
 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

Oleh:Fatkhurohman, S.Pd 

 

Nama Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : IV/ II 

Tema/Materi Pembelajaran : Aktivitas Gerak Berirama / Variasi dan Kombinasi gerak dasar  

 langkah kaki dan ayunan lengan 

Tujuan Materi Pembelajaran :  

1. Siswa dapat memahami memahami variasi dan kombinasi gerak dasar langkah kaki dan 

ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam aktivitas gerak 

berirama. 

2. Siswa dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi  gerak dasar langkah kaki dan ayunan 

lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam aktivitas gerak berirama 

Indikator Pembelajaran : 

3.7.1 Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar langkah kaki dan ayunan lengan mengikuti 

irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. 

4.7.1 Mempraktikkan variasi gerak dasar langkah kaki dan ayunan lengan mengikuti irama 

(ketukan) tanpa/dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. 

 

Alokasi waktu  : 10 Menit ( 1 Pertemuan) 

A. PENDAHULUAN 

1. Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar     diawali dengan memberi salam 

dan menanyakan kabar peserta didik. 

2. Guru menanyakan kehadiran dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta 

didik 

3. Menyampaikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran. 

4. Menanyakan kepada peserta didik terkait materi yang akan dipelajari 

B. KEGIATAN INTI 

1. Peserta didik mengamati video / gambar tentang variasi  gerak langkah kaki dan ayunan 

lengan pada aktivitas gerak berirama (mengamati).   

2. Guru menjelaskan tentang variasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan pada gerak 

berirama 

3. Menyiapkan peserta didik untuk belajar secara kelompok dan menjelaskan tugas yang 

harus   dilaksanakan dengan tanggung jawab. 

4. Guru membagikan lembar kerja peserta didik 

5. Peserta didik menyimak penjelasan langkah-langkah mengisi LKPD. 

6. Peserta didik mempresentasikan LKPD dan mempraktikkannya secara bergantian 

7. Guru membagikan lembar refleksi diri peserta didik  

8. Guru memberikan umpan balik atas kegiatan yang dilakukan siswa 

 

 



C. PENUTUP  

1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung: 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. 

3. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 

Sumber/media pelatihan : 

 Buku guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SD/MI Kelas V tahun 2019  

 Buku siswa Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SD/MI Kelas V revisi 2019 

 Buku-buku referensi yang membahas tentang variasi langkah kaki mengikuti irama 

 internet 

Bentuk asesmen kompetensi 

a. Asesmen Pengembangan Karakter (Dimensi Mandiri dan Gotong 

Asesmen sikap didasarkan pada hasil refleksi sikap peserta didik dan pengamatan 

guru dengan menggunakan lembar observasi yang telah dilakukan pada proses 

pembelajaran di setiap aktivitas pembelajaran. 

b. Asesmen Pengetahuan  : tes tertulis  

c. Asesmen Keterampilan : Tes kinerja aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi 

gerakan langkah kaki dan ayunan lengan aktivitas gerak berirama 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN PLOSOWANGI 

 

 

 

 

MOH. KHUZAINI, S.Pd. M.Si. 

NIP. 196811231993011002 

  

 

Plosowangi,  9 Januari 2023 

Guru PJOK 

 

 

 

 

FATKHUROHMAN, S.Pd. 

NIP. 19840425 201502 1001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Mata Pelajaran  : PJOK     
Kelas   : IV (empat)   

Nama Anggota kelompok 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
4. …………………………………… 
5. …………………………………… 

TUJUAN  
1. Siswa dapat memahami variasi dan kombinasi gerak dasar langkah kaki dan ayunan lengan 

mengikuti irama. 

2. Siswa dapat Mempraktikkan  variasi dan kombinasi gerak dasar langkah kaki dan ayunan lengan 

mengikuti irama  

Ayo Mulai! 

1. Secara berkelompok diskusikan tentang variasi gerak dasar langkah kaki dan ayunan lengan 

2. Diskusikan dalam kelompok tentang bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar langkah kaki 

dan ayunan lengan  

3. Praktikkan variasi gerak dasar langkah kaki dan ayunan lengan yang sudah kamu temukan! 

4. Kerjakan Lembar kerja di bawah ini ! 

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan hasil diskusi yang sudah dilakukan! 

No Nama Gerakan  Cara melakukan 

1 Variasi gerak langkah kaki 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

2 Variasi Gerak ayunan lengan 

A. 

 

B.  

C.  

D.  

E.  



 

Lembar Refleksi Diri (Pengetahuan dan Keterampilan ) Peserta Didik 

Cara Menceklis 

1. Isikan identitas peserta didik. 2. Berikan tanda ceklis (3) pada kolom (1) = Tidak Setuju, (2) 

Kurang Setuju, (3) Setuju, (4) Sangat Setuju jika sikap yang ada dalam pernyataan sesuai dengan 

sikap peserta didik. 3. Isilah pernyataan tersebut dengan jujur.  

Nama: ............................       Kelas: ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


