamin semakin besar ketika sering melakukan hubungan 
seksual secara berganti-ganti pasangan. Hubungan seksual di luar 
pernikahan berisiko tertular penyakit kelamin karena tidak bisa 
memastikan pasangannya berpenyakit atau tidak sehingga peluang untuk 
tertular lebih besar. 

6.  Infeksi saluran reproduksi 

Remaja perempuan yang sudah aktif secara seksual di bawah usia 20 
tahun serta sering berganti-ganti pasangan cenderung mudah terkena 
kanker mulut rahim. 

7.  Perasaan malu, bersalah, berdosa dan tidak berharga 

Mereka yang sudah terjerumus pada perilaku seks bebas biasanya selalu 
dirundung rasa bersalah. Perasaan malu dan bersalah semakin muncul 
ketika dirinya atau pasangannya diketahui hamil padahal secara resmi 
belum menjadi suami istri. Bukan hanya pelakunya yang mendapat aib 
tapi keluarga besarnya pun ikut mendapat rasa malu juga. 
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c.  Bagaimana Menghlndari Seks Bebas 

Seks bebas sangat mudah untuk dihindari. Apabila kita telah memahami 
begitu berbahayanya seks bebas, maka kita akan berusaha untuk 
menghindarinya. 

Mempertebal keimanan merupakan benteng yang kokoh untuk menghindari 
perilaku seks bebas. Selain itu, kita juga harus membatasi pergaulan antara 
pria dan wanita agar tidak terlalu bebas. Biasanya dari pergaulan yang bebas 
ini akan menimbulkan keinginan untuk melakukan seks bebas. 

 

D. MEDIA ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1) Media 

- Gambar  : Keluarga sakinah 

- Model  : Powerpoint 

2) Alat dan Bahan 

- Spidol,  

- Whait board  

- LCD ± 1 buah. 

3) Sumber Belajar 

- Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VIII, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : 2014. 

- Buku referensi tentang genre teks. 

- Lembar Kerja Siswa (LKS 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
kebersihan kelas, berdoa, absensi. 

 Guru memotivasi peserta didik dengan menunjukan gambar kemudian 
menanyakan gambar tersebut kepada peserta didik. 

 Guru memberi informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Membaca informasi tentang prinsip-prinsip pencegahan terhadap bahaya 
seks bebas. 

 Mencari informasi lainnya tentang prinsip-prinsip pencegahan terhadap 
bahaya seks bebas dari berbagai sumber media cetak dan elektronik 

 

Menanya 
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 Mempertanyakan penyebab terjadinya seks bebas di kalangan remaja 

 Mempertanyakan jalan keluar untuk menghindarkan diri sendiri dari 
perilaku seks bebas. 

 

Mengeksplorasi 

 Mendiskusikan tentang (dampak seks bebas,  prinsip-prinsip pencegahan 
terhadap seks bebas, cara-cara mencegah seks bebas dari diri sendiri,  
cara-cara mencegah seks bebas dari keluarga,  cara-cara mencegah seks 
bebas dari masyarakat) 

 

Mengasosiasi 

 Menemukan hubungan perilaku sehari-hari yang dapat menyebakan 
terjerumus ke dalam seks bebas 

 

Mengkomunikasikan 

 Mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok tentang prinsip-
prinsip pencegahan terhadap seks bebas, cara-cara mencegah seks 
bebas dari diri sendiri,  cara-cara mencegah seks bebas dari keluarga,  
cara-cara mencegah seks bebas dari masyarakat 

 

c. Kegiatan Penutup  

 Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

 Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. 

 Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang  

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

1.  Penilaian spiritual dan Sosial (KI- 1 dan 2) 

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 1 sampai dengan 4.  

(Sangat Baik = 4, Baik = 3, Cukup = 2, Kurang = 1). 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jml 
Skor 

Nilai 
Butir Soal 

Berdoa Sunguh2 Jujur Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Menghar-
gai teman 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa 
Azzahra 

                          

2 Khansa 
Azzahra 
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3                            

4                            

5                            

dst                            

Skor maksimal = 24   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.  Penilaian Pengetahuan (KI-3) 

Petunjuk Penilaian 

Jawab soal berikut dengan memberikan tanda silang (X), untuk jawaban yang 
benar diberi skor = 1, bila salah diberi skor = 0 

 

Pilihan Ganda 

1.  Salah satu alasan pendidikan seks sangat penting diajarkan kepada para 
remaja adalah ....... 

a. untuk memelihara tegaknya nilai-nilai moral 

b. untuk memelihara ketentraman keluarga 

c. untuk memelihara tegaknya nilai-nilai keadilan 

d. untuk memelihara tegaknya nilai-nilai kekeluargaan 

2.  Akibat bagi remaja perempuan yang sudah melakukan seks bebas di 
bawah usia 20 tahun akan mengakibatkan ....... 

a. cenderung mudah terkena kanker mulut rahim 

b. cenderung mudah terkena kanker payudara 

c. cenderung mudah terkena kanker paru-paru 

d. cenderung mudah terkena kanker otak 

3.  Sesuai dengan kesepakatan internasional ’Conference of Sex Education 
and Family Planning’ pada 1962, Tujuan pendidikan pendidikan seks, 
adalah ....... 

a. untuk menjalankan kehidupan yang bahagia 

b. untuk melalui kehidupan yang bahagia 

c untuk melanjutkan kehidupan yang bahagia 

d. untuk mengakhiri kehidupan yang bahagia 

4.  Salah satu cara untuk menghindari seks bebas secara prevrentif adalah 
....... 

a, hindari dari diri dari pergaulan b. hindari dari pergaulan sosial 
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c. mengasingkan diri dari pergaulan d. menjauhi tempat-tempat prostitusi 

5.  Penyakit AIDS adalah jenis penyakit yang sangat berbahaya bagi 
kehidupan manusia, penyebab penyakit ini adalah, adalah ....... 

a, virus HIV  c. bakteri coli 

b. sebangsa jamur  d. Amoeba 

6.  Penyakit AIDS akan menimbulkan kematian pada penderita setelah 
munculnya gejala selama kurang lebih....... 

a, 1 - 2 tahun  c. 3 – 4 tahun 

b. 2 – 3 tahun  d. 4 - 5 tahun 

7.  Gejala yang timbul akibat infeksi penyakit AIDS adalah ....... 

a, menurunnya kekebalan tubuh  c. menurunnya kesegaran jasmani 

b. meningkatnya kekebalan tubuh  d. meningkatnya kesegaran jasmani 

 

Jawaban singkat (Essay) 

Jawab soal berikut dengan benar, dengan deskripsi sebagai berikut : 

 Skor 4: jika peserta didik mampu menjawab empat jawaban dengan benar 

 Skor 3: jika peserta didik mampu menjawab tiga jawaban dengan benar 

 Skor 2: jika peserta didik mampu menjawab dua jawaban dengan benar 

 Skor 1: jika peserta didik mampu menjawab satu jawaban dengan benar 

 

1. Sebutkan empat cara penularan HIV/AIDS! 

2. Sebutkan empat macam tips untuk menghindari akibat seks bebas! 

3. Sebutkan empa tmacam resiko dari perilaku seks bebas! 

 

Format penilaian essay (KI-3), cara penularan HIV/AIDS, tips menghindari 
akibat seks bebas, resiko dari prilaku seks bebas 

No Nama Siswa 

Butir Soal 

Jml 
Skor 

Nilai 

1 2 3 

Cara 
penularan HIV/ 

AIDS 

Tips 
menghindari 

Resiko dari 
perilaku seks 

bebas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa Azzahra               

2 Khansa Azzahra               

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 16   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4   
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3.  Penilaian Keterampilan (KI-4) 

Penilaian keterampilan dilakukan dalam bentuk kinerja, yaitu suatu proses 
yang bersifat prosedural dalam melakukan suatu gerakan, mulai dari posisi 
awal, gerakan, dan akhir gerakan, Berikan tanda cek (√) pada kolom perolehan 
skor yang sudah disediakan, dengan rentang skor antara 1 sampai dengan 4. 
(Sangat Baik = 4, Baik = 3, Cukup = 2, Kurang = 1). Dan tanda cek (√) tersebut 
menunjukkan kompetensi yang diharapkan 

Lakukan pembuatan powerpoint tentang pendidikan seks bebas Secara 
Berkelompok: 

1. Persiapan materi dengan sumbernya ! 

2. Langkah pembuatan powerpoint secara urut! 

3. Penyajian materi! 

 

Format penilaian (KI-4), persiapan, langkah-langkah pembuatan, powerpoint, 
penyajian materi 

No Nama Siswa 

Penilaian Keterampilan 

Jml 
Skor 

Nilai 

Prosedural pembuatan power point 

Persiapan 
Langkah 

pembuatan 
Penyajian 

materi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa Azzahra               

2 Khansa Azzahra               

3                

4                

5                

dst                

Skor maksimal = 12   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4   

 

4.  Instrumen Penilaian Projek 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kompetensi Dasar  : 3.9 Memahami prinsip-prinsip pencegahan 
terhadap bahaya seks bebas, bagi diri sendiri, 
keluarga dan masyarakat. 

  3.10 Memahami konsep pola makan sehat, bergizi dan 
seimbang 

Nama Proyek : Penanggulangan bahaya seks bebas dan Pola Makan Sehat 

Alokasi Waktu  : Satu Semester 

Nama Peserta Didik : ______________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Aspek Skor (1-4) 
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1 Perencanaan: 
a. Persiapan 

b. Rumusan Judul 

 

2 Pelaksanaan 
a. Sistematika Penulisan 
b. Keakuratan Sumber Data/Informasi 
c. Kuantitas Sumber Data 
d. Analisis Data 

e. Penarikan Kesimpulan 

 

3 Laporan Proyek 
a. Performans 

b. Presentasi / Penguasaan/Peragaan 

 

Total Skor maksimal  

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4  

Komentar Orang Tua Murid : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

5.  Instrumen Penilaian Portofolio 

Kompetensi Dasar  : 3.9 Memahami prinsip-prinsip pencegahan 
terhadap bahaya seks bebas, bagi diri sendiri, 
keluarga dan masyarakat. 

Alokasi Waktu  :  1 Semester 

Nama Peserta Didik : _________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Karya Peserta Didik 
Skor 

Ketercapai
an 

Jml. 

Halama
n 

Keterangan 

(1-4) T BT 

1 Membuat kliping perilaku 
seks bebas 

   5  

2 Membuat kliping akibat 
perilaku seks bebas 

   5  

3 Membuat kliping 
pencegahan perilaku seks 
bebas 

   5  

Skor maksimal       

Nilai = skor perolehan / skor 
maksimal  x 4 = 
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Komentar Orang Tua Murid : 

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________
______ 

Keterangan 

T = tuntas BT = Belum tuntas 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 

 ......, ........................ 20 
..... 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP / MTs ........................................... 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 
(PJOK) 

Kelas / Semester :  VIII / 2 

Materi Pokok : Pola Hidup Sehat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-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. 

KI-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. 

KI-4 : Mengolah, menyajikan, dan menalar 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  (KD) & INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1.1 Menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai 
agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas 
jasmani, permainan, dan 
olahraga, dicerminkan 
dengan: 

a.  Pembiasaan perilaku 
berdoa sebelum dan 
sesudah pelajaran. 

b.  Selalu berusaha 
secara maksimal dan 
tawakal dengan hasil 
akhir. 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan pembelajaran 

1.1.2  Menunjukkan sikap berusaha secara 
maksimal dalam melakukan 
pembelajaran dengan tetap 
meningkatkan kemampuan dan 
menampilkan sikap tawakal terhadap 
hasil akhir 

1.1.3  Menunjukkan perilaku baik dengan 
melakukan gerakan sesuai fungsi 
tubuh (kodrat) 
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2.8  Memiliki perilaku hidup 
sehat 

2.8.1  Merapihkan kembali peralatan yang 
telah digunakan pada tempatnya. 

2.8.2  Melakukan aktivitas yang tidak 
membahayakan diri sendiri dan orang 
lain 

2.8.3  Menggunakan alat sesuai dengan 
Fungsinya 

2.8.4  Saling membantu teman bila ada 
kesulitan dalam melakukan aktivitas. 

2.8.5  Mengikuti atuiran, petunjuk, atau aturan 
guru. 

3.10 Memahami konsep pola 
makan sehat, bergizi dan 
seimbang. 

3.10.1  Menyebutkan gizi seimbang. 

3.10.2  Menyebutkan persyaratan minuman 
sehat. 

3.10.3  Menyebutkan persyaratan makan 
sehat. 

3.10.4  Menyebutkan fungsi gizi 

4.10  Menyajikan hasil 
informasi berkaitan 
dengan pola makan 
sehat, bergizi, dan 
seimbang. 

4.10.1  Mempresentasikan hasil informasi 
berkaitan dengan pola makan sehat, 
bergizi, dan seimbang. 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

Pembelajaran kesehatan sebagai alat pada pendidikan jasmani, olahraga dan 
kesehatan dalam upaya mempelajari makanan sehat dan bergizi:  

(a) Makanan sehat,  

(b) cizi seimbang,  

(b) pola makanan sehat dan bergizi  

 

Akhir dari pembelajaran kesehatan yang dilakukan pada peserta didik, sebagai 
berikut : 

a)  Memiliki pemahaman dan menyadari tentang bahaya kekurangan gizi utuk 
kehidupan 

b)  Memiliki pemahaman dan menyadari tentang bahaya minuman yang tidak 
sehat dalam kehidupan 

c)  Memiliki pemahaman dan menyadari tentang pentingnya pola makan yang baik 
dan sehat dalam kehidupan 

d)  Memiliki sikap, seperti : kerjasama, sportifitas, menghargai perbedaan individu, 
dan tanggung jawab, dapat memahami budaya orang lain 
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D. MEDIA ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1) Media 

- Gambar  : makanan sehat dan bergizi 

- Model  : Powerpoint 

2) Alat dan Bahan 

- Spidol,  

- Whait board  

- LCD ± 1 buah. 

3) Sumber Belajar 

- Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VIII, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : 2014. 

- Buku referensi tentang genre teks. 

- Lembar Kerja Siswa (LKS 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
kebersihan kelas, berdoa, absensi. 

 Guru memotivasi peserta didik dengan menunjukan gambar kemudian 
menanyakan gambar tersebut kepada peserta didik. 

 Guru memberi informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Membaca informasi tentang konsep pola makan sehat, bergizi dan 
seimbang 

 Mencari informasi lainnya tentang konsep pola makan sehat, bergizi dan 
seimbang dari berbagai sumber media cetak dan elektronik 

 

Menanya 

 Mempertanyakan berbagai jenis makan sehat, bergizi dan seimbang 

 Mempertanyakan pengaruh makan sehat, bergizi dan seimbang terhadap 
kesehatan  

 

Mengeksplorasi 

 Mendiskusikan materi tentang (macam-macam makanan dan minuman 
yang sehat bagi tubuh manusia, hubungan antara makanan dan 
kesehatan; pengetahuan tentang makanan sehat; pengetahuan tentang 
gizi salah; dan usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilaksanakan di 
Indonesia) 
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 Mendiskusikan tentang pengaruh gizi terhadap daya kerja; pengaruh gizi 
terhadap daya tahan, dan pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani 
dan mental. 

 

Mengasosiasi 

 Menemukan hubungan makan sehat, bergizi dan seimbang dengan 
kesehatan 

 

Mengkomunikasikan 

 Mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok tentang makan sehat, 
bergizi dan seimbang 

 

c. Kegiatan Penutup  

 Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

 Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. 

 Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang  

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

1.  Penilaian spiritual dan Sosial (KI- 1 dan 2) 

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 1 sampai dengan 4.  

(Sangat Baik = 4, Baik = 3, Cukup = 2, Kurang = 1). 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jml 
Skor 

Nilai 
Butir Soal 

Berdoa Sunguh2 Jujur Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Menghar-
gai teman 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa 
Azzahra 

                          

2 Khansa 
Azzahra 

                          

3                            

4                            

5                            

dst                            

Skor maksimal = 24   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4 =   

Komentar Orang Tua Murid : 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.  Penilaian Pengetahuan (KI-3) 

Petunjuk Penilaian 

Jawab soal berikut dengan memberikan tanda silang (X), untuk jawaban yang 
benar diberi skor = 1, bila salah diberi skor = 0 

 

Pilihan Ganda 

1.  Yang dimaksud dengan pola hidup sehat adalah ...... 

a. cara hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. 

b. cara hidup yang tidak memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. 

c. cara hidup yang hanya memperhatikan segala aspek kondisi linkungang 

d. cara hidup yang hanya memperhatikan segala aspek kondisi makanan 

2.  Yang dimaksud dengan makanan sehat adalah makanan yang 
mengandung...... 

a. protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, air 

b. hanya protein, vitamin, dan air 

c. hanya, mineral, vitamin, dan air 

d. hanya protein, lemak, dan vitamin 

3.  Tubuh untuk memperoleh zat tenaga maka makanan yang dikonsumsi 
berasal dari...... 

a. karbohidrat, lemak, dan protein c. air, lemak, dan protein 

b. karbohidrat, lemak, dan vitamin d. karbohidrat, calsium, dan protein 

4.  Tubuh untuk memperoleh zat pembangun maka makanan yang 
dikonsumsi berasal dari...... 

a. protein, mineral, dan viamin c. protein, mineral, dan calsium 

b. protein, mineral, dan karbohidrat d. protein, lemak, dan air 

5.  Tubuh untuk memperoleh zat pengatur maka makanan yang dikonsumsi 
berasal dari...... 

a. karbohidrat, vitamin, dan air  c. mineral, vitamin, dan air 

b. lemak, vitamin, dan air  d. mineral, calsium, dan air 

6.  Yang dimaksud dengan sir minum sehat adalah ...... 

a. air minum yang cukup mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh 

b. air minum yang cukup mengandung vitaminl yang dibutuhkan tubuh 

c. air minum yang cukup mengandung protein yang dibutuhkan tubuh 

d. air minum yang cukup mengandung calsium yang dibutuhkan tubuh 

7.  Berikut termasuk aspek pola hidup sehat dalam kehidupan adalah ...... 

a b c d 

- Makanan 

- Minuman 

- Pakaian 

- Perumahan 

- Pendengaran 

- Pencernaan 

- Ucapan 

- Penciuman 
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- Nutrisi yang 
dikonsumsi 

- Perilaku kita 
sehari-hari 

- Pekerjaan - Penglihatan - Perasaan 

 

8.  Salah satu sumber makanan yang cukup mengandung karbohidrat 
adalah.... 

a. nasi  c. sayur-sayuran 

b. buah-buahan  d. putih telur 

9.  Salah satu sumber makanan yang cukup mengandung protein adalah.... 

a. daging  c. sayuran 

b. air  d. buah-buahan 

10. Bahan makanan yang megandung pengawet sebaiknya dihindari karena 
dapat mengakibatkan penyakit ....... 

a. jantung  c. paru-paru 

b. kanker  d. ginjal 

11.  Olahraga yang teratur memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh 
, salah satu diantaranya adalah ..... 

a. meningkatkan HDL (kolesterol yang baik) 

b. meningkatkan nilai-nilai keadilan 

c. meningkatkan nilai-nilai kekeluargaan 

d. meningkatkan nilai-nilai sosial 

12.  Berikut ini ada beberapa syarat air yang bersih dan sehat adalah ...... 

a b c d 

- Harus jernih 
tak berwarna 

- Tidak 
mengandung 
zat yang 
membahayaka 
kesehatan 

- memenuhi 
persyaratan 
khemis 
(kimiawi) 

- Tidak 
mengandung 
benih-benih 
penyakit 

- Cukup 
mengandung 
mineral yang 
dibutuhkan 
tubuh 

- Tidak harus 
jernih 

- Berwarna 

- Tidak perlu 
memenuhi 
persyaratan 
khemis 
(kimiawi) 

- Cukup 
mengandung 
vitamin yang 
dibutuhkan 
tubuh 

- Harus jernih tak 
berwarna 

- Tidak 
mengandung 
zat yang 
membahayakan 
kesehatan 

- Memenuhi 
persyaratan 
khemis 
(kimiawi) 

- Cukup 
mengandung 
protein yang 
dibutuhkan 
tubuh 

- Tidak 
mengandung 
zat yang 
membahayakan 
kesehatan 

- Memenuhi 
persyaratan 
khemis 
(kimiawi) 

- Cukup 
mengandung 
karbohidrat 
yang dibutuhkan 
tubuh 
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13.  Salah satu upaya yang dapat kamu lakukan untuk mengkondisikan udara 
yang bersih adalah ….. 

a. menanam tanaman di pot di sekeling rumah atau sekolah 

b. membakar sampah di sekeling rumah atau sekolah 

c. menebang pepohonan di sekeling rumah atau sekolah 

d. meninggikan tembok pagar di sekeling rumah atau sekolah 

14.  Salah satu upaya yang dapat kamu lakukan untuk mengkondisikan 
lingkungan yang sehat adalah ….. 

a. tidak membuang sampah sembarangan b. membakar sampah 

c. merokok d. meludah sembarangan 

15. Salah satu cirri orang yang selalu optimis memandang hidup adalah ....... 

a  hambatan dan kegagalan dianggap sebagai pelajaran untuk langkah 
berikutnya. 

b  hambatan dan kegagalan dianggap sebagai kehancuran. 

c. hambatan dan kegagalan dianggap sebagai perbuatan tercela 

d. hambatan dan kegagalan dianggap sebagai perbuatan dosa 

 

Jawaban singkat (Essay) 

Jawab soal berikut dengan benar, dengan deskripsi sebagai berikut : 

 Skor 4: jika peserta didik mampu menjawab empat jawaban dengan benar 

 Skor 3: jika peserta didik mampu menjawab tiga jawaban dengan benar 

 Skor 2: jika peserta didik mampu menjawab dua jawaban dengan benar 

 Skor 1: jika peserta didik mampu menjawab satu jawaban dengan benar 

 

1. Sebutkan empat macam golongan yang termasuk gizi seimbang! 

2. Sebutkan empat macam makanan sumber karbohidrat ! 

3. Sebutkan empat macam syarat minuman sehat ! 

4. Sebutkan empat macam langkah-langkah pola hidup sehat! 

 

Format penilaian essay (KI-3), gizi seimbang, sumber karbohidrat, minuman 
sehat, langkah-langkah pola hidup sehat 

No 
Nama Peserta 

Didik 

Butir Soal 

Jml. 

Skor 
Nilai 

1 2 3 4 

Gizi 
Seimbang 

Sumber 
Karbohidrat 

Minuman 
Sehat 

Pola Hidup 
Sehat 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa 
Azzahra 

                  

2 Khansa 
Azzahra 

                  

3                    

4                    
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5                    

dst                    

Skor maksimal = 16   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4   

 

3.  Penilaian Keterampilan (KI-4) 

Penilaian keterampilan dilakukan dalam bentuk kinerja, yaitu suatu proses 
yang bersifat prosedural dalam melakukan suatu gerakan, mulai dari posisi 
awal, gerakan, dan akhir gerakan, Berikan tanda cek (√) pada kolom perolehan 
skor yang sudah disediakan, dengan rentang skor antara 1 sampai dengan 4. 
(Sangat Baik = 4, Baik = 3, Cukup = 2, Kurang = 1). Dan tanda cek (√) tersebut 
menunjukkan kompetensi yang diharapkan 

 

Lakukan pembuatan powerpoint tentang aktivitas fisik: 

1. Persiapan materi dengan sumbernya ! 

2. Langkah pembuatan power point secara urut! 

3. Penyajian materi! 

 

Format penilaian (KI-4), persiapan, langkah-langkah pembuatan, powerpoint, 
penyajian materi 

No Nama Siswa 

Penilaian Keterampilan Prinsip Dasar 

Jml 
Skor 

Nilai 

Prosedural Prinsip Dasar Gerakan 

Persiapan 
Langkah 

Pembuatan 
Minuman 

Sehat 
Penyajian 

materi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Refa 
Azzahra 

                  

2 Khansa 
Azzahra 

                  

3                    

4                    

5                    

dst                    

Skor maksimal = 12   

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4   

 

4.  Instrumen Penilaian Projek 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kompetensi Dasar  : 3.10 Memahami manfaat jangka panjang dari 
partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur 

Nama Proyek  :  Mengenal berbagai kegunaan aktivitas fisik 
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Alokasi Waktu  : Satu Semester 

Nama Peserta Didik : ______________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Aspek Skor (1-4) 

1 Perencanaan: 
a. Persiapan 

b. Rumusan Judul 

 

2 Pelaksanaan 
a. Sistematika Penulisan 
b. Keakuratan Sumber Data/Informasi 
c. Kuantitas Sumber Data 
d. Analisis Data 

e. Penarikan Kesimpulan 

 

3 Laporan Proyek 
a. Performans 

b. Presentasi / Penguasaan/Peragaan 

 

Total Skor maksimal  

Nilai = skor perolehan / skor maksimal  x 4  

Komentar Orang Tua Murid : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

5.  Instrumen Penilaian Portofolio 

Kompetensi Dasar  : 3.10 Memahami manfaat jangka panjang dari 
partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur 

Alokasi Waktu  :  1 Semester 

Nama Peserta Didik : _________________ 

Kelas  : VIII/1 

No Karya Peserta Didik 
Skor 

Ketercapai
an 

Jml. 

Halama
n 

Keterangan 

(1-4) T BT 

1 Membuat kliping  macam-
macam aktivitas gerak 

   5  

2 Membuat kliping macam-
macam penyakit 
kekurangan aktivitas gerak 

   5  

3 Membuat kliping manfaat 
aktivitas gerak 

   5  

Skor maksimal       
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Nilai = skor perolehan / skor 
maksimal  x 4 = 

     

Komentar Orang Tua Murid : 

____________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________
______ 

Keterangan 

T = tuntas BT = Belum tuntas 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 

 ......, ........................ 20 
..... 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP / MTs ........................................... 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 
(PJOK) 

Kelas / Semester :  VIII / 2 

Materi Pokok : Manfaat Aktivitas Fisik 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-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. 

KI-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. 

KI-4 : Mengolah, menyajikan, dan menalar 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  (KD) & INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1.1 Menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai 
agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas 
jasmani, permainan, dan 
olahraga, dicerminkan 
dengan: 

a.  Pembiasaan perilaku 
berdoa sebelum dan 
sesudah pelajaran. 

b.  Selalu berusaha secara 
maksimal dan tawakal 
dengan hasil akhir. 

1.1.1  Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan pembelajaran 

1.1.2  Menunjukkan sikap berusaha secara 
maksimal dalam melakukan 
pembelajaran dengan tetap 
meningkatkan kemampuan dan 
menampilkan sikap tawakal terhadap 
hasil akhir 

1.1.3  Menunjukkan perilaku baik dengan 
melakukan gerakan sesuai fungsi 
tubuh (kodrat) 
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2.4  Menunjukkan kemauan 
kerjasama dalam 
melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 

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

2.6  Disiplin selama melakukan 
berbagai aktivitas fisik. 

2.8  Memiliki perilaku hidup 
sehat 

2.4.1  Saling membantu teman bila ada 
kesulitan dalam melakukan gerakan 

2.5.1  Dalam melakukan permainan tidak 
menguasai bola sendiri dan selalu 
mengoper bola pada teman (berbagi) 

2.6.1  Mengikuti peraturan, petunjuk atau 
arahan yang telah diberikan guru 

2.8.1  Berperilaku hidup sehat 

3.1 Memahami manfaat 
jangka panjang dari 
partisipasi dalam aktivitas 
fisik secara teratur. 

3.2  Memahami metode untuk 
memonitor denyut jantung 

3.1.1  Menyebutkanarti aktivitas fisik. 

3.1.2  Menyebutkanmanfaat aktivitas fisik 
jangka pendek . 

3.1.3  Menyebutkan manfaat aktivitas fisik 
jangka panjang 

3.2.1  Mengukur denyut nadi setelah 
melakukan aktivitas gerak dengan 
olahraga 

4.11 Menyajikan hasil 
informasi berkaitan 
dengan manfaat jangka 
panjang dan partisipasi 
dalam aktivitas fisik secara 
teratur 

4.12 Menghitung denyut 
jantung 

4.11.1  Membuat presentasi aktivitas fisik 
secara teratur 

4.12.1  Melakukan deteksi dengan denyut 
jantung sebelum dan sesudah 
melakukan aktifvtas fisik 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Akibat Kekukarangan Aktivitas Gerak (Fisik) 

Gaya hidup tidak banyak bergerak membuat kaum metropolis lebih nyaman 
bekerja di depan komputer ketimbang di luar ruangan. Pola kerja yang kurang 
gerak memperpendek usia harapan hidup. Pada tahun 2005, sekira 1,6 miliar 
orang dewasa (15 tahun ke atas) mengalami kegemukan dan 400 juta di 
antaranya obesitas. Diperkirakan pada tahun 2015, sekira 2,3 miliar orang 
dewasa akan mengalami kegemukan dan 700 juta di antaranya obesitas. 

Penyebab ketidakaktifan fisik.Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), 
ketidakaktifan fisik adalah istilah untuk mengidentifikasi orang-orang dengan 
tingkat aktivitas fisik teratur yang rendah atau tidak sama sekali sehingga 
pembakaran energinya tidak lebih dari 1,5 kali pembakaran energy saat 
beristirahat. 

Perilaku tidak aktif ditemui di masyarakat yang banyak beraktivitas sambil 
duduk, duduk bersandar, atau berbaring di luar waktu tidur, seperti menonton 
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televisi, main video game, bekerja di depan komputer, dan lainnya. Menurut 
American Cancer Society pada Juli tahun 2010, 94 persen wanita dan 48 persen 
pria menghabiskan waktu dengan duduk atau tidak aktif selama 6 jam sehari 
memiliki risiko meninggal lebih cepat daripada mereka yang aktif dan duduk 
kurang dari 3 jam sehari. “Penyebabnya bisa dilihat dari berbagai faktor, 
termasuk kebiasaan dan kelas sosial; (atas, menengah, dan bawah) . Bagi 
kalangan ekonomi bawah harus kerja keras, jadi fisiknya aktif untuk mencukupi 
kehidupannya, kalangan menengah kadang aktif, dan untuk kalangan atas, 
semuanya serba ada, badan kurang dilatih untuk bergerak.Pola hidup yang tidak 
aktif meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, dan kolesterol, karena kalori yang 
mengendap, dapat mengakibatkan diabetes tipe 2. 

Kurang aktivitas fisik ternyata sama bahayanya dengan merokok yaitu dapat 
menyebabkan kematian. Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal Lancet 
menyebutkan jumlah kematian akibat kurang aktivitas sama banyaknya dengan 
merokok di seluruh dunia. 

Studi itu memperkirakan sepertiga orang dewasa tidak cukup melakukan 
aktivitas fisik, sehingga menyebabkan 5,3 juta jiwa kematian tiap tahun. Hal itu 
sama dengan satu dari 10 kematian yang disebabkan oleh penyakit seperti 
penyakit jantung, diabetes dan kanker payudara dan usus besar. 

 

2.  Aktivitas Fsik Dengan Berolahraga 

Berolahraga sering kali dipandang sebagai beban dan malas untuk dilakukan, 
apalagi di pagi hari cuaca masih dingin, masih ngantuk, kebetulan menghadapi 
ujian di sekolah sangat menguras energi, cape dan seterusnya banyak menjadi 
alasan untuk tidak melakukan olahraga.Padahal mareka tahu manfaat olahraga 
itu sangat perlu untuk kesehatan tubuh. walaupun ada kemauan dan kemudian 
melaksanakannya, tetapi pengetahuan tentang cara melakukannya dengan baik 
dan benar masih kurang. Untuk melakukan kebiasaan berolahraga dengan baik 
dan benar tentunya harus mempunyai tujuan,focusdanjelas.Orang bijak pernah 
berkata jika ingin mencapai sesuatu, bekerjalah ke suatu arah, bertindak ke 
suatu tujuan. 

Untuk mencapai tujuan berarti berkonsentrasi pada sesuatu.sehingga dapat 
menjaga tujuan yang dituju dan juga terus setia pada tujuan tidak peduli apapun 
yang terjadi. Kalau saja dalam melakukan olahraga itu dilakukan dengan baik 
dan benar, maka manfaat yang akan diperolehnya besar sekali.Misalnya saja 
kemampuan paru-paru dalam pengembangan dan pengempisannya akan lebih 
baik, begitu juga daya pompa jantung, metabolisme tubuh dan seterusnya 
bekerja akan lebih baik bila sering bergerak. 

 

3.  Manfaat Aktivitas Fisik Jangka Pendek 

Aktivitas fisik dengan berolahraga bila dilakukan dengan baik akan banyak 
manfaat, gula darah pada penderita kencing manis ( Diabetes melitus ) dapat 
terkendali denganolahraga teratur. Bagi yang menderita osteoporosis pun, jika 
dilatih terus dalam waktu sekurang-kurangnya tiga bulan saja, maka struktur 
tulangnya akan lebih baik dan kepadatan tulang menjadi lebih baik. Jika 
seseorang tidak melakukan olahraga sama sekali dalam kehidupannya, 
sementara kegiatan fisik yang lain juga tidak cukup berarti, dampak buruk yang 
akan muncul, seperti : merasakan tubuh yang kurang bugar dan terlihat lesu. 
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Bila badan tidak terlatih untuk melakukan aktivitas fisik, sehingga tidak hanya 
otot, jantung juga akan menjadi lemah,yang merupakan pusat kehidupan 
manusia. Bila jantung tidak terlatih, maka daya pompanya menjadi kurang kuat 
untuk menyalurkan darah dan oksigen keseluruh tubuh. Akibatnya otak akan 
kekurangan oksigen dan jaringan tubuh yang lain juga akan kekurangan suplai 
darah, sehingga imbasnya tubuh jadi lemas, tak bertenaga, tidak kuat 
melakukan pekerjaan yang ringan sekalipun. Jika tubuh tidak bugar 
produktivitas akan menurun,dan sebaliknya. 

Berikut beberapa manfaat aktifitas gerak yang bersifat jangka pendek, 
diantaranya : 

a. Tubuh menjadi langsing dan bebas dari racun 

Pertama, terlalu banyak bergerak akan bisa membuat tubuh Anda cepat 
menjadi langsing. Orang yang tubuhnya sering digerakan secara tidak 
langsung akan menjadikan kalori yang ada dalam tubuhnya terbakar secara 
maksimal. Selanjutnya, jika Anda melakukan latihan olahraga yang rutin, ini 
juga akan sangat membantu Anda dalam menurunkan berat badan yang 
Anda miliki.  

Kedua, beraktivitas dan menggerakan tubuh secara rutin juga akan bisa 
membuang racun yang ada dalam tubuh dengan segera. Racun yang ada 
dalam tubuh akan dikeluarkan melalui keringan. Dengan cara ini, organ 
dalam tubuh Anda berupa ginjal, hari dan organ vital lainnya akan bisa 
dibersihkan dengan baik. Kualitas dari organ tubuh yang Anda miliki 
tersebut juga akan lebih baik ketimbang biasanya. 

b. Menghilangkan stress dan menyeimbangkan cairan tubuh 

Fungsi menggerakan tubuh adalah bisa membuat kita mengatasi stress dan 
depresi dengan mudah. Banyak para peneliti yang mengatakan bahwa 
latihan fisik itu ternyata sangat baik untuk meredakan stress yang ada 
dalam tubuh kita. 

Kunci dari melakukan aktivitas yang bisa membuat kita terhindar dari stress 
adalah melakukan latihan fisik yang bisa membuat kita mengeluarkan 
keringat. 

Keempat, tubuh yang sering bergerak akan bisa membuat kita mudah 
dalam mengeluarkan cairan dalam tubuh. Orang yang suka berkeringat 
tentunya akan bisa mendinginkan suhu tubuh pada bagian dalam tubuh 
mereka. 

Orang yang suka bergerak akan mendapatkan manfaat berupa 
seimbangnya cairan tubuh yang mereka miliki. Tanpa disadari, kita 
mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung natrium dan 
kalium setiap harinya. Untuk bisa mengimbangi cairan tubuh kita dengan 
benar, maka aktivitas olahraga wajib untuk dilakukan, supaya senyawa 
yang ada dalam tubuh kita tersebut bisa bereaksi dan dinetralisir dengan 
baik.Keenam, banyak bergerak juga membantu Anda dalam membersihkan 
pori-pori yang dimiliki. 

Ini sama dengan ketika Anda buang air kecil atau ketika Anda minum pada 
saat haus. Orang yang berkeringat pastinya akan merasa haus, dan 
disinilah mereka nantinya akan minum air secara otomatis. Berkeringat juga 
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menjadi cara yang tepat untuk memperbaiki kinerja tubuh dalam melakukan 
excretes. 

 

4.  Manfaat Aktivitas Fisik Jangka Panjang 

Dampak jangka panjang kurang gerak ini akan sangat buruk, dikarenakan 
mengundang munculnya penyakit yang disebabkan oleh hipokinesia (kurang 
gerak). 

Akibat kurang gerak tubuh menjadi gemuk (obesitas), kemudian biasanya diikuti 
oleh penyakit diabetes melitus (kencing manis), jantung, tekanan darah tinggi, 
stroke, rhematoid arthritis (rematik), kadar kolesterol dalam darah meningkat, 
trigliserida meningkat dan seterusnya. Setelah berapa lama penyakit-penyakit 
itu akan muncul, masih bergantung pada masing-masing individu. Bagi yang 
mempunyai riwayat penyakit jantung akan mudah mendapat serangan. 

Konsumsi makanan juga cukup berpengaruh, bila setiap hari mengonsumsi 
makanan yang mengandung lemak, dalam tiga atau empat bulan kemungkinan 
menderita serangan jantung. 

Pada suatu penelitian di Universitas Harvard selama 16 tahun terhadap 17.000 
alumnusnya menunjukkan, mereka yang tidak aktif berolahraga ( yang 
membakar tidak lebih dari 500 kalori per minggu dalam kegiatan olahraga ) lebih 
cenderung mengindap penyakit jantung. 

Kemungkinan meninggal karena penyakit jantung dua kali lipat dibandingkan 
dengan mereka yang aktif melakukan olahraga, pada penelitian ini juga 
membuktikan, bagi mereka yang tidak aktif berolahraga umurnya 4 - 5 tahun 
lebih pendek.Oleh karena itu, olahraga menjadi keharusan bila ingin hidup 
sehat. 

Dalam arti luas, yang dimaksud dengan olahraga sebenarnya adalah kegiatan 
yang dilakukan sedemikian rupa sehingga jantung cukup terbebani. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari Universitas Oregon menunjukkan, 
bahwa gejala-gejala yang timbul pada penyakit kardiovaskuler (penyakit yang 
berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah ) dapat dikurangi dengan 
berolahraga hanya tiga kali dalam seminggu. Untuk memulai melakukan 
olahraga, harus hati-hati dan sebaiknya memeriksakan diri ke dokter yang 
mengerti bidang olahraga terlebih dahulu, hal ini penting untuk mengetahui 
status, dan bentuk aktivitas olahraga harus dilakukan, misalnya : 

a. Bagi orang yang tubuhnya gemuk (obesitas) sangat dianjuran untuk aktivitas 
olahrag dengan berjalan kaki, dan tidak sangat dianjurkan untuk lari dan ber 
sepeda. 

b.  Bagi orang penderita penyakit jantung sangat tidak dianjurkan melakukan 
aktivitas olahraga membalikan posisi kepala di bawah dan kaki di atas, 
karena sangat berisiko bagi penderita penyakit yang berhubungan dengan 
kardiovaskuler ( jantung dan pembuluh darah) 

 

Dari berbagai jenis aktivitas olahraga mulai dari joging, jalan kaki, renang, 
bersepeda, sepatu roda, senam aerobik, sampai senam disko, semuanya tidak 
ada yang disebut paling bagus atau baik. Semua jenis olahraga punya kelebihan 
dan kekurangan. Misalnya olahraga renang, bagus nilai aerobiknya karena 
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semua otot digerakan. sangat berguna ntuk kesehatan jantung, tetapi 
kendalanya orang harus belajar berenang terlebih dahulu. Saat kita berenang, 
posisi badan kita horizontal di air. Dalam posisi ini jantung akan lebih besar 
dibanding saat posisi kita berdiri di tanah. Sehingga jantung akan memompa 
darah 10 sampai 20 persen lebih banyak setiap kali jantung berkontraksi 
semakin banyak darah yang dipompa, semakin tinggi pula kadar oksigen yang 
kita dapat. 

Jalan kaki adalah olahraga yang paling mudah dilakukan dan murah, meriah. 
Orang tidak perlu repot-repot belajar dulu atau melalui kursus, peralatannya pun 
mudah diperoleh, pakai sandal japit juga jadi, bahkan tanpa alas kaki pun bisa 
dilakukan. Olahraga yang satu ini paling dianjurkan untuk kebugaran tubuh. 

Jalan kaki yang dimaksud di sini brisk walking, berjalan dengan kecepatan 4 - 5 
km / jam.Jadi jangan jalan seperti di mall, pelan-pelan sambil mata melirik ke kiri 
dan ke kanan. Jalannya agak dipercepat sedikit persis seperti orang yang mau 
menagih hutang.Itu baru dibilang membawa manfaat.Sebaiknya aktivitas 
olahraga dilakukan dengan takaran sedang yaitu membakar sekitar 2000 kalori 
perminggu. Dengan berjalan kaki selama empat jam dalam seminggu ditambah 
naik turun tangga atau berkebun dan seterusnya. Dengan cara seperti itu 
seseorang akan dengan mudah membakar 2000 kalori per minggunya. Hampir 
semua ahli kesehatan olahraga berpendapat olahraga dengan berjalan kaki 
merupakan olahraga yang teraman dan terbaik, karena dapat dilakukan kapan 
saja dan pada hampir semua jenis cuaca. 

Jalan kaki dipastikan hampir bebas cedera dan tidak terlalu berat, karena tidak 
terlalu membebani tulang-tulang dan persendian. Jalan kaki menggunakan 
hampir semua tulang dan otot utama tubuh. Pergerakan otot tubuh, yang 
berfungsi sebagai “jantung ke dua“, bermanfaat untuk mengembalikan aliran 
darah ke jantung. 

Pada penelitian terpisah, jalan santai terbukti dapat mencegah penyakit jantung, 
tekanan darah tinggi dan pada pemeriksaan darah dapat meningkatkan HDL 
(lemak baik), dapat mengurangi lemak pada pinggul, paha, pantat dan perut 
serta dapat menyegarkan pikiran. Untuk mendapatkan manfaat olahraga 
menuntut persyaratan yaitu Frekuensi, Intensitas dan Time disingkat FIT. 
Frekuensi berolahraga yang paling tepat adalah 3 - 5 kali seminggu,waktunya 
boleh pagi atau sore hari.Tetapi dianjurkan jangan pagi-pagi sekali (matahari 
belum muncul) jam 4 atau jam 5, karena jika matahari belum muncul udara 
masih penuh CO2 dan masih banyak mengandung air (embun), sebaiknya 
dimulai jam 6 pagi. 

Jika tiga kali dalam seminggu biasanya dipilih selang sehari misalnya :senin, 
rabu, jumat atau selasa, kamis , sabtu. Kalau lima kali : senin, rabu, kamis, sabtu 
dan minggu. Setiap kali melakukan latihan ada fase istirahat, kemudian memulai 
latihan lagi. Intensitasnya sampai denyut nadi mencapai 60 % - 90 % denyut 
nadi maksimal, yaitu 220 dikurangi umur (dalam tahun). Jika terlalu cape, dapat 
dibatasi sampai hampir terengah-engah (napas tersendat-sendat), itu sudah 
cukup. Untuk melakuka aktivitas olahraga lamanya waktu 20 - 60 menit. 

Khusus bagi yang sibuk 20 menit saja sudah cuku. Setiap melakukan aktivitas 
olahraga sangat dianjurkan melakukan gerakan pemanasan selama 5 menit, 
dan di akhiri dengan pendinginan atau pelemasan, 
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Latihan olahraga dengan intensitas rendah dan intensitas yang tinggi tentu 
berbeda terutama dalam hal membakar kalori.Latihan yang hanya sebentar 
tetapi dengan intensitas yang tinggi dapat membakar kalori lebih banyak, jika 
dibandingkan berolahraga lebih lama dengan intensitas rendah.Dari hasil 
penelitian American College of Sports Medicine, Amerika Serikat , menunjukkan 
latihan olahraga sebentar dengan intensitas tinggi, misalnya lari 8 mil / jam 
selama 20 menit akan membakar 319 kalori dan latihan olahraga lebih lama 
dengan intensitas rendah, misalnya lari 3 mil / jam selama 60 menit hanya 
membakar 238 kalori. 

Namun, sayangnya olahraga dengan intensitas tinggi tak selalu cocok untuk 
semua orang, terutama bagi mereka yang baru saja memulai program 
kebugaran Sebaiknya mencoba program yang intensitasnya rendah dan 
dilakukan lebih lama, baru kemudian perlahan-lahan dari hari ke hari 
ditingkatkan intensitasnya. Jadi mulailah melakukan aktivitas dengan olahraga 
dari sekarang, karena olahraga besar manfaatnya bagi kesehatan.Bila rutin 
dilakukan, tubuh menjadi bugar dan bebas dari segala penyakit yang 
menggerogoti tubuh. 

 

5.  Penyakit Akibat Kekurangan Aktivitas Gerak 

Penyakit dapat disebabkan oleh banyak hal antara lain infeksi, stres, cacat 
bawaan atau penyakit keturunan. Kurang berolahraga (aktivitas gerak) ternyata 
juga menimbulkan penyakit, paling tidak menjadi pemicu untuk mudahnya 
menjadi sakit. Berikut 10 jenis penyakit yang ditimbulkan oleh kurangnya 
berolahraga (aktivitas gerak) : 

a. Penyakit Jantung 

Kurang berolahraga seakan-akan memberikan sumbangan terbesar 
terhadap 

penyakit jantung. Dr. Dudey Hite menerangkan, berolahraga secara kontinyu 

setiap hari seperti berenang, berjalan kaki, bersepeda, jogging, aerobik 
maupun olahraga yang lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan tenaga 
cadangan bagi 

jantung. Dengan aktivitas tersebut jantung akan sanggup menanggung 
kelebihan 

serta ketegangan. 

b.  Ketegangan Syaraf 

Berolahraga secara rutin dapat mengurangi ketegangan syaraf dalam 
kehidupan sehari-hari.Karenanya berolahraga secara kontinyu dapat pula 
menjaga kesehatan mental. Orang yang biasa berolahraga, maka akan 
menghasilkan zat endorpin, zat antistres yang dihasilkan oleh otak, membuat 
orang lebih santai. 

c.  Sakit Pinggang 

Sakit pinggang juga bisa disebabkan kurangnya berolahraga. Duduk dengan 
posisi buruk dan kelemahan otot akan menyebabkan sakit pinggang. 
Penelitian menunjukkan orang yang kurang berolahraga akan mempunyai 
otot pinggang yang kaku dan keras. 
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d. Kelebihan Berat Badan 

Kelebihan berat badan disebabkan oleh beberpa faktor.Orang yang banyak 
duduk dan kurang berolahraga merupakan sebab utama dari kelebihan berat 
badan. 

Kebiasaan yang sering duduk bukan hanya mengganggu pembakaran kalori, 
akan tetapi juga mengganggu pengaturan normal akan pemasukan 
makanan. Oleh sebab kelebihan berat badan inilah telah didapati unsur 
penyumbang utama kepada berbagai macam penyakit. 

Dengan cara berdiet saja, penurunan berat badan akan kurang berhasil, 
namun dengan berolahraga secara teratur adalah faktor yang terpenting 
untuk merawat kebanyakan orang yang berkelebihan berat badannya. 

e.  Diabetes Melitus 

Diabetes melitus (DM) adalah salah satu dari sekian banyak penyakit 
metabolik yang makin banyak kejadiannya akibat gaya hidup yang kurang 
sehat. kegemukan, etnik, dan negara asal, merupakan berbagai faktor yang 
memengaruhi timbulnya penyakit ini. Prevalensi diabetes mencapai 
puncaknya pada golongan umur 60-79 tahun.faktor yang berpengaruh untuk 
terjadinya DM (Diabetes Melitus) adalah faktor keturunan, kurang olahraga, 
kegemukan, nutrisi berlebih, konsumsi obat-obatan dan hormon. 

Diabetes Melitus (DM), kebanyakan karena gaya hidup yang tidak benar. 
Namun, dengan kemajuan di bidang kedokteran dan farmasi banyak 
berperan memperpanjang harapan hidup manusia, termasuk di 
Indonesia.Jumlah penderita penyakit DM (Diabetes Melitus) selalu 
meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1997, terdapat 124 juta orang 
menderita diabetes melitus atau sekitar 2,1 % dari jumlah penduduk dunia. 
Pada tahun 2010, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat dua kali lipat 
atau kurang lebih 221 juta orang. Dikatakan oleh spesialis geriatri ini, 
meningkatnya jumlah penderita ini disebabkan makin meningkatnya jumlah 
populasi usia lanjut akibat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Namun menurut pendapat para pakar “ olahraga merupakan salah satu pilar 
utama pengelolaan DM “, karena dengan aktivitas berolahraga akan 
membantu memperbaiki metabolisme glukosa dan lemak karena sel lebih 
sensitif terhadap insulin, di samping menurunkan dosis obat suntikan insulin. 
”Olahraga menunda kemunculan DM, membantu pengelolaan DM, dan 
mengurangi komplikasi DM,” sangat dianjurkan dokter, untuk menunda 
munculnya DM, melakukan olahraga selama satu jam setiap hari. Khusus 
bagi penderita DM, dilakukan latihan senam, berupa pemanasan 10 menit, 
inti 20 menit, dan pendinginan 10 menit, dengan frekuensi latihan 3-5 kali per 
minggu. Berikut tanda dan gejala dari diabetes 

a. Sering buang air kecil 

b. Keinginan untuk makan terus 

c. Mengantuk,lemah 

d. Kemungkinan adanya komplikasi seperti: hipertensi,katarak,ginjal dll 

f.  Hipertensi 

Hipertensi adalah penyakit yang terjadi akibat peningkatan tekanan darah 
yang bisa menyebabkan berbagai komplikasi terhadap beberapa penyakit 
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lain, bahkan penyebab timbulnya penyakit jantung, stroke, dan ginjal. Di 
seluruh dunia, hipertensi merupakan masalah yang besar dan serius. Di 
samping karena prevalensinya yang tinggi dan cenderung meningkat di 
masa yang akan datang, juga karena tingkat keganasannya yang tinggi 
berupa kecacatan permanen dan kematian mendadak. Hipertensi tidak 
hanya menyerang di usia tua saja, tetapi remaja juga bisa mengalaminya. 
Pada masa transisi ini remaja rentan untuk mengalami masalah serta 
berperilaku risiko tinggi, seperti merokok, minum-minuman berakohol, dan 
lain-lain.Perilaku-perilku berisiko tersebut merupakan salah satu faktor 
penyebab hipertensi. 

Hipertensi bersifat diturunkan atau bersifat genetik.Individu dengan riwayat 
keluarga hipertensi mempunyai risiko dua kali lebih besar untuk menderita 
hipertensi daripada individu yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat 
hipertensi. Insidensi hipertensi meningkat seiring dengan pertambahan usia, 
dan pria memiliki risiko hipertensi lebih tinggi untuk menderita hipertensi lebih 
awal.  

Obesitas dapat meningkatkan kejadian hipertensi.Hal ini disebabkan lemak 
dapat menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah sehingga dapat 
meningkatkan tekanan darah.Kurangnya olahraga meningkatkan risiko 
menderita hipertensi karena meningkatkan risiko kelebihan berat 
badan.Orang yang tidak aktif jugacenderung mempunyai frekuensi denyut 
jantung yang lebih tinggi sehingga otot jantungnya harus bekerja lebih keras 
pada setiap kontraksi.Makin keras dan sering otot jantung memompa, makin 
besar tekanan yang dibebankan pada arteri.  

Berikut tanda dan gejala hipertensi : 

a. Peningkatan tekanan darah > 140/90 mmHg 

b. Sakit kepala 

c. Epistaksis 

d. Pusing / migrain 

e. Rasa berat ditengkuk 

f. Sukar tidur 

g. Mata berkunang kunang 

h. Lemah dan lelah 

i. Muka pucat 

j. Suhu tubuh rendah 

g.  Osteoporosis 

Osteoporosis atau penyakit keropos tulang adalah salah satu penyakit yang 
menimpa tulang karena berkurangnya massa dan kepadatan tulang. Akibat 
dari osteoporosis adalah tulang-tulang menjadi rapuh dan mudah patah 
karena kepadatan tulang berkurang.Osteoporosis adalah suatu penyakit 
yang ditandai dengan adanya kerapuhan tulang dan berkurangnya masa 
tulang. Berikut tanda dan gejala osteoporosis : 

a. Nyeri pada tulang 

b. Perubahan bentuk tulang, seperti : bungkuk, pincang, tulang bengkok dll. 
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h. Depresi dan gangguan mood 

Depresi adalah suatu kondisi yang lebih dari suatu keadaan sedih, bila 
kondisi depresi seseorang sampai menyebabkan terganggunya aktivitas 
sosial sehariharinya maka hal itu disebut sebagai suatu Gangguan 
Depresi.Beberapa gejala 

Gangguan Depresi adalah perasaan sedih, rasa lelah yang berlebihan 
setelah aktivitas rutin yang biasa, hilang minat dan semangat, malas 
beraktivitas, dan gangguan pola tidur.Depresi merupakan salah satu 
penyebab utama kejadian bunuh diri. Berikut Penyebab suatu kondisi depresi 
meliputi: 

a. Faktor organobiologis karena ketidakseimbangan neurotransmiter di otak 
terutama serotonin 

b.  Faktor psikologis karena tekanan beban psikis, dampak pembelajaran 
perilaku terhadap suatu situasi sosial 

c.  Faktor sosio-lingkungan misalnya karena kehilangan pasangan hidup, 
kehilangan pekerjaan, paska bencana, dampak situasi kehidupan sehari-
hari lainnya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus-kasus tertentu, aktivitas 
fisik saja mampu mengurangi gejala klinis depresi dan rasa cemas. Pada 
sebuah penelitian baru-baru ini dengan subyek 156 pria dan wanita berusia 
diatas 50 tahun yang secara klinis dinyatakan menderita depresi, yang 
diterbitkan tanggal 25 Oktober 1999 di Archives of Internal Medicine, 
ditemukan bahwa olahraga dapat memperbaiki mood setelah 16 minggu 
bersama dengan pemberian obat antidepresan. Para ahli percaya bahwa 
olahraga aerobik memicu pelepasan endorfin dan zat-zat kimia pada otak 
lainnya yang mempu memperbaiki mood dan mengurangi rasa sakit. 

i Arthritis 

Arthritis adalah peradangan pada satu atau lebih dari sendi-sendi tubuh. 
Biasanya diikuti dengan nyeri dan kaku terutama pada pagi hari atau setelah 
berolah raga.Selain nyeri dan kaku, gejalanya juga bisa bengkak, 
pembentukan tulang yang berubah dan/atau berkurangnya lingkup 
gerak/keterbatasan gerak, sehingga anggota tubuh tertentu tidak dapat 
berfungsi lagi sebagaimana mestinya. 

Sendi yang radang juga menimbulkan suara pada waktu digerakkan.Istilah 
arthritis secara literal berarti “Peradangan pada sendi”. 

Pada kondisi tertentu arthritis dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya – 
seperti otot, tulang dan organ di dalam tubuh lainnya – dan dapat 
mengakibatkan menurunnya fungsi tubuh dan kadang-kadang apabila terjadi 
komplikasi dapat mengancam jiwa.Jika tidak ditangani, arthritis dapat 
mengakibatkan kerusakan sendi.Lebih dari 66 juta orang Amerika menderita 
penyakit radang sendi ini atau arthritis.Penyakit yang berhubungan dengan 
sistem sendi ini merupakan penyebab utama dari kecacatan sekarang ini. 

j.  Insomnia 

Insomnia adalah gejala kelainan dalam tidur berupa kesulitan berulang untuk 
tidur atau mempertahankan tidur walaupun ada kesempatan untuk itu. Gejala 
tersebut biasanya diikuti gangguan fungsional saat bangun.Insomnia sering 
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disebabkan oleh adanya suatu penyakit atau akibat adanya permasalahan 
psikologis. Dalam hal ini, bantuan medis atau psikologis akan diperlukan. 
Salah satu terapi psikologis yang efektif menangani insomnia adalah terapi 
kognitif. 

Dalam terapi tersebut, seorang pasien diajari untuk memperbaiki kebiasaan 
tidur dan menghilangkan asumsi yang kontra-produktif mengenai tidur. 

Banyak penderita insomnia tergantung pada obat tidur dan zat penenang 
lainnya untuk bisa beristirahat.Semua obat sedatif memiliki potensi untuk 
menyebabkan ketergantungan psikologis berupa anggapan bahwa mereka 
tidak dapat tidur tanpa obat tersebut. 

 

D. MEDIA ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1) Media 

- Gambar  : Aktivitas gerak 

- Model  : Powerpoint 

2) Alat dan Bahan 

- Spidol, 

- White board  

- LCD ± 1 buah. 

3) Sumber Belajar 

- Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VIII, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : 2014. 

- Buku referensi tentang genre teks. 

- Lembar Kerja Siswa (LKS 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
kebersihan kelas, berdoa, absensi. 

 Guru memotivasi peserta didik dengan menunjukan gambar kemudian 
menanyakan gambar tersebut kepada peserta didik. 

 Guru memberi informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Membaca informasi tentang manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam 
aktivitas fisik 

 Mencari informasi lainnya tentang manfaat jangka panjang dari partisipasi 
dalam aktivitas fisik dari berbagai sumber media cetak dan elektronik 
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Menanya 

 Mempertanyakan manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas 
fisik 

 Mempertanyakan dampak dari kekurangan gerak terhadap kesehatan 
tubuh 

 Mempertanyakan penyakit-penyakit akibat kekurangan gerak 

 

Mengeksplorasi 

 Mendiskusikan  manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas 
fisik dan membuat laporan hasil diskusi 

 Mendiskusikan dampak dari kekurangan gerak terhadap kesehatan tubuh 
dan membuat laporan hasil diskusi 

 Mendiskusikan penyakit-penyakit akibat kekurangan gerak dan membuat 
laporan hasil diskusi 

 

Mengasosiasi 

 Menemukan hubungan aktivitas fisik secara teratur dengan kesehatan 

 

Mengkomunikasikan 

 Mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok 

 

c. Kegiatan Penutup  

 Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

 Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. 

 Guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang  

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

1. Jenis/Teknik Penilaian 

a. Observasi Proses Pembelajaran 

b. Laporan Tugas (Individu/Kelompok) 

c. Tes Lisan/Tulis  

 

2. Bentuk Instrumen dan Instrumen 

a. Observasi Proses Pembelajaran 

No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Nilai 
Akhir Tanggun

g jawab 
Aktivitas 

Kerja-
sama 

Berpen-
dapat 

1 Refa Azzahra       
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2 Khansa Azzahra       

3        

4        

5        

dst        

 

b. Laporan Tugas (Individu/Kelompok) 

No. 
Nama Siswa / 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai 
Akhir Kerapihan 

Ketepata
nWaktu 

Kesesuai
an Isi 

       

       

       

       

       

c. Tes tulis 

 

Pedoman Penskoran: 

Keterangan Skor:  

Kolom diisi dengan kriteria:  

4  =  Baik Sekali  

3  =  Baik  

2  =  Cukup  

1  =  Kurang 

 

Kriteria Nilai  

Nilai = 
∑ Skor perolehan x 

100 Skor Maksimal 

A  =  80 – 100  : Baik Sekali 

B  =  70 – 79    : Baik  

C  =  60 – 69    : Cukup  

D  =  ... <  60    : Kurang  

 

Keterangan Nilai Akhir: 

a. Penilaian Observasi : Nilai = Jumlah skor yang diperoleh x 100 

                Jumlah skor maksimal (16) 

b.  Penilaian Laporan Tugas  :  Nilai  =  Jumlah skor yang 
diperoleh x 100 
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                           Jumlah skor maksimal (12) 

c.  Penilaian Tes Lisan/Tulis :  Nilai  =  Jumlah skor yang 
diperoleh x 100 

                Jumlah skor maksimal (20) 

 

Nilai akhir yang diperoleh siswa = Nilai observasi + nilai laporan tugas+ 
nilai tes lisan / tulis 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 

 ......, ........................ 20 
..... 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( ___________________ ) 

NIP/NIK 
............................. 
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