
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

SEKOLAH   : SMA NEGERI 9 MEDAN  

MATA PELAJARAN  : PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

KELAS / SEMESTER  : V ( GANJIL ) 

MATERI PEMBELAJARAN : KEBUGARAN JASMANI 

ALOKASI WAKTU  : 3 X 45 MENIT  ( 3 JP ) / 10 MENIT ( SIMULASI ) 

 

 KI.3   Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KD.3.5   Merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan 

keterampilan secara pribadi 

A.   Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu : 
 menyusun program latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan (daya tahan Jantung-

paru-peredaran darah, kekuatan otot, kelenturan, dan komposisi tubuh) secara individu, sistematis, dan 
terukur 

 menyusun program latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait keterampilan (kecepatan, 
kelincahan, daya ledak) secara individu, sistematis, dan terukur 

 melakukan program latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan (daya tahan Jantung-
paru-peredaran darah, kekuatan otot, kelenturan, dan komposisi tubuh) secara individu, sistematis, dan 
terukur disertai nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab 

 melakukan program latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait keterampilan (kecepatan, 
kelincahan, daya ledak) secara individu, sistematis, dan terukur disertai nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab 

  
 
B.   Langkah-Langkah Pembelajaran 
 
Kegiatan Pendahuluan  (2 Menit) 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 
kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

 Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan&manfaat) dengan mempelajari materi : 
Menganalisis Konsep Penyusunan Program Peningkatan dan Mengevaluasi Derajat Kebugaran Jasmani. 

 Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh, 

 

 

 



       Kegiatan Inti (4 Menit ) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi 

Menganalisis Konsep Penyusunan Program Peningkatan dan Mengevaluasi Derajat Kebugaran Jasmani 
dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan yang di tampilkan. 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar khususnya 
pada materi Menganalisis Konsep Penyusunan Program Peningkatan dan Mengevaluasi Derajat Kebugaran 
Jasmani. 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan 

informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Menganalisis Konsep Penyusunan 
Program Peningkatan dan Mengevaluasi Derajat Kebugaran Jasmani 

Peserta   didik   mempresentasikan   hasil   kerja   kelompok   atau   individu   secara   klasikal, 

mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau 
individu yang mempresentasikan 

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Menganalisis Konsep 
Penyusunan Program Peningkatan dan Mengevaluasi Derajat Kebugaran Jasmani . Peserta didik kemudian diberi 
kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

 

KegiatanPenutup (2 Menit) 

 Peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. 
 Peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan Pembelajaran. 
 Guru Memberikan penghargaan( misalnya Pujian atau bentuk penghargaan lain yang Relevan kepada 

kelompok yang kinerjanya Baik. 
 Menugaskan  Peserta  didik   untuk  terus  mencari  informasi   dimana  saja  yang   berkaitan  dengan 

materi/pelajaran yang sedang atau yang akan  pelajari. 
 Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. 

 

C.   Penilaian Hasil Pembelajaran 

1.   Penilaian Sikap: Observasi dalam proses pembelajaran 

2.   Penilaian Pengetahuan: Tes lesan dan tes tulis bentuk uraian 

3.   Penilaian Keterampilan: Praktek/Rubrik 

         

         

 
 

 



         Medan, ………………………………..2022 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah                                                                                   Guru Mapel  
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