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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit ini membahas aktivitas kebugaran tentang latihan daya tahan, yang
terdiri dari daya tahan jantung dan paru, serta daya tahan otot pada
pembelajaran PJOK SD kelas empat, yang diturunkan dari kompetensi dasar
pada permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan
menteri pendidikan dan kebudayaan nomor

24 tahun 2016 tentang

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah.
Aktivitas pembelajaran pada unit ini melibatkan peserta didik dengan
menggunakan model pembelajaran yang mengacu pada Pembelajaran
berorientasi

High

Order

Thingking

Skils

(HOTS),

untuk

mencapai

keterampilan abad 21.
Bahan bacaan yang terdapat pada unit ini disesuaikan dengan kompetensi
dasar yang sudah ditentukan dengan dilengkapi lembar kerja (LK) untuk
memperkuat pemahaman tentang materi serta dapat digunakan oleh guru
sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru PJOK SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan
pembelajaran di kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi
secara langsung kepada peserta didik.
Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS.

Penulis mengharapkan agar guru juga dapat

memperkaya unit ini dengan membuat contoh-contoh pembelajaran yang
lain, sehingga bisa mendapatkan pencerahan proses pembelajaran dengan
berorientasi HOTS yang bervariasi. Hal ini tentunya dapat memberikan
kontribusi posistif kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar (KD)

No
1.

Kompetensi Dasar
3.5 Memahami berbagai

Target KD
1. Memahami aktivitas kebugaran

bentuk aktivitas
kebugaran jasmani

jasmani melalui latihan daya tahan
2. Memahami aktivitas kebugaran

melalui berbagai
latihan; daya tahan,

jasmani melalui latihan kekuatan
3. Memahami aktivitas kebugaran

kekuatan, kecepatan,
dan kelincahan untuk
mencapai berat badan

jasmani melalui latihan kecepatan
4.

Memahami aktivitas kebugaran
jasmani melalui kelincahan

ideal
2.

4.5 Mempraktikkan

1. Mempraktikkan aktivitas

berbagai aktivitas

kebugaran jasmani melalui latihan

kebugaran jasmani

daya tahan

melalui berbagai

2. Mempraktikkan aktivitas

bentuk latihan; daya

kebugaran jasmani melalui latihan

tahan, kekuatan,

kekuatan

kecepatan, dan

3. Mempraktikkan aktivitas

kelincahan untuk

kebugaran jasmani melalui latihan

mencapai berat badan

kecepatan

ideal

4. Mempraktikkan aktivitas
kebugaran jasmani melalui
kelincahan
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Indikator Pendukung
Pengetahuan

Keterampilan

3.6.1 Mengidentifikasi gerakan latihan

4.6.1 Mengikuti gerakan latihan daya

daya tahan otot lengan

tahan otot lengan

3.6.2 Mengidentifikasi gerakan latihan
daya tahan jantung

4.6.2 Mengikuti gerakan latihan daya
tahan jantung

Indikator Kunci
Pengetahuan

Keterampilan

3.6.3 Menjelaskan gerakan latihan daya

4.6.3 Melakukan gerakan latihan daya

tahan otot lengan

tahan otot lengan

3.6.4 Menjelaskan gerakan latihan daya
tahan jantung

4.6.4 Melakukan gerakan latihan daya
tahan jantung

3.6.5 Menjelaskan cara mengukur daya
tahan otot otot lengan

4.6.5 Melakukan cara mengukur daya
tahan otot otot lengan

3.6.6 Menjelaskan cara mengukur daya
tahan jantung

4.6.6 Melakukan cara mengukur daya
tahan otot lengan

Indikator Pengayaan
Pengetahuan
3.6.7 Menilai gerakan latihan daya
tahan otot lengan
3.6.8 Menilai gerakan latihan daya
tahan otot jantung

Keterampilan
4.6.7 Menyempurnakan gerakan latihan
tahan daya otot lengan
4.6.8 Menyempurnakan gerakan latihan
tahan daya otot jantung
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A. Olahraga Panahan Makin Diminati Dikalangan Pelajar

Gambar 1 Lomba panahan pelajar
Sumber: https://sports.sindonews.com/read/1269643/51/ratusan-pelajar-ikuti-lomba-panahantingkat-nasional-1514542424

BATANG - Ratusan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti
lomba panahan Nasional di Stadion Muh Sarengat Batang Jawa Tengah,
Jum'at (29/12/2017). Sebanyak 218, atlet dari tingkat SD, SMP, SMA dan
umum, mengikuti lomba yang memperebutkan Bupati Batang Cup 2017 ini.
Peserta berasal dari berbagai daerah seperti Kuningan Jawa Barat, juga Jawa
Tengah yaitu Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Batang, Kendal,
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Semarang, Blora dan Magelang. Selain itu dari Pasuruan Jawa Timur dan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tidak bisa dipungkiri olahraga panahan sekarang ini sudah banyak di gemari
di semua kalangan terutama pada kalangan pelajar. Hal ini terlihat pada
banyak sekolah yang mengajarkan olahraga panahan melalui ektrakurikuler.
Keberhasilan memanah kalau dilihat dari konsep gerak tidak lepas dari
bagiamana kekuatan dan daya tahan lengan seseorang pada saat menarik
dan menahan beban. Untuk itu ssangat penting dalam olahraga memaanah
mempunyai daya tahan lengan yang bagus untuk menentukan keberhasilan
memanah.
Kesalahan yang biasanya dilakukan oleh kebanayakan pemanah adalah gagal
memanah dengan kuat. Membidik terlalu cepat sering membuat panahan
yang lemah. Sebab lainnya adalah terlalu fokus pada membidik sehingga
melupakan gerakan otot yang tepat.
Daya tahan otot lengan yang lemah bisa menyebabkan panahan yang rendah
atau melenceng sesuai dengan pemanah apakah bertangan kanan atau kidal.
Ketika melakukan tarikan dan siap untuk membidik, tetaplah fokus pada
pergerakan otot yang digunakan. Membidik itu penting, tetapi sama
pentingnya dengan pergerakan otot untuk menghasilkan panahan yang kuat
dan lurus.
Bagi seorang pemanah sangat penting mempunyai kekuatan dan daya tahan
otot yang bagus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam unit ini
dibahas tentang bagaimana meningkatkan daya tahan otot, antara lain daya
tahan otot lengan.
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B. Penyebab Kekalahan Timnas Sepakbola Indonesia atas

Thailand
Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Indonesia Vs Thailand di pertandingan pertama
Kualifikasi Piala Asia yang digelar di Vietnam, Jumat (22/3/2019) akhirnya di
menangkan Thailand dengan skor 4-0
Kekalahan indonesia atas thailand disebabkan oleh faktor kelelahan para
pemain akibat kurangnya daya tahan yang berimbas pada menurunnya
kebugaran para pemain.

Gambar 2 Penyerang Timnas berusaha membobol gawang
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20181116132421-142347095/timnas-indonesia-kelelahan-pssi-anggap-sebagai-perang-mental
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Jelang pertandingan krusial melawan Thailand penyerang Timnas Indonesia
Beto Goncalves sempat mengeluhkan dirinya dan rekan setim merasa
kelelahan karena jadwal kompetisi serta turnamen yang padat di Indonesia.
Padatnya jadwal turnamen dan kompetisi berimbas kepada kebugaran
pemain Tim Merah Putih, terutama di Piala AFF 2018. Pasalnya, sebelum
tampil di turnamen level Asia Tenggara ini, sebagian pemain lebih dulu
bermain di Asian Games 2018.
Dari kasus di atas sangat jelas bahwa masalah kebugaran tubuh menjadi
faktor penentu dalam meraih kemenangan suatu Tim. Salah satu unsur
kebugaran jasmani adalah daya tahan jantung. Daya tahan jantung sangat
menentukan tingkat ketahanan sesesorang dalam melakukan aktivitas
tertentu.
Pada unit ini dibahas tentang bagaimana melakukan bentuk-bentuk latihan
daya tahan jantung dan paru. Hal ini penting untuk dipelajari karena di
sekolah pun banyak sekali peserta didik yang mempunyai daya tahan jantung
dan paru sangat lemah. Ini terbukti pada saat mengikuti suatu aktivitas
peserta didik tersebut cepat sekali mengalami kelelahan bahkan ada yang
sampai pingsan.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk mencapai kompetensi terkait dengan kebugaran jasmani pada bagian
latihan daya tahan disini menggunakan model pembelajaran Discovery
Learning, yang terdiri dari dua aktivitas pembelajaran.

Aktivitas 1
Dalam kegiatan aktivitas 1 ini, akan membahas sub materi latihan daya tahan
otot lengan dangan model pembelajaran discovery learning, langkah-langkah
kegiatan pembelajarannya terlihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 3 Tabel langkah-langkah pembelajaran daya tahan lengan

Langkah

Deskripsi

Tahap 1.

Menetapkan masalah atau topik yang akan

Merumuskan

diselidiki

pertanyaan


Peserta didik menyaksikan video tentang
kegagalan membidik dalam olahraga panahan



Peserta

didik

(dengan

bimbingan

guru)

berdiskusi tentang bagaimana cara untuk
meningkatkan kebugaran jasmani seseorang
terutama untuk komponen kebugaran yang
berkaitan

dengan

kesehatan

yang

akan

dipelajari pada pertemuan ini yaitu tentang
latihan daya tahan otot lengan


Karakter yang dikembangkan: Mandiri (Ingin
tahu)
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Langkah

Deskripsi

Tahap 2

Merencanakan

Merencanakan

analisis data

prosedur

Guru bersama peserta

pengumpulan

didik

dan

merencanakan

prosedur pengumpulan data dan analisis data
yang akan digunakan dalam penyelidikan yaitu:


Pengamatan dan eksperimen dengan metode
resiprokal,

dengan

saling

berpasangan.

Dimana masing-masing siswa mempunyai
peran masing-masing. Sebagai pelaku dan
berperan

sebagai

pengamat,

begitu

sebaliknya.


Analisis data menggunakan teknik analisis
deskriptif

dengan

membaca

petunjuk

pelaksanaan.


Karakter yang dikembangkan: Mandiri (kerja
keras)

Tahap 3
Mengumpulkan

Melakukan percobaan-percobaan. Mengumpulkan
dan data hasil pengamatan. Menganalisis data.

menganalisis data
Pemanasan
 Peserta

didik

melakukan

pemanasan

menggunakan permainan lempar tangkap bola.
Penggunaan metode resiprokal
 Peserta didik dibagi beberapa pasangan. Tiaptiap pasangan mempelajari tugas geraknya.
 Masing-masing pasangan bergantian peran
yang satu mengamati dan pasangan yang lain
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Langkah

Deskripsi
melakukan.
 Peserta didik melakukan latihan gantung siku
tekuk selama mungkin. (LK 01)
 Peserta didik menuliskan hasil yang diperoleh
dari pengamatan dan latihan mengenai daya
tahan lengan tersebut.
 Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri
(keberanian, kreatif, daya juang, kerja keras),
gotong

royong

(menghargai,

kerjasama),

integritas (kejujuran, tanggung jawab
Tahap 4

Peserta

didik

Menarik kesimpulan

kesimpulan

mendiskusikan

dari

hasil

untuk

menarik

eksperimen

dengan

bimbingan guru.
 Dari data yang diperoleh dan mencermati
kembali

(mengasosiasi)

apa

yang

telah

dituliskan tentang daya tahan peserta didik
pada saat melakukan lari
 Peserta

didik

mempresentasikan

(mengkomunikasikan) hasil pembelajaran
dan latihan di depan kelas
 Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri
(keberanian, kreatif, kerja keras), gotong
royong (menghargai, kerjasama), integritas
(kejujuran, tanggung jawab
Tahap 5

(Peserta didik mendiskusikan penerapan hasil

Penerapan dan tindak kesimpulan dan menemukan pertanyaan lanjutan
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Langkah
lanjut

Deskripsi
untuk dicari jawabannya).
 Peserta didik melakukan aktiivitas gerakan
berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan
daya tahan lengan.


Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri
(menjadi pembelajar sepanjang hayat, kerja
keras), gotong royong (kerjasama), integritas
(kejujuran, tanggung jawab

Aktivitas 2
Dalam kegiatan aktivitas 2 ini, akan membahas sub materi latihan daya tahan
otot jantung dengan model pembelajaran discovery learning, langkah-langkah
kegiatan pembelajarannya terlihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 4 Langkah-langkah pembelajaran otot jantung

Langkah

Deskripsi

Tahap 1.

Menetapkan masalah atau topik yang akan

Merumuskan

diselidiki

pertanyaan


Peserta didik menyaksikan video tentang
gejala orang yang mempunyai kebugaran
jasmani kurang atau bahkan sangat kurang.



Peserta didik menyaksikan video tentang
orang atau anak yang mempunyai tingkat
kebugaran yang baik.



Peserta

didik

(dengan

bimbingan

guru)

berdiskusi tentang bagaimana cara untuk
meningkatkan kebugaran jasmani seseorang
terutama untuk kompenen kebugaran yang
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Langkah

Deskripsi
berkaitan

dengan

kesehatan

yang

akan

dipelajari pada pertemuan ini yaitu tentang
latihan daya tahan jantung (jalan atau lari
dalam waktu yang relatif lama minimal 20
menit)


Karakter yang dikembangkan: Mandiri (Ingin
tahu)

Tahap 2

Merencanakan

Merencanakan

analisis data

prosedur

Guru bersama peserta

pengumpulan

didik

dan

merencanakan

prosedur pengumpulan data dan analisis data
yang akan digunakan dalam penyelidikan yaitu:


Pengamatan dan eksperimen dengan metode
resiprokal yaitu peserta didik dibagi menjadi 2
kelompok yang mempunyai peran masingmasing. Kelompok 1 berperan sebagai pelaku
dan kelompok 2 berperan sebagai pengamat,
begitu sebaliknya.



Analisis data menggunakan teknik analisis
deskriptif dengan membaca buku peserta
didik.



Karakter yang dikembangkan: Mandiri (kerja
keras)

Tahap 3

Melakukan percobaan-percobaan. Mengumpulkan

Mengumpulkan dan

data hasil pengamatan. Menganalisis data.
Pemanasan
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Langkah
menganalisis data

Deskripsi
 Peserta

didik

melakukan

pemanasan

menggunakan permainan bentengan.
Penggunaan metode resiprokal
 Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Tiaptiap kelompok mempelajari tugas geraknya.
 Masing-masing kelompok bergantian peran
yang satu mengamati dan kelompok yang lain
melakukan.
 Kelompok 1 berpasangan dengan kelompok 2,
kelompok 3 berpasangan dengan kelompok 4
 Kepompok

1 dan 2 diberi kesempatan

melakukan lari terlebih dahulu sementara
kelompok 3 dan 4 bertugas mengamati.
 Setelah kelompok 1 dan 2 selesai kemudian
bergantian

kelompok

pengamat

menjadi

kelompok pelaku dan sebaliknya.
 Peserta didik melakukan latihan lari dengan
jarak 600 meter
 Peserta didik menuliskan hasil yang diperoleh
dari pengamatan dan latihan mengenai daya
tahan jantung saat melakukan lari
 Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri
(keberanian, kreatif, daya juang, kerja keras),
gotong

royong

(menghargai,

kerjasama),

integritas (kejujuran, tanggung jawab
Tahap 4

Peserta

didik

Menarik kesimpulan

kesimpulan

mendiskusikan

dari

hasil

untuk

menarik

eksperimen

dengan

bimbingan guru.
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Langkah

Deskripsi
 Dari data yang diperoleh dan mencermati
kembali

(mengasosiasi)

apa

yang

telah

dituliskan tentang daya tahan peserta didik
pada saat melakukan lari
 Peserta

didik

mempresentasikan

(mengkomunikasikan) hasil pembelajaran
dan latihan di depan kelas
 Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri
(keberanian, kreatif, kerja keras), gotong
royong (menghargai, kerjasama), integritas
(kejujuran, tanggung jawab
Tahap 5

(Peserta didik mendiskusikan penerapan hasil

Penerapan dan tindak kesimpulan dan menemukan pertanyaan lanjutan
lanjut

untuk dicari jawabannya).
 Peserta didik melakukan latihan lari dengan
waktu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit secara
bertahap
 Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri
(menjadi pembelajar sepanjang hayat, kerja
keras), gotong royong (kerjasama), integritas
(kejujuran, tanggung jawab
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

LK 01. Latihan Daya Tahan Lengan (TKJI-Gantung Siku
Tekuk)
Langkah kegiatan:
1.

Pemanasan sebelum melakukan latihan daya tahan lengan

2.

Lakukan secara berpasangan sebagai pelaku dan pencatat waktu

3.

Sikap permulaan: Peserta berdiri dibawah palang tunggal, kedua tangan
berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan
menghadap kebelakang.

4.

Gerakan: Dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta melompat ke atas
sampai mencapai sikap bergantung siku tekuk, dagu berada di atas
palang tunggal. Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin.

5.

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta untuk
mempertahankan sikap tersebut di atas, dalam satuan waktu detik.
Catatan: Peserta yang tidak dapat melakukan sikap di atas dinyatakan
gagal, hasilnya ditulis dengan angka o (nol).

6.

Amati dan tulis hasilnya pada lembar capaian

Pedoman perhitungan hasil Latihan Daya Tahan Lengan (sumber:
http://magisterolahragaunlam.blogspot.com/2016/04/pengukurankebugaran-jasmani-anak-usia.html

Tabel 5 Pedoman perhitunugan hasil latihan daya tahan lengan
usia 10-12 tahun

Putera.

Nilai

Puteri

51” ke atas
31” – 50”
15” – 30”
05” – 14”
04” dst

5
4
3
2
1

40” ke atas
20” – 39”
08” – 19”
02” – 07”
0”- 0.1”
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Lembar Pengamatan Pencatatan Waktu (LK 01)
Tabel 6 Lembar pengamatan waktu capaian

No

Nama

Capaian/
Nilai

Waktu (detik)

1
2
3
...

Kriteria Capaian :
Nilai 5 : Sangat Baik
Nilai 4 : Baik
Nilai 3 : Sedang
Nilai 2 : Kurang
Nilai 1 : Kurang Sekali

LK 02. Latihan Daya Tahan Jantung (TKJI-Lari Jarak Sedang)
Langkah kegiatan:
1. Pemanasan sebelum melakukan latihan daya tahan tubuh
2. Lakukan secara berkelompok (satu kelompok 5-6 orang) dan berpasangan
dengan kelompok berikutnya sebagai pelaku dan pencatat waktu
3. Saat satu kelompok berlari, maka kelompok yang lain sebagai
pasangannya melakukan pencatatan waktu
4. Lakukan berlari setelah aba-aba pluit.
5. Jarak tempuh berlari setiap anak Putra/Putri yaitu 600 meter
6. Amati dan tulis hasilnya pada lembar capaian
Pedoman

perhitungan

hasil

Latihan Daya

Tahan

Tubuh

(sumber:

https://kebugaran.wordpress.com/2011/07/15/tes-kebugaranjasmani-indonesia-tkji/)
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Tabel 7 Pedoman untuk umur 6-9 tahun

Umur 6 s/d 9 tahun
Putra

Putri

Sd 2’39”

Sd 2’53”

2’40”-3’00”

Nilai

Umur 10 s/d 12 tahun
Putra

Putri

5

Sd 2’09”

Sd 2’32”

2’54”-3’-23”

4

2’10”-2’30”

2’33”-2’54”

3’01”-3’45”

3’24”-4’08”

3

2’31”-2’45”

2’55”-3’28”

3’36”-4’48”

4’09”-5’03”

2

2’46”-3’44”

3’29”-4’22”

Dibawah 4’48”

Dibawah 5’03”

1

Dibawah 3’44”

Dibawah 4’22”

Tabel 8 Pedoman untuk umur 13-15 tahun

Umur 13 s/d 15 tahun
Putra

Putri

Sd 3’04”

Sd 3’08”

3’05”-3’53”

Nilai

Umur 16 s/d 19 tahun
Putra

Putri

5

Sd 3’14”

Sd 3’52”

3’07”-3’55”

4

3’15”-4’25”

3’53”-4’56”

3’54”-4’46”

3’56”-4’58”

3

4’26”-5’12”

4’57”-5’58”

4’47”-6’04”

4’59”-6’40”

2

5’13”-6’33”

5’59”-7’23”

Dibawah 6’04”

Dibawah 6’40”

1

Dibawah 6’33”

Dibawah 7’23”
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Lembar Pengamatan Pencatatan Waktu Tempuh dan Capaian (LK 02)
Tabel 9 Lembar pengamatan waktu tempuh

Nama

No
1
2
3
4

Kriteria Capaian :
Nilai 5 : Sangat Baik
Nilai 4 : Baik
Nilai 3 : Sedang
Nilai 2 : Kurang
Nilai 1 : Kurang Sekali
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C. Bahan Bacaan

Komponen-Komponen Kebugaan Jasmani
Komponen-komponen kebugaran jasmani adalah kata benda abstrak yang
rasa keberadaannya di dalam tubuh kita nyata, tetapi wujudnya hanya bisa
dibayangkan. Komponen-komponen kebugaran jasmani adalah faktor
penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar jika
mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami
hambatan yang berarti, dan dapat melakukan tugas berikutnya dengan
segera.
Pengelompokan jenis komponen kebugaran jasmani banyak sekali ragam dan
perbedaanya, akan sangat tergantung dari sudut pandang mana jenis dan
pengelompokan tersebut disusun, tinjauan ilmiah yang digunakan, serta atas
maksud dan kegunaan apa pengelompokan jenis tersebut akan digunakan.
Cara pembeda inilah yang disebut cara pembeda ilmiah yang mendasarkan
tinjauan dari sisi ontology, epistimologi, dan aksiologi sebuah ilmu.
Pengelompokan komponen kebugaran jasmani seperti yang tersebut dalam
Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Jasmani yang disusun oleh Wahjoedi
(1994), adalah: (1) Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan
(physical fitness related health) dan (2) Kebugaran yang berhubungan
dengan keterampilan (physical fitness related skill). Pada pembagian ini
bagian yang pertama yang pertama terdiri dari daya tahan jantung dan paruparu (cardiorespiratory), kekuatan (strength), daya tahan otot (muscle
endurance),

kelentukan

(flexibility),

dan

komposisi

tubuh

(body

composition).
Pada bagian yang kedua (physical fitness related health) terdiri dari;
kecepatan (speed), kelincahan (agility), daya ledak (explosive power),
keseimbangan (balance), dan koordinasi (coordination). Selain dari bagaian
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ini disebut juga kemampuan memanipilasi suatu obyek yaitu ketepatan
(accuracy).

Daya Tahan (cardiorespiratory and muscle endurance)
Daya tahan (cardiorespiratory and muscle endurance) adalah kemampuan
jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan respirasi
(exhale dan inhale) dan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara
terus menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan segara pulih asal
dalam waktu yang singkat. Klasifikasi daya tahan:
a. Daya tahan aerobik/aerobic endurance; sistem pengerahan energi
(menghirup, menyalurkan, dan menggunakan untuk kontraksi otot)
dengan menggunakan oksigen. Kebugaran aerobik dibutuhkan oleh
siapapun yang melakukan aktivitas dalam waktu yang lama dan terus
menerus, lebih khusus lagi bagi peserta didik yang diarahkan untuk
mengambil spesialisi cabang olahraga atletik nomor lari jarak menengah
hingga marathon. Tingkat kebugaran aerobik dipengaruhi oleh faktorfaktor keturunan, jenis kelamin, usia, lemak tubuh, tingkat aktivitas.
b. Daya tahan anaerobik/anaerobic endurance; adalah merupakan istilah
untuk menyebut cara kerja otot dalam waktu yang relatif singkat tanpa
menggunakan oksigen. Kerja otot/kontraksi otot timbul dari pemecahan
ATP (adenosine triphosphate) di dalam otot yang bersumber dari gula
darah dan gula otot. Pemecahan ATP ini menimbulkan energi dan ADP
(adenosine diposphate), ADP yang ditambah PC (posphocreatine) di
dalam otot akan menjadi ATP yang baru. Pembakaran dalam sistem
energi yang tidak sempurna akan menyisakan asam laktat, jika asam
laktat ini menumpuk terlalu banyak di dalam otot, mengakibatkan
kelelahan yang amat sangat dan rasa pegal, bahkan bisa menyebabkan
kram otot. Asam laktat tidak selalu merugikan, sebab jika menyatu
dengan oksigen, asam laktat akan kembali menjadi sumber energi hingga
terurai secara tuntas dan keluar menjadi carbon diokside melalui proses
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pengeluaran nafas, dan ion-ion hidrogen melalui pengeluaran keringat.
Untuk mempercepat proses peleburan asam laktat ini diperlukan
pengguncangan (shaking), dan bisa dilakukan dengan lari-lari kecil
(joging) dalam waktu 15 – 20 menit sesuai dengan tingkat penumpukan.

Latihan Daya Tahan Otot
Bentuk-bentuk latihan daya tahan otot secara sederhana antara lain sebagai
berikut:
a) Latihan Daya Tahan Otot Lengan dan Bahu

Cara melakukannya adalah sebagai berikut :
1) Latihan dilakukan dengan cara berjalan dengan menggunakan kedua
lengan dan kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman.
2) Lakukan latihan ini berulang-ulang secara bergantian dengan teman.
3) Jarak yang ditempuh 15 – 20 meter.

Gambar 3 Latihan kekuatan otot lengan dan bahu

b) Latihan Daya Tahan Otot Lengan (sit-up berpasangan)

Cara melakukannya adalah sebagai berikut :
1.

Duduk terlunjur berpasangan dan saling berhadapan.
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2.

Kaki sedikit dibuka, telapak kaki saling dirapatkan dan kedua tangan
saling berpegangan.

3.

Salah seorang teman menarik ke belakang sambil berbaring, sedangkan
teman lain membungkukkan badan sambil mendorong ke depan.

4.

Lutut kedua kaki dalam posisi ditekuk.

5.

Lakukan latihan ini secara bergantian dan saling menarik.

Gambar 4 Latihan daya tahan otot lengan berpasangan

c) Latihan Daya Tahan Otot Lengan (Naik palang tunggal)

Cara melakukannya adalah sebagai berikut :
1.

Naik ke atas bangku yang telah disiapkan. Pegang palang tunggal
dengan telapak tangan menghadap ke depan.

2.

Jarak kedua tangan yang memegang palang tunggal adalah selebar
bahu.

3.

Singkirkan bangku agar yang memegang palang tunggal bergantung.
Tangan dalam posisi lurus.

4.

Setelah ada aba-aba “Mulai” angkat badan hingga dagu melewati palang
tunggal (kepala tidak boleh ditengadahkan).

5.

Selanjutnya turunkan badan hingga kedua tangan betul-betul lurus dan
badan tetap bergantung.
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6.

Lakukan latihan ini secara berulang-ulang.

Gambar 5 Latihan daya tahan otot lengan

d) Latihan Daya Tahan Jantung dan Paru-paru

Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung
dan paru-paru antara lain : lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross-country
atau lari lintas alam, fartlek, interval training atau bentuk latihan apapun
yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama (lebih dari 6
menit).
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Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pengembangan soal yang memenuhi
indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar
pengetahuan pada materi daya tahan otot jantung. Pengembangan soal
diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar saudara dapat melihat kesesuaian
antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
KISI-KISI SOAL
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

NO

1

Kompetensi
yang Diuji

Memahami
berbagai
bentuk aktivitas
kebugaran
jasmani melalui
berbagai
latihan; daya
tahan,
kekuatan,
kecepatan, dan
kelincahan
untuk mencapai
berat badan
ideal

Lingkup
Materi

: Sekolah Dasar (SD)
: PJOK
: ……..menit
: ………………………
: 2018/2019

Materi

Aktivitas
Daya
Kebugaran tahan
otot
jantung

Indikator Soal

No

Level
Kogniti
f

Bentuk
Soal

Menganalisis
latihan daya
tahan otot
jantung

1

L3

PG

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator pencapaianan kompetensi (IPK)
pengetahuan.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas

: SD
: IV

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan ganda

Mata Pelajaran

: PJOK

Nama Penyusun

: Imam Zulkarnaen

KOMPETENSI
DASAR
3.5 Memahami
berbagai bentuk
aktivitas kebugaran
jasmani melalui
berbagai latihan;
daya tahan,
kekuatan,
kecepatan, dan
kelincahan untuk
mencapai berat
badan ideal

Buku
Sumber :

Pada

permainan

futsal

dengan

Penalaran

peraturan

Nomor
Soal

permainan yang dimodifikasi 2 x 15 menit, Andi

1

kondisi seperti itu kemungkinan apa yang dialami

kelihatan lelah ketika menggiring bola. Dengan
oleh Andi….
A. kurang latihan daya tahan jantung

LINGKUP
MATERI
Aktivitas
Kebugaran

B. kurang latihan daya tahan otot kaki
C. tidak mempunyai kekuatan otot
D. terjadi cedera pada kaki

MATERI

E. tidak

Latihan Daya
Tahan
INDIKATOR
SOAL
Menganalisis
latihan daya tahan
otot jantung

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

v

mempunyai

kemampuan

menggiring bola

Kunci
Jawaban
A
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dalam

1.

Pada permainan futsal dengan peraturan permainan yang dimodifikasi 2
x 15 menit, Andi kelihatan lelah ketika menggiring bola. Dengan kondisi
seperti itu kemungkinan apa yang dialami oleh Andi….
A. kurang latihan daya tahan jantung
B. kurang latihan daya tahan otot kaki
C. tidak mempunyai kekuatan otot
D. terjadi cedera pada kaki
E. tidak mempunyai kemampuan dalam menggiring bola
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.5 Memahami berbagai
bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan; daya tahan,
kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal dan
4.5 Mempraktikkan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui
berbagai latihan; daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk
mencapai berat badan ideal di kelas IV.
Semua aktivtas pembelaran dilengkapi dengan lembar kerja yang dirancang
untuk memudahkan penguasaan konsep peserta didik sesuai tingkat
kognitifnya, sehingga peserta didik memperoleh konsep untuk melaksanakan
keterampilan sesuai dengan kompetensi dasar.
Materi yang dibahas di unit ini yaitu terkait dengan latihan yang dapat
meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru
antara lain : lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross-country atau lari lintas
alam, fartlek, interval training atau bentuk latihan apapun yang memaksa
tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama (lebih dari 6 menit). Selain
latihan daya tahan jantung materi yang ada dalam unit ini yaitu latihan daya
tahan otot, antara lain laithan untuk daya tahan otot lengan, bahu, dan otot
kaki.
Berkaitan dengan pengembangan soal, pada unit ini disajikan contoh soal
yang dianggap mewakili level berpikir tingkat tinggi sesuai dengan
kompetensi

dasar

yang

sudah

dipilih.

Guru

diharapkan

untuk

mengembangkan soal-soal pengetahuan pada level berpikir tingkat tinggi.
Dengan demimikan guru mempunyai bank soal yang relevan dengan
indikator yang telah dikembangkan.
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Setelah selesai mempelajari unit ini diharapkan pembelajaran di kelas lebih
menyenangkan dan lebih mudah mencapai kompetensi sesuai dengan
kompetensi dasar yang terpilih. Secara umum pembelajaran dalam unit ini
dapat merangsang pola pikir peserta didik yang tidak hanya diberikan oleh
guru tapi peserta didik dberi kesempatan seluas-luasnya mengexplore
kemampuan yang mereka miliki.
Pemakaian model pembelajaran yang dipilih akan membantu peserta didik
lebih mandiri dalam melakukan aktivitas pembelajaran.
Diharapkan guru dalam kegiatan pembelajarannya mengembangkan modelmodel pembelajaran lain yang menambah ketertarikan peserta didik dalam
mengikuti setiap aktivitas pembelajaran sehingga
tercapainya kompetensi yang diharapkan.
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Unit ini membahas aktivitas kebugaran tentang latihan kekuatan, yang terdiri
dari kekuatan otot lengan, serta kekuatan otot perut pada pembelajaran PJOK
SD kelas empat, yang diturunkan dari kompetensi dasar pada permendikbud
nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan
dan kebudayaan nomor

24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan

Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah.
Aktivitas pembelajaran pada unit ini melibatkan peserta didik dengan
menggunakan model pembelajaran yang mengacu pada Pembelajaran
berorientasi High Order Thingking Skils (HOTS), untuk mencapai
keterampilan abad 21.
Bahan bacaan yang terdapat pada unit ini disesuaikan dengan kompetensi
dasar yang sudah ditentukan dengan dilengkapi lembar kerja (LK) untuk
memperkuat pemahaman tentang materi serta dapat digunakan oleh guru
sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru PJOK SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan
pembelajaran di kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi
secara langsung kepada peserta didik.
Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS.

Penulis mengharapkan agar guru juga dapat

memperkaya unit ini dengan membuat contoh-contoh pembelajaran yang
lain, sehingga bisa mendapatkan pencerahan proses pembelajaran dengan
berorientasi HOTS yang bervariasi. Hal ini tentunya dapat memberikan
kontribusi

posistif

kepada

sesama

guru

untuk

saling

belajar..
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar (KD)

No

Kompetensi Dasar

1.

3.5 Memahami berbagai

Target KD
1. Memahami aktivitas

bentuk aktivitas

kebugaran jasmani

kebugaran jasmani

melalui latihan daya

melalui berbagai latihan;

tahan

daya tahan, kekuatan,

2. Memahami aktivitas

kecepatan, dan

kebugaran jasmani

kelincahan untuk

melalui latihan

mencapai berat badan

kekuatan

ideal

3. Memahami aktivitas
kebugaran jasmani
melalui latihan
kecepatan
4.

Memahami aktivitas
kebugaran jasmani
melalui kelincahan

2.

4.5 Mempraktikkan
berbagai aktivitas

kebugaran jasmani

kebugaran jasmani

melalui latihan daya

melalui berbagai bentuk

tahan

latihan; daya tahan,
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1. Memahami aktivitas

2. Memahami aktivitas

kekuatan, kecepatan,

kebugaran jasmani

dan kelincahan untuk

melalui latihan

mencapai berat badan

kekuatan

Kelas
IV
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ideal

3. Memahami aktivitas
kebugaran jasmani
melalui latihan
kecepatan
4. Memahami aktivitas
kebugaran jasmani
melalui kelincahan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Indikator Pendukung
Pengetahuan

Keterampilan

3.6.1 Mengidentifikasi

gerakan

latihan kekuatan otot lengan
3.6.2 Mengidentifikasi

gerakan

latihan kekuatan otot perut

4.6.1 Mengikuti

gerakan

latihan

kekuatan otot lengan
4.6.2 Mengikuti

gerakan

latihan

kekuatan otot perut

Indikator Kunci
Pengetahuan

Keterampilan

3.6.3 Menjelaskan gerakan latihan
kekuatan otot lengan

4.6.3 Melakukan

gerakan

latihan

kekuatan otot lengan

3.6.4 Menjelaskan gerakan latihan
kekuatan otot perut

4.6.4 Melakukan

gerakan

latihan

kekuatan otot perut
Indikator Pengayaan

Pengetahuan
3.6.5 Mengurutkan gerakan latihan
kekuatan otot lengan
3.6.6 Mengurutkan gerakan latihan
kekuatan otot perut

Keterampilan
4.6.5 Menyempurnakan gerakan
latihan kekuatan otot lengan
4.6.6 Menyempurnakan gerakan
latihan kekuatan otot perut
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A. Anak Keren, Sehat dan Bugar
KOMPAS.com - Perkembangan teknologi dan kemajuan global ternyata tak
cuma membawa dampak positif, melainkan juga dampak negatif. Gaya hidup
kurang gerak, yang disebut sedentary lifestyle, adalah salah satunya. Gaya
hidup yang kerap disebut sebagai penyakit duduk (sitting disease ) ini adalah
kebiasaan-kebiasaan di mana seseorang tidak banyak melakukan aktivitas
fisik atau tidak banyak melakukan gerakan.
Sumber:
https://lifestyle.kompas.com/read/2014/09/01/091243423/Bahayanya.Jik
a.Anak.Kurang.Bergerak.
Video games, makan snack (ngemil), terlalu sering menonton TV dan
kurangnya

program

aktifitas

olahraga

(fitness)

di

sekolah

sangat

berkontribusi menghasilkan laju obesitas pada anak. Apalagi kini kian terjadi
peningkatan kasus penyakit kronis pada anak seperti kegemukan, diabetes,
tekanan darah tinggi, hingga gangguan pada jantung. Bahkan The Center for
Disease Control and Pervention memperkiraan 15% dari anak-anak berusia
6-19 tahun mengalami kelebihan berat badan karena kurang aktif secara
fisik. Maka fitness bagi anak-anak sudah tak bisa ditawar lagi. Wajib
hukumnya!

Gambar 1 Latihan kekuatan otot tangan
Sumber: http://reps-id.com/fitness-untuk-anak-anak/
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B. Ogah Buncit, Ayo Sit Up

Gambar 2 Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan Fitnes
Sumber: www.lifestyle.okezone.com

lifestyle.okezone.com memuat

berita

Gubernur Jawa

Barat

Ridwan

Kamil sedang melakukan fitnes di salah satu fitnes center di Bandung. Untuk
mendapatkan postur tubuh yang ideal memang tidak semudah dibayangkan.
Diperlukan komitmen yang kuat untuk rutin berolahraga dan mengatur pola
makan. Terlebih lagi Emil memimpikan ingin mendapatkan perut six pack
sebelum usianya menginjak kepala 5.
Manfaat sit up secara jangka panjang adalah membakar lebih banyak kalori.
Sebab dengan melakukan sit up secara teratur akan membentuk sel otot, dan
sel otot lebih aktif membakar kalori dibandingkan sel lemak.
Sit up sebagai salah satu olahraga yang melatih otot di bagian panggul,
pinggang, dan perut, akan mendukung keseimbangan tubuh saat beraktivitas,
mengatasi sakit

pinggang bawah.

Postur

tubuh

yang

baik

dapat

mempermudah aktivitas sehari-hari, serta memperkecil risiko cedera pada
otot dan sendi. Meski diperlukan olahraga aerobik untuk membakar lemak
perut, namun sit up sebagai latihan otot-otot inti dapat memperkuat dan
mengencangkan otot perut, sehingga perut tampak lebih rata.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk mencapai kompetensi terkait dengan kebugaran jasmani pada bagian
latihan kekutan otot disini menggunakan model pembelajaran problem based
learning yang terdiri dari dua aktivitas pembelajaran.

Aktivitas 1
Dalam kegiatan aktivitas 1 ini, akan membahas sub materi latihan kekuatan
otot lengan dangan model pembelajaran problem based learning dengan
langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut:
Langkah 1: Klarifikasi Permasalahan
 Guru menyajikan sebuah fenomena dalam bermain lempar tangkap,
lemparan yang dilakukan sangat lemah dan tidak bertenaga. Hal

ini

terlihat pada saat melakukan lemparan, lemparannya tidak sampai pada
temannya.
 Guru memfasilitasi peserta didik menemukan dan mengklarifikasi
masalah.
 Nilai karakter yang dikembangkan religius (percaya diri), dan (integritas).
Langkah 2: Brainstorming
• Peserta didik mengidentifikasi masalah dan melakukan curah pendapat
dengan fasilitas guru.
• Peserta didik dalam kelompok mengklasifikasi apa yang diketahui, apa
yang perlu diketahui, apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan
masalah, dengan menyusun pertanyaan seperti:
a) Apa pentingnya latihan kekuatan otot lengan?
b) Apa saja gerakan-gerakan untuk untuk melatih kekuatan otot lengan?
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c) Bagaimana melakukan gerakan-gerakan tersebut?
d) Kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan gerakan
tersebut?
• Peserta didik mengembangkan penyelesaian berdasarkan pengetahuan
yang dimiliki
• Nilai karakter yang dikembangkan: Mandiri (kerja keras, kreatif), Gotong
Royong (kerja sama)
Langkah 3: Pengumpulan Informasi dan Data
• Peserta didik secara mandiri maupun kelompok mengumpulkan data dan
informasi (pengetahuan, konsep, teori) dari berbagai sumber (website,
buku siswa dan lain-lain) untuk menemukan solusi atas masalah yang
ditemukan.
• Peserta didik mempraktikkan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot
secara berpasangan (LK 01)
• Peserta didik mengolah hasil pengumpulan informasi untuk dipergunakan
sebagai solusi pemecahan masalah dengan berbagai latihan (kekuatan otot
baik secara perorangan, berpasangan atau kelompok)
• Nilai karakter yang dikembangkan: Nilai karakter yang dikembangkan:
Mandiri (kerja keras, kreatif), Gotong Royong (kerja sama)
Langkah 4: Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi
Penyelesaian Masalah
• Peserta didik dalam kelompok berbagi informasi dan diskusi untuk
menemukan dan menentukan solusi yang dianggap tepat untuk
menyelesaikan masalah.
• Peserta didik menetapkan solusi penyelesaian masalah.
• Peserta didik menyusun hasil kerja kelompok yang dapat berupa paparan,
peragaan atau dalam bentuk lembaran dan penampilan gerak
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• Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri (keberanian, kreatif), gotong
royong (kerjasama).
Langkah 5: Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah
• Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas.
• Peserta didik yang lain mereviu dan memberi tanggapan terhadap kerja
kelompok
• Peserta didik dalam kelompok memperbaiki hasil kerja berdasarkan
masukan dan tanggapan dari kelompok lain.
• Bersama guru peserta didik melakukan reviu dan refleksi atas
pembelajaran yang dilakukan
• Guru dan Peserta didik memberikan apresiasi atas partisipasi semua
pihak.
• Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri (kreatif), integritas (cinta
kebenaran)
Langkah 6: Refleksi
• Peserta didik mengemukakan ulasan terhadap pembelajaran yang
dilakukan.
• Guru dan Peserta didik memberikan apresiasi atas partisipasi semua
pihak.
• Guru dan Peserta didik melakukan merefleksi atas kontribusi setiap orang
dalam proses pembelajaran.
• Guru dan Peserta didik merayakan.
• Nilai karakter yang dikembangkan: Menghargai
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Aktivitas 2
Kegiatan belajar pada aktivitas 2 akan membahas sub materi latihan
kekuatan otot perut dengan menggunakan model pembelajaran problem
based learning, langkah-langkahnya sebagai berikut:
Langkah 1: Klarifikasi Permasalahan
 Guru menyajikan sebuah fenomena tentang sesorang yang memiliki otot
perut yang proporsional
 Bagaimana membentuk otot perut sesuai dengan fenomena di atas?
 Guru memfasilitasi peserta didik menemukan dan mengklarifikasi
masalah.
 Nilai karakter yang dikembangkan religius (percaya diri), dan (integritas).
Langkah 2: Brainstorming
• Peserta didik mengidentifikasi masalah dan melakukan curah pendapat
dengan fasilitas guru.
• Peserta didik dalam kelompok mengklasifikasi apa yang diketahui, apa
yang perlu diketahui, apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan
masalah, dengan menyusun pertanyaan seperti:
a) Apa pentingnya latihan kekuatan otot perut?
b) Apa saja gerakan-gerakan untuk untuk melatih kekuatan otot perut?
c) Bagaimana melakukan gerakan-gerakan tersebut?
d) Kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan gerakan
tersebut?
• Peserta didik mengembangkan penyelesaian berdasarkan pengetahuan
yang dimiliki
• Nilai karakter yang dikembangkan: Mandiri (kerja keras, kreatif), Gotong
Royong (kerja sama)
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Langkah 3: Pengumpulan Informasi dan Data
• Peserta didik secara mandiri maupun kelompok mengumpulkan data dan
informasi (pengetahuan, konsep, teori) dari berbagai sumber (website,
buku siswa dan lain-lain) untuk menemukan solusi atas masalah yang
ditemukan.
• Peserta didik mempraktikkan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot
perut secara berpasangan (LK 02)
• Peserta didik mengolah hasil pengumpulan informasi untuk dipergunakan
sebagai solusi pemecahan masalah dengan berbagai latihan (kekuatan otot
baik secara perorangan, berpasangan atau kelompok)
• Nilai karakter yang dikembangkan: Nilai karakter yang dikembangkan:
Mandiri (kerja keras, kreatif), Gotong Royong (kerja sama)
Langkah 4: Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi
Penyelesaian Masalah
• Peserta didik dalam kelompok berbagi informasi dan diskusi untuk
menemukan dan menentukan solusi yang dianggap tepat untuk
menyelesaikan masalah.
• Peserta didik menetapkan solusi penyelesaian masalah.
• Peserta didik menyusun hasil kerja kelompok yang dapat berupa paparan,
peragaan atau dalam bentuk lembaran dan penampilan gerak
• Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri (keberanian, kreatif), gotong
royong (kerjasama).
Langkah 5: Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah
• Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas.
• Peserta didik yang lain mereviu dan memberi tanggapan terhadap kerja
kelompok
• Peserta didik dalam kelompok memperbaiki hasil kerja berdasarkan
masukan dan tanggapan dari kelompok lain.
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• Bersama guru peserta didik melakukan reviu dan refleksi atas
pembelajaran yang dilakukan
• Guru dan Peserta didik memberikan apresiasi atas partisipasi semua
pihak.
• Nilai karakter yang dikembangkan: mandiri (kreatif), integritas (cinta
kebenaran)
Langkah 6: Refleksi
• Peserta didik mengemukakan ulasan terhadap pembelajaran yang
dilakukan.
• Guru dan Peserta didik memberikan apresiasi atas partisipasi semua
pihak.
• Guru dan Peserta didik melakukan merefleksi atas kontribusi setiap orang
dalam proses pembelajaran.
• Guru dan Peserta didik merayakan.
• Nilai karakter yang dikembangkan: menghargai

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
LK 01. Rangkaian Gerakan Push up
Langkah kegiatan:
1.

Lakukan secara berpasangan

2.

Satu orang menjadi pengamat

3.

Pasangannya menjadi pelaku

4.

Lakukan push up sebanyak 3 set dengan istirahat antar set 30 detik

5.

Setiap set lakukan 30 detik push up

6.

Amati dan tulis hasilnya pada lembar kerja di bawah
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Lembar Pengamatan Push Up
Tabel 3 Lembar pengamatan push up

Nama

No

Jumlah push up
Set 1

Set 2

Set 3

Total

1
2
3

Pedoman perhitungan Gerakan Push Up
1.

Perhitungan Push Up dianggap 1 hitungan apabila seseorang melakukan
seluruh kriteria yang sudah ditetapkan di bawah.

2.

Apabila terdapat kriteria yang tidak dilakukan, maka tidak dapat
diperhitungkan sebagai satu hitugan, dengan kata lain dianggap nol.

3.

Setiap 1 set (30 detik melakukan push up) peserta didik diberi
kesempatan istirahat selama 30 detik, kemudian melanjutkan set
berikutnya.

4.

Lakukan gerakan push up sampai 3 set.

Kriteria Gerakan Push up Putra
1.

Diawali dengan tidur tengkurap bertumpu pada kedua tangan dan ujung
kaki

2.

Tolakan tubuh ke atas dengan kedua tangan lurus, kedua kaki lurus, dan
pandangan ke bawah

3.

Turunkan kembali badan seperti sikap semula
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Kriteria Gerakan Push up Putri
1.

Diawali dengan tidur tengkurap bertumpu pada kedua tangan dan ujung
lutut (kaki ditekuk)

2.

Tolakan tubuh ke atas dengan kedua tangan lurus, tubuh hingga paha
digerakan bersama keatas dan posisi lurus, pandangan ke bawah

3.

Turunkan kembali badan seperti sikap semula

Lembar Kerja Peserta Didik 2
LK 02. Rangkaian Gerakan Sit Up
Langkah kegiatan:
1.

Lakukan secara berpasangan

2.

Satu orang menjadi pengamat

3.

Pasangannya menjadi pelaku

4.

Lakukan sit up sebanyak 3 set dengan istirahat antar set 30 detik

5.

Setiap set lakukan 30 detik sit up

6.

Amati dan tulis hasilnya pada lembar kerja di bawah
Lembar Pengamatan Sit Up
Tabel 4 lembar pengamatan sit up

No

Nama

Jumlah sit up
Set 1

Set 2

Set 3

Total

1
2
3
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Pedoman perhitungan Gerakan Sit Up
1.

Perhitungan Sit up dianggap 1 hitungan apabila seseorang melakukan
seluruh kriteria yang sudah ditetapkan di bawah.

2.

Apabila terdapat kriteria yang tidak dilakukan, maka tidak dapat
diperhitungkan sebagai satu hitugan, dengan kata lain dianggap nol.

3.

Setiap 1 set (30 detik melakukan sit up) peserta didik diberi
kesempatan istirahat selama 1 menit, kemudian melanjutkan set
berikutnya.

Lakukan gerakan sit up sampai 3 set.
Kriteria Gerakan Sit Up
1.

Diawali dengan sikap tidur telentang, tangan di depan dada atau rileks
disamping telinga, dan kedua kaki ditekuk relaks

2.

Angkat badan ke atas sampai posisi duduk kemudian kembali ke sikap
semula

C. Bahan Bacaan

Komponen-Komponen Kebugaan Jasmani
Komponen-komponen kebugaran jasmani adalah kata benda abstrak yang
rasa keberadaannya di dalam tubuh kita nyata, tetapi wujudnya hanya bisa
dibayangkan. Komponen-komponen kebugaran jasmani adalah faktor
penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar jika
mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami
hambatan yang berarti, dan dapat melakukan tugas berikutnya dengan
segera.
Pengelompokan jenis komponen kebugaran jasmani banyak sekali ragam dan
perbedaanya, akan sangat tergantung dari sudut pandang mana jenis dan
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pengelompokan tersebut disusun, tinjauan ilmiah yang digunakan, serta atas
maksud dan kegunaan apa pengelompokan jenis tersebut akan digunakan.
Cara pembeda inilah yang disebut cara pembeda ilmiah yang mendasarkan
tinjauan dari sisi ontology, epistimologi, dan aksiologi sebuah ilmu.
Pengelompokan komponen kebugaran jasmani seperti yang tersebut dalam
Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Jasmani yang disusun oleh Wahjoedi
(1994), adalah: (1) Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan
(physical fitness related health) dan (2) Kebugaran yang berhubungan
dengan keterampilan (physical fitness related skill). Pada pembagian ini
bagian yang pertama yang pertama terdiri dari daya tahan jantung dan paruparu (cardiorespiratory), kekuatan (strength), daya tahan otot (muscle
endurance),

kelentukan

(flexibility),

dan

komposisi

tubuh

(body

composition).
Pada bagian yang kedua (physical fitness related health) terdiri dari;
kecepatan (speed), kelincahan (agility), daya ledak (explosive power),
keseimbangan (balance), dan koordinasi (coordination). Selain dari bagaian
ini disebut juga kemampuan memanipilasi suatu obyek yaitu ketepatan
(accuracy).

Latihan Kekuatan
Kekuatan (strength); adalah kemampuan tubuh mengerahkan tenaga untuk
menahan beban yang diberikan. Klasifikasi strength adalah:
1. Kekuatan maksimum (maximum strength); kekuatan ini memiliki ciri jika
seseorang hanya mampu mengangkat sekali saja beban yang diberikan
dan tidak mampu mengangkat lagi tanpa beristirahat terlebih dahulu, atau
dalam istilah kebugaran biasa disebut sebagai 1 RM (1 repetition
maximum). Pengetahuan mengenai 1 RM ini akan sangat membantu untuk
dapat mengembangkan tipe kekuatan yang lainnya (kekuatan yang cepat
(elastic/speed strength) dan daya tahan kekuatan (strength endurance))
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2. Kekuatan yang cepat (elastic/speed strength); tipe kekuatan ini memiliki
ciri jika seseorang mampu mengangkat beban dalam jumlah yang besar
dengan segera (dalam satuan waktu yang kecil). Dalam istilah yang lebih
umum kecepatan ini dapat juga disebut daya ledak (explosive power)
3. Daya tahan kekuatan (strength endurance); tipe kekuatan ini memiliki ciri
jika seseorang mampu mengangkat beban dalam jumlah yang besar
berulang-ulang dalam waktu yang lama.
Bentuk-bentuk latihan kekuatan secara sederhana antara lain sebagai
berikut:
a) Latihan kekuatan Otot Lengan

Untuk melatih kekuatan otot lengan yang paling sederhana adalah dengan
melakukan push up. Cara melakukannya adalah sebagai berikut:
1.

Mulailah dengan posisi tengkurap di atas lantai
 Letakkan telapak tangan di atas lantai, selebar bahu. Keduanya harus
berada di sebelah bahu, dengan siku mengarah ke arah jari-jari kaki
 Jagalah agar kaki tetap berdekatan. Berat badan harus dibebankan
pada bagian dada.
 Jagalah siku agar tetap dekat dengan tubuh, untuk menghasilkan
resistensi yang lebih besar.
 Hadapkan kepala ke depan. Usahakan agar ujung hidung tetap
mengarah ke depan.
 Jagalah agar tubuh tetap berada pada posisi papan yang rata,
dan jangan menurunkan pinggul.
 Tarik napas sambil menurunkan tubuh.
 Jarak antara tubuh dengan lantai bisa bervariasi, tergantung pada
kekuatan dan bentuk tubuh. Meski demikian, jarak yang baik antara
tubuh dengan lantai adalah setinggi kepalan tangan.
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2.

Angkat tubuh menggunakan lengan.
 Angkat tubuh dengan gerakan mendorong lantai agar menjauh
dari
 Hembuskan napas saat mendorong.
 Pada titik ini, berat badan akan ditopang oleh tangan dan
pangkal jari kaki. Posisi tubuh harus membentuk garis lurus dari
kepala hingga ke tumit..
 Lanjutkan dorongan hingga lengan hampir berada dalam posisi
lurus lagi (tetapi tidak terkunci).

3.

Turunkan badan seperti sikap semula.
 Setiap gerakan naik dan turun dihitung sebagai satu kali push up.


Lakukan

ini

sampai

menyelesaikan

set

atau

mencapai

kemampuan maksimum.
b) Latihan Kekuatan Otot Perut

Cara melakukannya adalah sebagai berikut :
1) Tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di
depan dada atau di belakang kepala.
2) Angkat badan ke atas hingga duduk, kedua tangan tetap berada di
belakang kepala.
3) Lakukan gerakan ini sebanyak-banyaknya.

Gambar 3 latihan kekuatan otot perut

c) Latihan Kekuatan Otot Punggung

Cara melakukannya adalah sebagai berikut :
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1) Tidur terlungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegangan di
belakang kepala.
2) Angkat badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai, posisi kaki
tetap masih menyentuh pada lantai,
3) Agar kedua kaki tidak bergerak pergelangan kaki bisa dipegang oleh
teman.
4) Lakukan latihanini berulang ulang disesuaikan dengan irama
hitungan.

Gambar 4 Latihan kekuatan otot punggung

d) Latihan Kekuatan Otot Tungkai (Naik turun bangku)

Cara melakukannya adalah sebagai berikut :
1) Berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk turunnaik.
2) Setelah ada aba-aba peluit, naiklah ke atas bangku kemudian turun
kembali.
3) Pada waktu melakukan turun-naik, salah satu kaki harus menempel di
atas bangku atau di lantai, tidak boleh melakukan gerakan melompat ke
atas atau ke bawah.

Gambar 5 latihan kekuatan otot tungkai
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Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pengembangan soal yang memenuhi
indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar
pengetahuan pada materi kekuatan otot lengan dan perut. Pengembangan
soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar dapat melihat kesesuaian
antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
KISI-KISI SOAL
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

2

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Memahami
berbagai bentuk
aktivitas kebugaran
jasmani melalui
berbagai latihan;
daya tahan,
kekuatan,
kecepatan, dan
kelincahan untuk
mencapai berat
badan ideal
Memahami
berbagai bentuk
aktivitas kebugaran
jasmani melalui
berbagai latihan;
daya tahan,
kekuatan,
kecepatan, dan
kelincahan untuk
mencapai berat
badan ideal

: Sekolah Dasar (SD)
: PJOK
: ……..menit
: ………………………
: 2018/2019
No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Menganalisis
latihan kekutan
otot lengan

1

L3

PG

Menganalisis
latihan kekutan
otot perut

1

L3

PG

Materi

Indikator Soal

Aktivitas
Kebugaran

kekuata
n otot
lengan
dan
perut

Aktivitas
Kebugaran

kekuata
n otot
lengan
dan
perut

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
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mengukur indikator pencapaianan kompetensi (IPK)

kunci pada ranah

pengetahuan.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SD
: IV
: PJOK

LINGKUP
MATERI
Aktivitas
Kebugaran
MATERI
Latihan Kekuatan

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Nama Penyusun
: Imam Zulkarnaen
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
Berikut adalah kesalahan umum pada saat melakukan push
up, antara lain:
1
1. Posisi lengan saat mengangkat badan lurus dan
terkunci.
2. Badan menempel pada lantai.
3. Kepala menghadap ke bawah.
4. Posisi tubuh tidak membentuk garis lurus dari kepala
hingga tumit.
Dari pernyataan di atas, kesalahan yang dilakukan pada
saat mengangkat tubuh dalam gerakan push up yaitu….

INDIKATOR
SOAL
Menjelaskan latihan
kekuatan
otot
lengan

A. 1, 3, dan 4
Kunci
Jawaban
A

B. 1, 2, dan 3
C. 1 dan 2
D. 2 dan 4
E.
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2, 3, dan 4
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SD
: IV
: PJOK

LINGKUP
MATERI
Aktivitas
Kebugaran
MATERI

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Nama Penyusun
: Imam Zulkarnaen
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
Berikut adalah posisi awal pada saat melakukan gerakan sit
1

up yaitu….
A. Tidur

telentang

dengan

kedua

kaki

lurus

dan

ditegangkan
B. Tidur telentang kedua lutut ditekuk dan kedua tangan

Latihan Kekuatan

di depan dada
C. Tidur telungkup dengan kedua tangan di belakang
kepala

INDIKATOR
SOAL
Menjelaskan latihan
kekuatan
otot
lengan

D. Duduk dengan relaks dengan kedua tangan di depan
Kunci
Jawaban

dada
E.

Duduk dengan kedua lutut ditekuk

B
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1.

Berikut adalah kesalahan umum pada saat melakukan push up, antara
lain:
1. Posisi lengan saat mengangkat badan lurus dan terkunci.
2. Badan menempel pada lantai.
3. Kepala menghadap ke bawah.
4. Posisi tubuh tidak membentuk garis lurus dari kepala hingga tumi
Dari pernyataan di atas, kesalahan yang dilakukan pada saat mengangkat
tubuh dalam gerakan push up yaitu….
A. 1, 3, dan 4
B. 1, 2, dan 3
C.

1 dan 2

D. 2 dan 4
E. 2, 3, dan 4
2.

Berikut adalah posisi awal pada saat melakukan gerakan sit up yaitu….
A. Tidur telentang dengan kedua kaki lurus dan ditegangkan
B. Tidur telentang kedua lutut ditekuk dan kedua tangan di depan dada
C. Tidur telungkup dengan kedua tangan di belakang kepala
D. Duduk dengan relaks dengan kedua tangan di depan dada
E. Duduk dengan kedua lutut ditekuk
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.5 Memahami berbagai
bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan; daya tahan,
kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal dan
4.5 Mempraktikkan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui
berbagai latihan; daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk
mencapai berat badan ideal di kelas IV.
Dalam upaya meningkatkan penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi
peserta didik, Guru perlu memberikan proses pembelajaran yang relevan.
Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran di unit ini menggunakan salah satu
model pembelajaran yang berorientasi pada cara berpikir tingkat tinggi yaitu
model pembelajaran problem based learning.
Semua aktivtas pembelaran dilengkapi dengan lembar kerja yang dirancang
untuk memudahkan penguasaan konsep peserta didik sesuai tingkat
kognitifnya, sehingga peserta didik memperoleh konsep untuk melaksanakan
keterampilan sesuai dengan kompetensi dasar.
Unit ini memuat konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, Guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
dengan unit ini.
Berkaitan dengan pengembangan soal, pada unit ini disajikan contoh soal
yang dianggap mewakili level berfikir tingkat tinggi sesuai dengan
kompetensi

dasar

yang

sudah

dipilih.

Guru

diharapkan

untuk

mengembangkan soal-soal pengetahuan pada level berpikir tinggi. Dengan
demikian guru mempunyai bank soal yang relevan dengan indikator yang
telah dikembangkan.

69

Setelah selesai mempelajari unit ini diharapkan pembelajaran di kelas lebih
menyenangkan dan lebih mudah mencapai kompetensi sesuai dengan
kompetensi dasar yang terpilih. Secara umum pembelajaran dalam unit ini
dapat merangsang pola pikir peserta didik yang tidak hanya diberikan oleh
guru tapi peserta didik disini diberi kesempatan seluas-luasnya menggali
kemampuan yang mereka miliki.
Pemakaian model pembelajaran yang dipilih akan membantu peserta didik
lebih mandiri dalam melakukan aktivitas pembelajaran.
Diharapkan guru dalam kegiatan pembelajarannya mengembangkan modelmodel pembelajaran lain yang menambah ketertarikan peserta didik dalam
mengikuti setiap aktivitas pembelajaran sehingga
tercapainya kompetensi yang diharap.
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akan memudahkan

Unit aktivitas kebugaran ini terdiri dari dua unit yaitu, (1) unit 1 latihan daya
tahan; (2) Unit 2 latihan kekuatan
Kedua unit tersebut di turunkan dari KD pengetahuan 3.5 Memahami
berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan; daya
tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan
ideal dan KD keterampilan 4.5 Mempraktikkan berbagai aktivitas kebugaran
jasmani melalui berbagai bentuk latihan; daya tahan, kekuatan, kecepatan,
dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Selanjutnya masingmasing diturunkan pada indikator pencapaian kompetensi.
Unit pertama membahas tentang daya tahan paru dan jantung serta daya
daya tahan otot. Aktivitas yang dilakukan pada unit ini dua aktivitas dengan
menggunakan model pembelajaran yang sama yaitu discovery learning.
Unit kedua membahas tentang kekuatan otot lengan, perut dan kaki.
Aktivitas yang dilakukan pada unit ini dua aktivitas dengan menggunakan
model pembelajaran yang sama yaitu problem based learning.
Dalam aktivitas pembelajarannya diuraikan langkah-langkah pembelajaran
yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh kompetensi yang
sesuai dengan tuntutan KD. Langkah-langkah tersebut disesuaikan dengan
model pembelajaran yang sudah ditentukan.
Diharapakan unit pembelajaran ini bisa dijadikan acuan oleh guru dalam
kegiatan pembelajaran di sekolah sesuai dengan karakteristik materi yang
akan diajarkan bahkan bisa mengembangkan model-model pembelajaran
lainnya.
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Untuk melengkapi pemahaman peserta didik tentang materi daya tahan dan
kekuatan, setiap aktivitas dilengkapi dengan lembar kerja yang harus
diselesaikan oleh peserta didik baik perorangan maupun kelompok. Selain
lembar kerja setiap unit dilengkapi dengan contoh soal yang HOTS sebagai
acuan untuk guru membuat dan mengembangkan soal-soal sesuai materi ajar
lainnya.
Semoga unit yang dikembangkan dapat dipergunakan untuk pembelajaran
PJOK SD khususnya kelas IV. Serta bisa dijadikan acuan untuk
mengembangkan unit-unit pelajaran lainnya.
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Lampiran 1. Kompetensi Dasar Kelas IV PJOK SD
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Lampiran 2 Klasifikasi katakerja operasional proses berfikir

