
RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN / PELATIHAN 

Oleh : Ririn Tilamsari 

 

Nama Pelatihan : Sepakbola 

Nama Mata Diklat : PJOK kelas 5 semester 1 

Tujuan Pelatihan : Memahami gerak dasar lokomotor dan manipulatif pada permainan Sepak bola 

Indikator Pelatihan : Siswa dapat memahami Gerak dasar lokomotor dan manipulatif pada permainan sepakbola 

Alokasi Waktu : 10 Menit 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 

jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

3.1   Menerapkan 

prosedur 

kombinasi pola 

gerak lokomotor, 

non-lokomotor, 

dan manipulatif 

sesuai dengan 

konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan 

keterhubungan 

dalam berbagai 

permainan bola 

besar (Sepakbola) 

sederhana dan 

atau tradisional. * 

 

3.1.1  Menjelaskan 

konsep variasi 

pola gerak 

dasar 

lokomotor, 

non-lokomotor, 

dan manipulatif 

sesuai dengan 

konsep tubuh, 

ruang, usaha, 

dan 

keterhubungan 

dalam 

permainan 

sepak bola. 

 

 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Uraian Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengawali pembelajaran dengan salam pembuka, mengajak siswa 

berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran siswa. 

2. Guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dilakukan, memberikan 

semangat dan motivasi kepada siswa. 

2 Menit 

Kegiatan Inti 1. Guru memberikan materi yang akan dipelajari tentang gerak dasar lokomotor 

dan manipulatif dalam permainan sepakbola 

2. Guru memberikan gambar siswa yang sedang melakukan gerak dasar 

lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepakbola. 

3. Siswa diberikan kesempatan untuk mepraktekkan gerak dasar lokomotor dan 

manipulatif sesuai gambar yang diberikan guru. 

4. Guru dan siswa membuat suatu kesimpulan tentang hal- hal yang telah 

dipelajari 

6 Menit 

Penutup 1. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk bertanya kepada 

siswa tentang materi yang sudah dipelajari 

2. Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberikan 

semangat untuk pembelajaran berikutnya.  

2 Menit 

 



C. SUMBER / MATERI PELATIHAN, ALAT DAN BAHAN 

SUMBER MATERI PELATIHAN ALAT DAN BAHAN 

 Buku Pendidikan Jasmani olahraga, 

dan Kesehatan Kelas 5 Penerbit 

Mediatamal, 2017 

 Buku BSE Interaktif PJOK 

 Internet 

Gambar siswa memperagakan gerakan lokomotor dan maipulatif dalam 

permainan sepakbola 

 

D. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

a. Penilaian sikap : sikap dan pengamatan pada waktu daring  

b. Penilaian pengetahuan : Tes Tertulis  

c. Penilaian ketrampilan : Tes praktik gerakan Lokomtor, dan manipulatif  

 

 

 

Pegagan, 19 September 2022 

Mengetahui 

Kepala SDN 1 Pegagan         Guru PJOK 

 

 

Hj. SARTINAH, S.Pd.SD        RIRIN TILAMSARI, S.Pd 

NIP. 19630303 199003 2 007        NIP. 19830919 200604 2 013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


