RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
1 / Selamatkan mahluk hidup
Tumbuhan sumber kehidupan
1 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.4 Menunjukkan kemauan bekerja sama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam penggunaan peralatan dan
kesempatan.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan.
3.2 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
INDIKATOR :
• Menjelaskan teknik memukul, melempar, dan menangkap bola dengan teknik yang benar
melalui permainan Rounders.
• Memukul, melempar, dan menangkap bola dengan teknik yang benar melalui permainan
tradisional Boyboyan dan Rounders.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan teknik memukul, melempar, dan
menangkap bola dengan teknik yang benar melalui permainan Rounders dengan percaya
diri.
2. Dengan kegiatan permainan tradisional Boy-boyan dan Rounders, siswa mampu
memukul, melempar, dan menangkap bola menggunakan teknik yang benar dengan jujur
dan sportif.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Permainan roundersI.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Bola kasti
2. Pemukul kasti
3. Diri siswa

4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
•
No.

Pertemuan 1
Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Apa yang kalian ketahui tentang permainan Rounders?
105 menit
6. Guru memberikan beberapa istilah seputar Rounders
sehingga siswa terpancing untuk menjawab.
7. Setelah diskusi dan tanya jawab, kemudian guru
menjelaskan tentang permainan Rounders.

Lambungan/lemparan ada 2 macam
a. Lambungan betul (strike) apabila bola lambungan tepat
di atas base V (home) dengan ketinggian di antara lutut
dengan bahu si pemukul pada waktu berdiri tegak.
b. Lambungan salah (ball) apabila bola lambungan
tidak tepat di atas base V (home base) dan ketinggian bola
di atas bahu dan di bawah lutut si pemukul waktu berdiri
tegak.

Cara melakukan lemparan lambungan

Cara menangkap bola yang datangnya
melambung (vertikal)

Cara menangkap bola yang datangnya mendatar

Cara menangkap bola yang datangnya menyusur
tanah

Cara menangkap bola bagi penjaga belakang
(catcher)

3.

Penutup

8. Siswa mennyimak penjelasan guru.
15 menit
9. Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
10. Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11. Mengucapkan salam.

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
1 / Selamatkan mahluk hidup
Tumbuhan sumber kehidupan
2 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.4 Menunjukkan kemauan bekerja sama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam penggunaan peralatan dan
kesempatan.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan.
3.2 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
INDIKATOR :
• Menjelaskan teknik memukul, melempar, dan menangkap bola dengan teknik yang benar
melalui permainan Rounders.
• Memukul, melempar, dan menangkap bola dengan teknik yang benar melalui permainan
Rounders.

•

Mengembangkan sikap jujur dan sportif melalui permainan Lempar Bola ke dalam
keranjang.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan teknik memukul, melempar, dan
menangkap bola dengan teknik yang benar melalui permainan Rounders dengan percaya
diri.
2. Dengan bermain melempar bola ke dalam keranjang dan bermain rounders,
siswa mampu mengembangkan sikap disiplin, bertanggung jawab, menghargai
perbedaan, jujur, dan sportif.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Permainan rounders II dalam praktek memukul.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Bola kasti
2. Pemukul kasti
3. Diri siswa

4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
•
No.

Pertemuan II
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

1.

Pendahuluan

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.

2.

Inti

5. Sebagai kegiatan pemanasan, siswa melakukan permainan
tradisional “Lempar Bola ke dalam Keranjang/Kardus”.

6. Siswa berlatih memukul dan menangkap bola dengan
teknik yang benar kemudian bermain rounders.

Alokasi
Waktu
10 menit

105 menit

7. Usai pemanasan, lakukan diskusi dan tanya jawab
bersama siswa untuk mengingat kembali teknik memukul
bola pada permainan kasti sebagai persiapan Rounders.
• Cara melakukan pukulan adalah sebagai berikut.
1) Badan sedikit membungkuk, kedua kaki sejajar
sedikit ditekuk dan
Terbuka
2) Pandangan ke arah datangnya bola.
3) Kedua tangan memegang kayu dengan tangan kanan
di atas atau
tangan kiri di atas apabila kidal.
4) Kayu pemukul di atas bahu tetapi tidak dipikul, bahu
kiri sedikit lebih
rendah daripada bahu kanan.
• Ingatkan siswa untuk selalu bermain dengan sportif dan
jujur.

3.

Penutup

8. Siswa mennyimak penjelasan guru.
9. Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
10. Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11. Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
1 / Selamatkan mahluk hidup
Hewan sahabatku
3 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa.
2.4 Menunjukkan kemauan bekerja sama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
3.2 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
INDIKATOR :
• Membedakan konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan
nonlokomotor.
• Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
dalam permainan tradisional Boy-boyan dan Rounders..
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mendengar instruksi guru, siswa mampu memahami konsep variasi dan
kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulative dalam
permainan rounders dengan penuh perhatian.

2. Setelah mengamati peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan variasi dan
kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam permainan
rounders dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Permainan rounders III dalam lempar tangkap.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Bola kasti
2. Pemukul kasti
3. Diri siswa

4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari
5. Siswa memperhatikan penjelasan dan demonstrasi guru
105 menit
tentang permainan rounders, dan siswa dapat mengajukan
pertanyaan yang sudah mereka siapkan.
6. Sebelum bermain rounders, siswa terlebih dahulu berlatih
lempar tangkap bola secara berpasangan dengan
mengikuti instruksi guru.
7. Siswa dibagi menjadi 4 regu putra dan 2 regu putri. Regu
putra saling berhadapan dengan jarak 4 meter dan regu
putri saling berhadapan dengan jarak 3 meter. Setiap regu
berbaris secara bersaf untuk mempraktikkan lempar
tangkap bola.
8. Siswa bermain rounders dengan peraturan yang
dimodifikasi, yaitu sebagai berikut.
1. Membuat lapangan segilima sama sisi dengan panjang
disesuaikan keadaan lapangan/halaman sekolah. Tiap-tiap
sisi lapangan diberi keset sebagai base.
2. Buat dua regu dan lakukan undian untuk menentukan
regu pemukul dan regu lapangan.
3. Cara bermain regu pemukul, yaitu memukul secara urut
mulai nomor 1, 2, 3, dan seterusnya.
4. Setiap base tidak boleh dihinggapi lebih dari 1 regu
pemukul.

5. Pemukul tidak boleh mendahului pemukul lainnya.
6. Regu pemukul akan memperoleh nilai apabila pemukul
dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat.
7. Regu pemukul dapat dimatikan dengan cara diketik
atau dibakar tempat hinggapnya atau base.
8. Cara mengetik regu pemukul, yaitu saat regu lapangan
memegang bola menginjak base sentuhan regu pemukul
yang akan menuju base.

3.

Penutup

9. Siswa mennyimak penjelasan guru.
15 menit
10. Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
11. Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
12. Mengucapkan salam.

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
1 / Selamatkan mahluk hidup
Hewan sahabatku
4 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.2 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa.
2.5 Menunjukkan kemauan bekerja sama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
3.2 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
INDIKATOR :
• Membedakan konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan
nonlokomotor.
• Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor
dalam permainan bola kecil..
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa mampu menjelaskan strategi
untuk memenangkan permainan rounders dengan bertanggung jawab.
2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan berbagai strategi dalam permainan
rounders dengan sportif dan bertanggung jawab.

D. MATERI PEMBELAJARAN
• Permainan rounders IV dalam lempar tangkap / permainan boy – boyan .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Bola kasti
2. Pemukul kasti
3. Diri siswa

4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

1.

Pendahuluan

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.

2.

Inti

5. Siswa mempraktikkan berbagai strategi dalam permainan
rounders melalui pertandingan.
6. Siswa diingatkan untuk berdoa sebelum bertanding.
7. Siswa melakukan pemanasan melalui permainan
tradisional Boy-boyan.
8. Siswa melakukan pendinginan setelah pertandingan.

Alokasi
Waktu
10 menit

105 menit

3.

Penutup

H. Penilaian

9. Siswa mennyimak penjelasan guru.
15 menit
10. Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
11. Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
12. Mengucapkan salam.

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
1 / Selamatkan mahluk hidup
Lestarikan hewan dan tumbuhan
5 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain.
3.2 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
INDIKATOR :
• Melempar dan menangkap bola dengan teknik yang benar.
• Melakukan permainan kasti sesuai aturan permainan.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan bermain kasti, siswa mampu melempar dan menangkap bola dengan teknik yang
benar.
2. Dengan bermain kasti, siswa mampu menampilan sikap tertib dan disiplin mengikuti
aturan permainan, jujur, serta sportif..
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Permainan bola kasti .

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Bola kasti
2. Pemukul kasti
3. Diri siswa

4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
10 menit
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dipelajari.
105 menit
»» Siswa akan kembali bermain Kasti.

5. Ingatkan siswa untuk berdoa dahulu sebelum
memulai permainan
6. Siswa melakukan tanya jawab bersama teman
untuk mengingat kembali peraturan dalam
bermain Kasti.
7. Siswa melakukan pemanasan dengan melakukan
permainan tradisional “Lempar Bola dalam
Lingkaran”, dengan memperhatikan aturan main
sebagai berikut.
1) Buatlah dua kelompok besar, yaitu kelompok A
dan B.
2) Kelompok A membuat lingkaran dan kelompok
B berada di dalam lingkaran.
3) Siapkan sebanyak mungkin bola plastik untuk
kelompok lingkaran. Lempari kelompok B yang
berada di dalam lingkaran, sampai semua
kelompok B terkena lemparan bola.
4) Kelompok B berusaha menghindar supaya tidak
terkena lemparan bola dari kelompok A.
5) Jika semua anggota kelompok B sudah terkena
lemparan bola, maka setiap kelompok berganti
posisi.
»» Siswa melakukan permainan Kasti dipandu oleh
guru.
»» Ingatkan kepada siswa untuk bermain dengan
sikap tertib, sportif, dan jujur.

3.

Penutup

8. Siswa mennyimak penjelasan guru.
9. Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
10. Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11. Mengucapkan salam.

15 enit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
1 / Selamatkan mahluk hidup
Lestarikan hewan dan tumbuhan
6 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.2 Berperilaku sportif dalam bermain.
3.2 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan
manipulatif dengan control yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil.
INDIKATOR :
• Melempar dan menangkap bola dengan teknik yang benar.
• Melakukan permainan kasti sesuai aturan permainan.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan bermain kasti, siswa mampu memukul, melempar, dan menangkap bola dengan
teknik yang benar dengan penuh semangat.
2. Dengan bermain kasti, siswa mampu menunjukan sikap jujur dan sportif.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Permainan bola kasti melempar dan menangkap.

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Bola kasti
2. Pemukul kasti
3. Diri siswa

4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

1.
2.
3.
4.

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
10 menit
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
Guru mengecek kehadiran siswa
Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dipelajari.
105 menit
Siswa akan bermain kasti.

2.

Inti

5.
6. Satu orang siswa akan memimpin doa sebelum
bermain.
7. Ingatkan siswa untuk bermain dengan jujur dan
sportif.

3.

Penutup

8 Siswa mennyimak penjelasan guru.
9 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
10 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11 Mengucapkan salam.

15 enit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
2 / Persatuan dalam perbedaan
Rukun dalam perbedaan
7 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain.
2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan.
3.3 Memahami konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan
lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan lempar
dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
INDIKATOR :
• Menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan kombinasi lompatan dalam
permainan tradisional Rangku Alu.
• Mempraktikkan kombinasi lompatan pada permainan tradisional Rangku Alu.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan bermain Rangku Alu, siswa mampu menerapkan nilai-nilai persatuan dengan
kepedulian yang tinggi.

2. Dengan bermain Rangku Alu, siswa mampu mempraktikkan kombinasi lompatan dengan
teknik yang benar dan penuh percaya diri.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Permainan Rangku Alu.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. 4 bilah bambu
2. Diri siswa

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Guru menyampaikan kepada siswa: Kamu baru saja
105 menit
mengamati gambar sekelompok anak memainkan
permainan tradisional Rangku Alu. Tahukah kamu dari
mana permainan tersebut berasal? Tahukah kamu cara
memainkannya?
6. Siswa mengamati gambar dan membaca teks tentang cara
bermain Rangku Alu yang terdapat dalam buku siswa.
Cara bermain Rangku Alu
Alat yang digunakan:
4 buah bambu dengan panjang 2 meter.
Cara bermain:
a. Pemain terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang
bermain dan kelompok yang menjaga.
b. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu
(empat orang berjongkok membentuk bidang persegi
dan memegang dua bambu) sambil menyanyi.
c. Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan
melompat di sela-sela bambu. Mereka harus
menghindari jepitan bambu. Penari akan masuk dalam
bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama
buka-tutup bambu.
Nilai-nilai permainan
Melatih konsentrasi, ketangkasan, dan kelincahan.

3.

Penutup

12 Siswa mennyimak penjelasan guru.
13 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
14 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
15 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

1. Penilaian tugas PJOK akan dilakukan pada pembelajaran ke-6.
2. Penilaian sikap: Contoh penilaian sikap dapat dilihat di lampiran 2.

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
2 / Persatuan dalam perbedaan
Rukun dalam perbedaan
8 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain.
2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
2.8 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.9 Menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan.
3.3 Memahami konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan
lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan lempar
dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
INDIKATOR :
• Menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan kombinasi lompatan dalam
permainan tradisional Rangku Alu.
• Mempraktikkan kombinasi lompatan pada permainan tradisional Rangku Alu.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan bermain Rangku Alu, siswa mampu mempraktikkan kombinasi lompatan dalam
permainan tradisional dengan menunjukkan sikap jujur, sportif, kerja sama.

2. Dengan bermain Rangku Alu, siswa mampu mempraktikkan nilai-nilai persatuan dengan
menunjukkan sikap jujur, sportif, dan kerja sama.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Permainan Rangku Alu II.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Bola kasti
2. Diri siswa

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

3.

Penutup

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Guru menyampaikan bahwa:
105 menit
–– Setiap kelompok akan menampilkan
Permainan tradisional Rangku Alu yang akan diiringi
lagu hasil karya kelompok masing-masing tentang Rukun
dalam perbedaan sebagai landasan terciptanya
persatuan.
–– Sebelumnya setiap kelompok telah berlatih
memainkan permainan tradisional Rangku Alu. Selain itu,
setiap kelompok juga telah mengarang lagu dengan tema
Rukun dalam Perbedaan.
–– Secara berkelompok siswa menampilkan permainan
Rangku Alu.
6. Ketika kelompok lain tampil, setiap siswa diminta
mengamati dengan teliti permainan dari kelompok lain
dan membuat catatan tentang bagaimana setiap anggota
kelompok melakukan permainan tersebut dan bagaimana
pula mereka menyanyikan lagu pengiring saat bermain.
7. Siswa menulis catatan penting berdasarkan hasil
pengamatan mereka.
8 Siswa mennyimak penjelasan guru.
15 menit
9 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
10 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11 Mengucapkan salam.

I. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
2 / Persatuan dalam perbedaan
Bekerjasama mencapai tujuan
9 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah
air.

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain.
2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan.
3.3 Memahami konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan
lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan lempar
dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
INDIKATOR :
• Menjelaskan teknik jalan dan lari sehat dengan benar
• Mempraktikkan jalan dan lari sehat dengan teknik yang benar.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mempraktikkan jalan dan lari sehat, siswa mampu menjelaskan perjuangan para
pahlawan dengan kepedulian yang tinggi, cinta tanah air, dan bangga sebagai bangsa
Indonesia dengan benar.

2. Dengan mempraktikkan jalan dan lari sehat, siswa mampu menghayati perjuangan para
pahlawan dengan kepedulian yang tinggi, cinta tanah air, dan bangga sebagai bangsa
Indonesia dengan baik.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Lari cepat.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Peluit

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa melakukan jalan dan lari sehat mengelilingi
105 menit
sekolah dengan semangat gerilya Jenderal Sudirman.
6. Siswa mengawali kegiatan dengan doa bersama untuk
mengenang Perang Gerilya Jenderal Sudirman dan supaya
kegiatan olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
7. Posisi tubuh saat jalan dan lari:

3.

Penutup

8 Siswa mennyimak penjelasan guru.
9 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
10 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
2 / Persatuan dalam perbedaan
Bekerjasama mencapai tujuan
10 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain.
2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan.
3.3 Memahami konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan
lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan lempar
dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
INDIKATOR :
• Menjelaskan teknik jalan dan lari sehat dengan benar
• Mempraktikkan jalan dan lari sehat dengan teknik yang benar.
• Mempraktikkan kombinasi lompatan pada permainan tradisional Rangku Alu.
• Mempraktikkan nilai-nilai persatuan.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan permainan tradisional, siswa mampu menjelaskan konsep jalan dan lari dalam
permainan tradisional dengan jujur dan sportif.

2. Dengan permainan tradisional, siswa mampu mempraktikkan jalan dan lari dalam
permainan tradisional dengan jujur dan sportif.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Lari cepat dalam sebuah permainan tradisional.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Bola plastik
3. Kelereng sendok

4. karung
5. Buku Guru Kls 6
6. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa mempraktikkan beberapa permainan yang
105 menit
melibatkan keterampilan lari, jalan, dan lompat.
6. Bagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis
permainan yang akan dilakukan.

3.

Penutup

7 Siswa mennyimak penjelasan guru.
8 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
9 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
10 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
2 / Persatuan dalam perbedaan
Bersatu kita teguh
11 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain.
2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan.
3.3 Memahami konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan
lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan lempar
dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
INDIKATOR :
• Menjelaskan cara bermain permainan tradisional Pindah Bintang.
• Mempraktikkan konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik dalam permainan
Pindah Bintang.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mengamati gambar dan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara
bermain permainan tradisional Pindah Bintang dengan menanamkan sikap cinta tanah air.

2. Setelah mengamati gambar dan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktikkan konsep
variasi dan kombinasi gerak dasar atletik dalam permainan Pindah Bintang dengan
menanamkan sikap cinta tanah air.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan permainan tradisional “ Pindah Bintang “.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Buku Guru Kls 6
3. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa mempraktikkan permainan Pindah Bintang.
105 menit
6. Guru mengarahkan agar siswa bermain dengan tertib,
disiplin, dan sportif.

3.

Penutup

11 Siswa mennyimak penjelasan guru.
12 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
13 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
14 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
2 / Persatuan dalam perbedaan
Bersatu kita teguh
12 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain.
2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam
bentuk permainan.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan.
3.3 Memahami konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan
lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar atletik jalan, lari, lompat, dan lempar
dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional.
INDIKATOR :
• Menjelaskan cara bermain permainan tradisional Pindah Bintang.
• Mempraktikkan konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik dalam permainan
Pindah Bintang.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mengamati gambar dan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara
bermain permainan tradisional Pindah Bintang dengan menanamkan sikap cinta tanah
air.

2. Setelah mengamati gambar dan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktikkan
konsep variasi dan kombinasi gerak dasar atletik dalam permainan Pindah Bintang
dengan menanamkan sikap cinta tanah air.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan permainan tradisional “ Pindah Bintang II “.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Buku Guru Kls 6
3. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
10 menit
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dipelajari.
5. Siswa mempraktikkan permainan Pindah Bintang.
105 menit
6. Guru mengarahkan agar siswa bermain dengan tertib,
disiplin, dan sportif.
7. Siswa mempraktikkan permainan Pindah Bintang.
8. Sebelumnya, siswa dibagi menjadi dua kelompok.
9. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang aturan
permainan.

3.

Penutup

10 Siswa mennyimak penjelasan guru.
11 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
12 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
13 Mengucapkan salam.

14 enit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
3 / Tokoh dan penemuan
Penemu yang mengubah dunia
13 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.5 Memahami konsep latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana (contoh: menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan
melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai).
2.5 Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana (contoh: menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan
melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai).
INDIKATOR :
• Menjelaskan teknik push up yang benar.
• Mempraktikkan latihan gerakan push up untuk mengukur status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan teknik push up dengan benar.
2. Setelah melihat contoh, siswa mampu mempraktikkan latihan gerakan push up untuk
mengukur status kebugaran jasmani pribadi secara sederhana dengan benar.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan permainan tradisional “ Pindah Bintang II “.

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Buku Guru Kls 6

3. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Kegiatan awal yang bisa dilakukan
105 menit
Gerobak dorong
Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan otot lengan.
Cara melakukannya adalah:
• Siswa mencari pasangan yang seimbang.
• Latihan dilakukan dengan cara berjalan dengan
menggunakan kedua lengan dan kedua kaki dipegang
oleh pasangannya.
• Lakukan latihan ini berulang-ulang secara bergantian
dengan teman.
• jarak yang ditempuh 15-20 meter.
6. Kegiatan Inti
1. Push up
Cara melakukannya adalah:
a. Mula-mula tidur telungkup, kedua kaki dirapatkan
lurus dibelakang, ujung kaki bertumpu pada lantai.
b. Kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari
tangan menunjuk ke depan dan kedua siku ditekuk.
c. Kemudian angkatlah badan ke atas hingga kedua
tangan lurus, badan dan kaki merupakan satu garis lurus.
d. Lalu badan diturunkan kembali, dengan jalan
membungkukkan kedua siku, badan dan kedua kaki tetap
lurus dan tidak menyentuh lantai.
e. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang. Selama
15-30 detik
2. Bentuk kegiatan push up:
a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara
berpasangan.
b. Guru menjelaskan bagaimana melakukan gerakan push
up yang benar.
c. Siswa mencoba melakukan gerakan push up secara

bergantian dengan pasangannya masing-masing.
d. Setelah siswa mencoba, guru memberikan contoh
gerakan push up yang benar.
e. Siswa melakukan gerakan push up yang benar sesuai
contoh yang diberikan oleh guru.
Latihan Kebugaran Jasmani melalui Permainan
Otot-otot tubuh perlu dilatih agar kuat. Berikut ini beberapa
permainan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kebugaran tubuh.

3.

Penutup

H. Penilaian

7 Siswa mennyimak penjelasan guru.
8 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
9 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
10 Mengucapkan salam.

15 menit

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
3 / Tokoh dan penemuan
Penemu yang mengubah dunia
14 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.4 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.5 Memahami konsep latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana (contoh: menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan
melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai).
4.5 Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana (contoh: menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan
melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai).
INDIKATOR :
• Mempraktikkan latihan lari zig-zag untuk mengukur status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana.
• Mempraktikan sikap jujur dan sportif dengan permainan.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan permainan, siswa mampu mempraktikkan latihan lari zig-zag untuk mengukur
status kebugaran jasmani pribadi secara sederhana dengan kepedulian yang tinggi.
2. Dengan permainan, siswa mampu mempraktikan sikap jujur dan sportif dengan
kepedulian tinggi.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan lari Zig – sag .

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Peluit

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

3.

Penutup

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Praktikkan dengan teknik yang benar dan ingat untuk
105 menit
selalu bermain dengan sportif dan jujur.
6. Buatlah beberapa kelompok yang terdiri dari 5-10 teman,
semua anggota tim berdiri di belakang garis start, buatlah
beberapa kelompok yang terdiri dari 5-10 teman.

11
12
13
14

Lomba lari berkelompok
• Buat lintasan lari dengan jarak 8-10 meter.
• Letakkan patok penanda di garis finish.
• Setelah aba-aba, anggota pertama dari tiap kelompok
lari menuju patok, memutari patok, kemudian lari
kembali ke garis start.
• Anggota kelompok berikutnya lari mengikuti pola yang
sama.
Siswa mennyimak penjelasan guru.
Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
Mengucapkan salam.

17 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
3 / Tokoh dan penemuan
Penemuan dan manfaatnya
15 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.11 Memahami dan cara mengukur kebugaran jasmani dengan salah satu jenis tes kebugaran.
4.11 Menyajikan cara mengukur kebugaran jasmani dengan salah satu jenis tes kebugaran.
INDIKATOR :
• Menjelaskan langkahlangkah cara mengukur kebugaran jasmani dengan satu jenis tes
kebugaran.
• Mempraktikkan cara mengukur kebugaran jasmani dengan salah satu jenis tes kebugaran.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah menggali informasi tentang tes kebugaran jasmani, siswa mampu menjelaskan
cara mengukur kebugaran jasmani secara runtut.
2. Setelah menggali informasi tentang tes kebugaran jasmani, siswa mampu mempraktikkan
cara mengukur kebugaran jasmani dengan teknik yang benar.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan tes lari kebugaran jasmani .

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Peluit
3. Stopwach
4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
Kegiatan
1. Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
10 menit
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Guru menjelaskan tentang beberapa tes kebugaran
105 menit
jasmani.
6. Guru menyampaikan bahwa siswa akan mempraktikkan 2
jenis Tes Kesegaran Jasmani, yaitu lari cepat (sprint) dan
lari jarak sedang, dipandu oleh guru.
7. Siswa memprakekkan tentang kebugaran jasmani yang
sudah di berikan contoh .

3.

Penutup

H. Penilaian

8 Siswa mennyimak penjelasan guru.
9 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
10 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11 Mengucapkan salam.

15 menit

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
3 / Tokoh dan penemuan
Penemuan dan manfaatnya
16 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.11 Memahami dan cara mengukur kebugaran jasmani dengan salah satu jenis tes kebugaran.
4.11 Menyajikan cara mengukur kebugaran jasmani dengan salah satu jenis tes kebugaran.
INDIKATOR :
• Menjelaskan langkah langkah cara mengukur kebugaran jasmani dengan satu jenis tes
kebugaran.
• Mempraktikkan cara mengukur kebugaran jasmani dengan salah satu jenis tes kebugaran.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan langkahlangkah cara
mengukur kebugaran jasmani dengan tes kebugaran.
2. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan cara mengukur
kebugaran jasmani dengan tes kebugaran.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan tes lari kebugaran jasmani II .

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Peluit
3. Stopwach
4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
10 menit
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dipelajari.
5. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa
105 menit
sebelumnya mereka telah mempelajari dan
mempraktikkan 2 jenis Tes Kebugaran Jasmani, yaitu
lari cepat (sprint) dan lari jarak sedang.
6. Sekarang mereka akan mengenal 3 jenis Tes
Kebugaran Jasmani lainnya, yaitu: Gantung Siku
Tekuk (Pull-Up), Baring Duduk (Sit-Up), atau loncat
tegak (Vertical Jump).
7. Siswa diminta mengamati gambar berikut.

3.

Penutup

H. Penilaian

12 Siswa mennyimak penjelasan guru.
13 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
14 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
15 Mengucapkan salam.

15 menit

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
3 / Tokoh dan penemuan
Ayo menjadi Penemu
17 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.5 Memahami konsep latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana (contoh: menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan
melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai).
4.5 Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana (contoh: menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan
melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai).
INDIKATOR :
•

Mempraktikkan latihan gerakan push up, dan sit up, untuk mengukur status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mempraktikkan latihan gerakan push-up, dan sit-up, siswa mampu meningkatkan
status kebugaran jasmani pribadi secara sederhana dengan penuh semangat.
2. Dengan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengaruh olahraga bagi kehidupan
masyarakat di lingkungan sekitar dengan kepedulian yang tinggi.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan tes lari kebugaran jasmani III .

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Peluit
3. Stopwach

4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
10 menit
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dipelajari.
5. Siswa bersama guru menghitung kemampuan siswa
105 menit
melakukan tiga gerakan tersebut menggunakan jam
analog atau stop watch (jika ada).
A. Bentuk –Bentuk Latihan Kebugaran Jasmani
1. Skipping
Koordinasi adalah satu pola gerak yang terbentuk
dari gabungan beberapa fungsi komponen kesegaran
jasmani. Salah satu cara untuk melatih koordinasi
adalah lompat tali (skipping). Lompat tali ini
bertujuan melatih kelincahan, kecepatan, daya tahan,
dan kekuatan otot kaki atau tumit.
Teknik:
. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
. Sikap awal berdiri tegak dengan kedua tangan
masing-masing memegang ujung tali skiping.
. Putarkan tali skipping ke depan atau ke belakang.
‚ . Lakukan dengan kedua kaki atau satu kaki sebagai
tumpuan.
. Lakukan latihan ini beberapa menit.
. Lakukan secara bergantian.

2. Lomba lari menggendong teman

Gerakan lari menggendong teman berguna untuk
melatih kekuatan otot kaki dan punggung.
Teknik:
‚. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri
dari dua siswa.
Siswa mencari pasangan yang seimbang.
‚. Guru membuat lintasan lari dengan jarak 10 meter.
‚. Siswa secara bergantian berlari menggendong teman
melalui lintasan yang disediakan.
3. Squat thrust
Squat thrust adalah mengubah posisi tubuh/jongkokberdiri
Teknik:
‚. Posisi berdiri tegak
‚. Kemudian jongkok sambil menyentuhkan kedua
telapak tangan di lantai
‚. Pandangan ke depan, dua telapak tangan lurus
menumpu di lantai.
‚. Lemparkan kedua kaki lurus ke belakang dengan
sikap badan telungkup posisi terangkat.
‚. Secara serentak kedua kaki ditarik ke depan,
kemudian kembali ke posisi semula.
‚. Lakukan paling sedikit 8 kali pengulangan.

3.

Penutup

6 Siswa mennyimak penjelasan guru.
7 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
8 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
9 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
3 / Tokoh dan penemuan
Ayo menjadi Penemu
18 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.5 Memahami konsep latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana (contoh: menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan
melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai).
4.5 Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran status kebugaran jasmani
pribadi secara sederhana (contoh: menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan
melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai).
INDIKATOR :
• Mempraktikkan lari dan lompat untuk mengukur status kebugaran jasmani pribadi secara
sederhana.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mempraktikkan lari dan lompat, siswa mampu meningkatkan status kebugaran
jasmani pribadi secara sederhana.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan tes lari, lompat kebugaran jasmani IV .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah

Strategi
Teknik

: Cooperative Learning
: Example Non Example

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Peluit
3. Stopwach

4. Buku Guru Kls 6
5. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa berlatih kebugaran jasmani:
105 menit
1. Lari melewati rintangan kardus:
‚. Siswa dibagi menjadi beberapa baris.
‚. Siswa
melakukan
gerakan berlari
dengan melompat
melewati empat
kardus yang telah
diatur rapi baik letak maupun jaraknya.
2. Lomba melompati ban:
‚. Siswa dibagi menjadi beberapa baris.
‚. Siswa
melakukan
gerakan berlari
dengan meloncati
ban yang telah
diatur rapi, baik
letak maupun
jaraknya.
3. Loncat tegak
(vertical jump)
Latihan ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot
tungkai. Ukuran papan skala selebar 30 cm dan panjang
150 cm, dimana jarak antara garis sekala satu dengan
yang lainnya masing-masing 1 cm. papan skala
ditempelkan di tembok dengan jarak skala nol (0) dengan
lantai 150 cm. pertama berdiri menyamping papan skala
dengan mengangkat tangan ke atas ukur tinggi yang
didapat, kemudian lakukan lompatan setinggi mungkin
sebanyak tiga kali, tiap lompatan dicatat tinggi yang
diperoleh kemudian ambil yang tertinggi, selisih antara

capaian tertinggi dengan pengukuran yang pertama saat
tidak melompat adalah hasil vertical jump.
Cara melakukannya:
1. Siswa berdiri tegak dekat dinding, kedua kaki berada
dekat papan dinding di samping tangan kiri atau
kanannya.
2. Tangan di dekat dinding diangkat lurus ke atas, telapak
tangan ditempelkan pada papan berskala hingga
meninggalkan bekas raihan jari.
3. Kedua tangan lurus di samping badan kemudian
mengambil sikap awalan dengan membengkokkan kedua
lutut, kedua tangan diayun ke belakang
4. Seterusnya siswa meloncat setinggi mungkin sambil
menepuk papan berskala dengan tangan yang terdekat
dengan dinding,
sehingga meninggalkan
bekas capaian pada
papan skala. Tanda ini
menampilkan tinggi
capaian loncatan siswa
tersebut.
3.

Penutup

10 Siswa mennyimak penjelasan guru.
11 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
12 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
13 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
4 / Globalisasi
Globalisasi di sekitarku
19 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah
air.

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.4 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
2.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
INDIKATOR :
• Menyebutkan keterampilan dasar langkah dalam olahraga beladiri silat
• Mempraktikkan keterampilan dasar langkah dalam olahraga beladiri silat
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mendeskripsikan
keterampilan dasar langkah dalam olahraga bela diri pencak silat dengan rasa bangga.
2. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mempraktikkan
keterampilan dasar langkah dalam olahraga bela diri silat dengan pecaya diri dengan rasa
bangga.

D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan langkah dasar kaki pencak silat .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Buku Guru Kls 6
3. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk
memimpin do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Guru menyampaikan bahwa siswa akan mempelajari
105 menit
olahraga bela diri pencak silat.
6. Siswa akan mempelajari teknik dasar dalam gerakan
pencak silat. Teknik dasar tersebut meliputi: langkah,
pasang, serangan, dan belaan.
7. Siswa mengamati gambar yang terdapat dalam buku
siswa seperti di bawah ini. Siswa mempraktikkan teknik
dasar langkah. Sebelumnya, siswa memperhatikan
peragaan yang dilakukan oleh guru dengan teliti.

3.

Penutup

8 Siswa mennyimak penjelasan guru.
9 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
10 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
4 / Globalisasi
Globalisasi di sekitarku
20 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.4 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.7 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.4 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan (dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
INDIKATOR :
• Menyebutkan keterampilan dasar langkah dalam olahraga beladiri silat
• Mempraktikkan keterampilan dasar langkah dalam olahraga beladiri silat
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mendeskripsikan
keterampilan dasar langkah dalam olahraga bela diri pencak silat dengan rasa bangga.
2. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mempraktikkan
keterampilan dasar langkah dalam olahraga bela diri silat dengan pecaya diri dan rasa
bangga.

D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan langkah dasar kaki pencak silat II .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Buku Guru Kls 6
3. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Guru menyampaikan bahwa sebelumnya siswa telah
105 menit
mempelajari tentang keterampilan dasar langkah dalam
pencak silat.
6. Siswa akan belajar lebih lanjut tentang jenis-jenis langkah.
Guru meminta siswa mengamati berbagai variasi langkah yang
terdapat dalam buku siswa.
7. Siswa mengamati teknik melakukan keterampilan dasar
kuda-kuda dalam pencak silat.
8. Siswa mempraktikkan keterampilan dasar kuda-kuda dalam
pencak silat.
9. Guru memandu siswa mempraktikkan keterampilan dasar
kuda-kuda.
10. Siswa memperhatikan peragaan yang dilakukan oleh guru.
11. Siswa mengikuti aba-aba dari guru.

3.

Penutup

12 Siswa mennyimak penjelasan guru.
15 menit
13 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
14 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
15 Mengucapkan salam.

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
4 / Globalisasi
Globalisasi dan manfaatnya
21 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah
Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.4 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
INDIKATOR :
• Menjelaskan gerak dasar pukulan dalam pencak silat dengan teknik yang benar.
• Mempraktikkan gerak dasar pukulan dalam pencak silat dengan teknik yang benar.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan latihan, siswa mampu menjelaskan gerak dasar pukulan dalam olahraga pencak
silat dengan teknik yang benar.
2. Setelah mengamati peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikan gerak dasar pukulan
dalam olahraga pencak silat dengan benar.

D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan langkah dasar kaki pencak silat III .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Buku Guru Kls 6
3. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa melakukan diskusi tentang manfaat ilmu bela diri,
105 menit
salah satunya yaitu pencak silat yang merupakan ilmu bela
diri tradisional.
6. Siswa mengamati gambar tentang berbagai keterampilan
pukulan dalam pencak silat di buku siswa.
7. Siswa mengamati guru memperagakan berbagai teknik
pukulan dalam pencak silat.
8. Siswa melakukan latihan keterampilan dasar pukulan dalam
pencak silat.
Pukulan lurus

Pukulan tegak

Pukulan bandul

Pukulan melingkar

3.

Penutup

9 Siswa mennyimak penjelasan guru.
10 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
11 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
12 Mengucapkan salam.

15 menit

I. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
4 / Globalisasi
Globalisasi dan manfaatnya
22 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah
Tuhan.
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.4 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.4 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
INDIKATOR :
• Memberi contoh gerakan dasar tangkisan dalam pencak silat.
• Mempraktikkan gerakan dasar tangkisan dalam pencak silat.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mengamati peragaan oleh guru, siswa mampu memberikan contoh gerakan dasar
tangkisan dalam pencak silat dengan benar.
2. Setelah mengamati peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan dasar
tangkisan dalam pencak silat dengan benar.

D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan langkah dasar kaki pencak silat III .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Buku Guru Kls 6
3. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa mengamati gambar berbagai variasi tangkisan dalam 105 menit
pencak silat di buku guru.
6. Siswa memperhatikan guru memperagakan gerakan dasar
tangkisan dalam pencak silat.
7. Siswa mempraktikkan gerakan dasar tangkisan dalam
pencak silat dengan teknik yang benar.
8. Ingatkan siswa untuk selalu berlatih dengan penuh
semangat dan penuh rasa bangga dengan pencak silat
sebagai olahraga bela diri tradisional Indonesia.
Tangkisan dala

tangkisan luar

tangkisan atas

Tangkisan bawah

3.

Penutup

H. Penilaian

9 Siswa mennyimak penjelasan guru.
10 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
11 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
12 Mengucapkan salam.

15 menit

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
4 / Globalisasi
Globalisasi dan cinta tanah air
23 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.4 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
INDIKATOR :
• Menjelaskan berbagai gerak dasar tendangan dalam olahraga pencak silat.
• Mempraktikkan berbagai gerak dasar tendangan dalam olahraga pencak silat.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan latihan, siswa mampu menyebutkan berbagai macam gerak dasar tendangan
dalam olahraga pencak silat dengan benar.
2. Dengan mengamati peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerak dasar
tendangan dalam pencak silat dengan benar.

D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan gerakan dasar kaki pencak silat IV .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Buku Guru Kls 6
3. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa mengamati gambar gerakan dasar tendangan yang
105 menit
terdapat di buku siswa.
6. Siswa memperhatikan guru memperagakan gerakan dasar
tendangan dalam pencak silat.
7. Siswa berlatih gerakan dasar tendangan.
Gambar: a) Tendangan lurus, b) tendangan tusuk, c)
tendangan jejak, dan d) tendangan T

3.

Penutup

8 Siswa mennyimak penjelasan guru.
9 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
10 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
4 / Globalisasi
Globalisasi dan cinta tanah air
24 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.4 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.4 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor
untuk membentuk gerakan dasar (langkah, serangan, dan belaan dengan tangan dan kaki)
olahraga beladiri.
INDIKATOR :
• Menjelaskan berbagai gerak dasar tendangan dalam olahraga pencak silat.
• Mempraktikkan berbagai gerak dasar tendangan dalam olahraga pencak silat.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan berlatih bersama, siswa mampu mempraktikkan gerakan dasar tendangan dalam
pencak silat dengan teknik yang benar dengan penuh rasa bangga dan percaya diri.
2. Dengan berlatih silat, siswa mampu menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia
dengan penuh tanggung jawab.

D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan gerakan dasar kaki pencak silat V .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Buku Guru Kls 6
3. Buku Siswa Kls 6
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa berlatih gerak tendangan dalam pencak silat.
105 menit
6. Siswa kemudian berlatih bersama-sama dengan
mempraktikkan nilai kerjasama.
7. Ingatkan siswa untuk memiliki rasa bangga terhadap
kebudayaan Indonesia.

3.

Penutup

8 Siswa mennyimak penjelasan guru.
9 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
10 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
5 / Wirausaha
Kerja keras berbuah kesuksesan
25 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.7 Memahami konsep penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan music
dalam aktivitas gerak ritmik.
4.7 Mempraktikkan penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan music
dalam aktivitas gerak ritmik.
INDIKATOR :
• Mempraktikkan gerak dasar senam irama tanpa iringan..
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mempraktikan gerak dasar senam irama tanpa iringan, siswa mampu memahami
pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk syukur pada Tuhan dengan hikmad.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan gerakan senam irama .

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Musik

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Tugaskan siswa berlatih gerakan dasar senam irama untuk 105 menit
menambah kesehatan badan, selain minum cukup air putih
dan minum jamu untuk menjaga kesehatan.

3.

Penutup

6 Siswa mennyimak penjelasan guru.
7 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
8 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
9 Mengucapkan salam.

15 menit

(Penilaian PJOK Senam Irama akan dilakukan pada pembelajaran keenam)

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 1
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
5 / Wirausaha
Kerja keras berbuah kesuksesan
26 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.4 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.5 Memahami konsep penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan music
dalam aktivitas gerak ritmik.
4.7 Mempraktikkan penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan music
dalam aktivitas gerak ritmik.
INDIKATOR :
• Mempraktikkan gerak dasar senam irama dengan iringan musik tradisional daerah.
• Menjelaskan konsep penyusunan rangkain langkah dan ayunan dengan secara
sederhana.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mempraktikkan gerak dasar senam irama dengan iringan music tradisional
daerah, siswa mampu menjaga kesehatan tubuh dengan kesadaran akan pentingnya
merawat tubuh sebagai wujud syukur pada Tuhan yang telah menciptakannya.

2. Dengan mempraktikkan gerak dasar senam irama dengan iringan music tradisional
daerah, siswa mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap seni budaya daerah dengan
kepedulian yang tinggi.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan gerakan senam irama II .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Musik senam

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

3.

Penutup

H. penilaian

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Ingatkan siswa tentang gerakan kaki pada senam irama di
105 menit
pembelajaran sebelumnya.
6. Siswa mengulang latihan gerakan tersebut.
7. Motivasi siswa untuk berlatih dengan penuh semangat.
8. Amati ketepatan gerakan setiap siswa.Lakukan penilaian.
9. Usai senam, lakukan diskusi bersama untukmengetahui
manfaat senam dalam kehidupan sehari-hari.
10 Siswa mennyimak penjelasan guru.
15 menit
11 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
12 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
13 Mengucapkan salam.

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
5 / Wirausaha
Usaha di sekitarku
27 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.7 Memahami konsep penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik
dalam aktivitas gerak ritmik.
4.7 Mempraktikkan penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan music
dalam aktivitas gerak ritmik.
INDIKATOR :
• Menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan senam irama.
• Mempraktikkan senam irama.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mendengar instruksi dan menyaksikan peragaan oleh guru, siswa mampu
menjelaskan langkah-langkah dalam senam irama dengan disiplin.
2. Dengan mendengar instruksi dan menyaksikan peragaan oleh guru, siswa mampu
mempraktikkan senam irama dengan disiplin.

D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan gerakan senam irama III .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Musik senam

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

1.
2.
3.

2.

Inti

4.
5.
6.

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
Guru mengecek kehadiran siswa
Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
siswa mempraktikkan senam irama, latihan gerakan
105 menit
langkah kaki.
Guru memandu siswa dalam melaksanakan senam irama.

3.

Penutup

7 Siswa mennyimak penjelasan guru.
8 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
9 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
10 Mengucapkan salam.

15 menit

(Penilaian akan dilakukan pada pembelajaran keenam)

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 2
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
5 / Wirausaha
Usaha di sekitarku
28 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
4.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.5 Memahami konsep penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik
dalam aktivitas gerak ritmik.
4.7 Mempraktikkan penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan music
dalam aktivitas gerak ritmik.
INDIKATOR :
• Mempraktikkan gerak dasar senam irama dengan iringan musik tradisional daerah.
• Menumbuhkan rasa bangga terhadap seni budaya daerah.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan melakukan senam irama, siswa mampu mempraktikan rangkaian langkah dan
ayunan lengan secara sederhana dalam senam irama dengan tertib dan penuh disiplin.
2. Dengan melakukan senam irama menggunakan musik tradisional daerah, siswa mampu
mempraktikan gerakan rangkaian ayunan lengan secara sederhana dengan percaya diri..

D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan gerakan senam irama IV .
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Musik senam

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

3.

Penutup

H. Penilaian

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa mengulang latihan senam irama gerakan langkah
105 menit
kaki dengan panduan guru.
6. Guru mengambil penilaian.
7. Guru diharapkan menyiapkan musik tradisional dengan
tempo yang disesuaikan gerakan senam.
(Penilaian 2)
8 Siswa mennyimak penjelasan guru.
9 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi
{kesulitan yang di temui)
10 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
11 Mengucapkan salam.

15 menit

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
5 / Wirausaha
Ayo belajar berwirausaha
29 / Pb 3
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.7 Memahami konsep penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik
dalam aktivitas gerak ritmik.
4.7 Mempraktikkan penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan music
dalam aktivitas gerak ritmik.
INDIKATOR :
• Mempraktikkan penyusunan rangkaian langkah kaki dan ayunan lengan mengikuti
irama musik tradisional daerah..
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mempraktikkan penyusunan rangkaian langkah kaki dan ayunan lengan
mengikuti irama musik tradisional daerah, siswa mampu menunjukkan sikap kesadaran
akan pentingnya kesehatan.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan gerakan senam irama V .

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Musik senam

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Siswa mengulang latihan senam irama gerakan langkah
105 menit
kaki dengan panduan guru.
6. Guru mengambil penilaian.

3.

Penutup

12 Siswa mennyimak penjelasan guru.
13 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
14 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
15 Mengucapkan salam.

15 menit

H. Penilaian

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan
Kelas / semester
Tema / topik
Sub Tema 3
Pertemuan ke
Alokasi waktu

:
:
:
:
:
:

SDI Al - Munawwarah
VI / 1
5 / Wirausaha
Ayo belajar berwirausaha
30 / Pb 6
1 Hari

A. KOMPETENSI INTI
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 tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar melihat,membaca)
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya mahluk ciptaan tuhan dan
kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugrah
Tuhan.
1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.4 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.7 Memahami konsep penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik
dalam aktivitas gerak ritmik.
4.7 Mempraktikkan penyusunan rangkaian langkah dan ayunan lengan secara sederhana
bertema budaya daerah dan nasional mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan music
dalam aktivitas gerak ritmik.
INDIKATOR :
• Mempraktikkan penyusunan rangkaian langkah kaki dan ayunan lengan mengikuti
irama musik tradisional daerah..
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan kegiatan senam irama, siswa mampu mempraktikkan penyusunan kombinasi
gerak langkah kaki dan ayunan lengan dengan tema budaya daerah mengikuti irama
musik tradisional daerah dengan penuh rasa bangga.
D. MATERI PEMBELAJARAN
• Melakukan gerakan senam irama VI .

E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Example Non Example
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran :
1. Diri siswa
2. Musik senam

3. Buku Guru Kls 6
4. Buku Siswa Kls 6

G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
No.
1.

Kegiatan
Pendahuluan

2.

Inti

3.

Penutup

H. Penilaian

Deskripsi Kegiatan
Alokasi Waktu
1. Kegiatan diawali meminta seorang siswa untuk memimpin 10 menit
do’a sesuai keyakinan masing-masing.
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru bersama siswa melakukan appersepsi dengan
menanyakan materi pembelajaran sebelumnya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.
5. Tugaskan siswa melakukan senam bersama.
105 menit
6. Tugaskan siswa mengulang latihan gerakan ayunan lengan
senam irama.
7. Guru mengamati gerakan siswa untuk memastikan gerakan
siswa sesuaidengan teknik yang benar.
8. Guru mengambil penilaian untuk gerakan ayunan lengan.
*Catatan:
Jika tersedia cukup waktu, siswa dapat mengulang ketiga
rangkaian gerakan
menggunakan musik tradisional yang sama dengan tempo
yang disesuaikan
dengan gerakan senam.
(Penilaian 1)
9 Siswa mennyimak penjelasan guru.
15 menit
10 Siswa menyampaikan permasalahan yang di hadapi {kesulitan
yang di temui)
11 Siswa menyimak kesimpulan proses pembelajaran
12 Mengucapkan salam.

Mengetahui
Kepala SDI AL - MUNAWWARAH

Pamekasan, ..... Januari 2014
Guru PJOK,

Drs. Mamat, M.Pd.I

Edy Faruk S.Pd

