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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

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada

i

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 pembelajaran Variasi Kombinasi Gerak Dasar Senam Aerobik dari
Aktivitas Gerak Berirama mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan (PJOK) jenjang Sekolah Dasar (SD) ini didesain sebagai salah satu
referensi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berorientasi Higher
Order Thinking Skill (HOTS). Aktifitas pembelajaran dalam unit pembelajaran
ini memuat contoh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan
menggunakan model pembelajaran discovery learning mengacu pada aspekaspek HOTS (transfer knowledge, problem solving serta critical and creative
thinking).
Unit pembelajaran Variasi Kombinasi Gerak Dasar Senam Aerobik
diharapkan dapat memfasilitasi guru untuk melaksanakan pembelajaran
berbasis zonasi, sehingga pada akhirnya guru mampu membelajarkan materi
aktivitas gerak berirama di sekolah agar peserta didik mempunyai kecakapan
abad 21 meliputi: mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi,
kemampuan literasi, dan juga menerapkan nilai-nilai karakter dalam proses
pembelajaran.
Ruang lingkup unit pembelajaran Variasi Kombinasi Gerak Dasar Senam
Aerobik ini dikembangkan sebagai bahan rujukan guru untuk melakukan
pembelajaran PJOK SD

kelas IV, V dan VI. Walaupun materi yang

dikembangkan dalam unit pembelajaran ini hanya mencakup kompetensi
kelas VI pada kompetensi dasar 4.6 dan 4.7

yang memuat variasai

kombinasi, tetapi pada hakikatnya dalam proses pembelajaran pada unit ini
memuat kompetensi yang dituntut oleh Kompetensi Dasar pada kelas IV dan
Kelas V SD.
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Diharapkan unit pembelajaran ini dapat memberikan kontribusi posisitif
kepada guru PJOK untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan
pembelajaran di kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi
secara langsung kepada peserta didik. Meningkatkan kualitas pendidikan
secara dan tercapainya tujuan pendidikan nasional Tujuan pendidikan
nasional

adalah

untuk

mengembangkan

manusia

Indonesia

dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang mempunyai takwa dan iman
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur,
mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani, dan jasmani,
keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung
jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO.

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
1

3.7 Menerapkan variasi 

Menerapkan

variasi

gerak dasar langkah

dasar langkah mengikuti irama

dan ayunan lengan

(ketukan) tanpa/dengan musik

mengikuti

dalam senam aerobik

irama

(ketukan)



Menerapkan

variasi

gerak

tanpa/dengan musik

dasar ayunan lengan mengikuti

dalam

irama (ketukan) tanpa/dengan

aktivitas

gerak berirama

IV

gerak

musik dalam senam aerobik

KD KETERAMPILAN
2.

4.7 Mempraktikkan



variasi gerak dasar

dasar langkah kaki mengikuti

langkah dan ayunan

irama (ketukan) tanpa/dengan

lengan

mengikuti

musik dalam senam aerobik

irama

(ketukan) 

Mempraktikkan variasi gerak

tanpa/dengan musik

dasar ayunan lengan mengikuti

dalam

irama (ketukan) tanpa/dengan

aktivitas

gerak berirama

IV

Mempraktikkan variasi gerak

musik dalam senam aerobik

KD PENGETAHUAN

3

3

3.

3.7 Memahami



penggunaan
kombinasi

Memahami

penggunaan

kombinasi gerak dasar langkah
gerak

mengikuti

irama

dasar langkah dan

tanpa/dengan

ayunan

senam aerobik

lengan

mengikuti

V

irama 

(ketukan)

musik

Memahami

dalam

penggunaan

(ketukan)

kombinasi gerak dasar ayunan

tanpa/dengan musik

lengan

dalam

(ketukan) tanpa/dengan musik

aktivitas

gerak berirama

mengikuti

irama

dalam senam aerobik

KD KETERAMPILAN
4.

4.7 Mempraktikkan



pengunaan
kombinasi

Mempraktikkan

V

kombinasi gerak dasar langkah
gerak

mengikuti

irama

dasar langkah dan

tanpa/dengan

ayunan

senam aerobik

lengan

mengikuti

pengunaan

irama 

(ketukan)

musik

Mempraktikkan

dalam

pengunaan

(ketukan)

kombinasi gerak dasar ayunan

tanpa/dengan musik

lengan

dalam

(ketukan) tanpa/dengan musik

aktivitas

gerak berirama

mengikuti

irama

dalam senam aerobik

KD PENGETAHUAN
5.

3.7 Memahami

Memahami penggunaan variasi

penggunaan variasi

gerak dasar rangkaian langkah

dan

Memahami penggunaan variasi

gerak
rangkaian

4



kombinasi 
dasar
langkah 

gerak dasar ayunan lengan
Memahami

penggunaan

dan ayunan lengan

kombinasi

mengikuti

rangkaian langkah

irama

gerak

dasar

VI
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(ketukan)



Memahami

penggunaan

tanpa/dengan musik

kombinasi gerak dasar ayunan

dalam

lengan

aktivitas

gerak berirama



Memahami penggunaan variasi
dan kombinasi gerak dasar
rangkaian langkah dan ayunan
lengan

mengikuti

irama

(ketukan) tanpa/dengan musik
dalam senam aerobik
KD KETERAMPILAN
6.

4.7 Mempraktikkan



Mempraktikkan

penggunaan variasi

variasi gerak dasar rangkaian

dan

langkah

gerak
rangkaian

kombinasi
dasar



irama

ayunan lengan


Mempraktikkan
kombinasi

(ketukan)

penggunaan

gerak

dasar

rangkaian langkah

tanpa/dengan musik
dalam

penggunaan

variasi gerak dasar rangkaian

langkah

dan ayunan lengan
mengikuti

Mempraktikkan

VI

penggunaan

aktivitas 

Mempraktikkan
kombinasi

gerak berirama

penggunaan

gerak

dasar

rangkaian ayunan lengan


Mempraktikkan

penggunaan

variasi dan kombinasi gerak
dasar rangkaian langkah dan
ayunan lengan mengikuti irama
(ketukan) tanpa/dengan musik
dalam senam aerobik.
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Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VI:
3.7 Memahami penggunaan variasi dan kombinasi gerak dasar rangkaian
langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan
musik dalam aktivitas gerak berirama
4.7 Mempraktikkan penggunaan variasi dan kombinasi gerak dasar
rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam aktivitas gerak berirama.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
3.7.1 Menjelaskan

variasi

gerak 4.7.1 Menirukan

dasar langkah kaki mengikuti

dasar

irama

irama

3.7.2 Menjelaskan
dasar

variasi

ayunan

gerak 4.7.2
lengan

mengikuti irama

variasi

langkah

Menirukan
dasar

gerak

mengikuti

variasi

ayunan

gerak
lengan

mengikuti irama

Indikator Kunci
3.7.1 Menjelaskan

penggunaan 4.7.1 Mempraktikkan penggunaan

variasi gerak dasar rangkaian

variasi gerak dasar rangkaian

langkah dan ayunan lengan

langkah dan ayunan lengan

3.7.2 Menjelaskan
kombinasi

penggunaan 4.7.2 Mempraktikkan penggunaan
dasar

kombinasi

gerak

rangkaian langkah dan ayunan

rangkaian

langkah

lengan

ayunan lengan

3.7.3 Menjelaskan

6

gerak

dasar
dan

penggunaan 4.7.3 Mempraktikkan penggunaan
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variasi dan kombinasi gerak

variasi dan kombinasi gerak

dasar rangkaian langkah dan

dasar rangkaian langkah dan

ayunan

mengikuti

ayunan

(ketukan)

irama

lengan

irama

lengan

mengikuti
(ketukan)

tanpa/dengan musik dalam

tanpa/dengan musik dalam

Senam Aerobik

Senam Aerobik

Indikator Pengayaan
3.71

Menerapkan

penggunaan 4.7.1 Menyempurnakan

variasi dan kombinasi gerak

penggunaan

dasar rangkaian langkah dan

kombinasi

gerak

ayunan

mengikuti

rangkaian

langkah

(ketukan)

ayunan

lengan

irama

variasi

lengan

dan
dasar
dan

mengikuti

tanpa/dengan musik dalam

irama

(ketukan)

Senam Aerobik

tanpa/dengan musik dalam
Senam Aerobik
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A. Fakta dan Manfaat Senam Aerobik
Jangan lupa rutin berolahraga, begitulah salah satu nasehat hidup sehat
yang sering didengar. Ya, olahraga memang sangat penting dijalankan
sebagai bagian hidup sehat karena punya banyak manfaat untuk tubuh.
Senam adalah salah satu jenis olahraga yang mudah dilakukan dan
menyenangkan, apalagi dilakukan bersama dengan teman atau keluarga. Saat
berolahraga senam (contohnya Aerobik), kita menggerakkan hampir seluruh
bagian tubuh. Dengan begitu, kita telah menggunakan dan melatih otot-otot
besar pada tangan, kaki, dan pinggul. Selain itu

dengan takaran atau

intensitas yang tepat maka terjadi peningkatan laju pernapasan dan denyut
jantung yang menyebabkan kadar oksigen di darah meningkat dan pembuluh
darah membesar. Perubahan-perubaahan metabolisme ini akan memberikan
dampak positif yang bermaanfaat untuk tubuh, baik untuk menjaga
kebugaran atau bahkan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani.

Gambar 1 Senam Aeriobk
Sumber: www.doktersehat.com
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Selain dampak positif di atas aktivitas gerak berira mamenggunakan gerak
dasar senam aerobik bermanfaat untuk mengembangkan individu secara
fisik yang berhubungan dengan unsur-unsur kebugaran jasmani yaitu daya
tahan, kelincahan, kekuatan, kelenturan, koordinasi dan kemampuan
berirama dan rasa senang jika aktivitas senam aerobik menggunakan iringan
musik.

B. Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar
Pada usia 7 tahun, tangan anak semakin kuat dan ia lebih menyukai pensil
dari pada krayon untuk melukis. Dari usia 8 hingga 10 tahun, tangan dapat
digunakan secara bebas, mudah dan tepat. Koordinasi motorik halus
berkembang, di mana anak sudah dapat menulis dengan baik. Ukuran huruf
menjadi lebih kecil dan lebih rata. Pada usia 10 hingga 12 tahun, anak-anak
mulai memperlihatkan keterampilan-keterampilan manipulatif menyerupai
kemampuan-kemapuan orang dewasa. Mereka mulai memperhatikan
gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, dan cepat, yang diperlukan untuk
menghasilkan karya kerajinan yang bermutu bagus atau memainkan
instrumen musik tertentu (Santrock: 1995).
Untuk memperhalus keterampilan-keterampilan motorik mereka, anak-anak
terus melakukan berbagai aktivitas fisik. Aktifitas fisik ini dilakukan dalam
bentuk permainan yang kadang-kadang bersifat informal, permainan yang
diatur sendiri oleh anak, seperti permainan umpet-umpetan, di mana anak
menggunakan keterampilan motornya.

9
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A. Aktivitas Pembelajaran
Perkembangan gerak manusia di mulai dari gerak yang sederhana. Jalan,
berlari, mengayun lengan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.
Olahraga menjadi sarana terpenting untuk mengembangkan kebugaran
tubuh dan meningkatkan gerak tubuh menjadi lebih baik. Senam Aerobik
menjai salah satu aktivitas olahraga yang mengakomodir perkembangan
gerak tubuh. Gerak apa saja yang dapat dikembankan dalam senam aerobik?
Bagaimana cara mengembangkan gerak dasar senam aerobik? Bagaimana
melakukan variassi gerak dasar senam awerobik? Bagaimana melakukan
kombinasi gerak dasar senam aerobik? Bagaiman cara membuat rangkaian
(variasi dan kombinasi) gerak dasar gerak senam Aerobik?
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, kita akan mempelajari
dua materi yaitu: 1) Mengidentifikasi variasi, kombinasi langkah kaki dan
ayunan lengan pada senam aerobik aktivitas gerak berirama dan 2)
Mempraktikkan variasi, kombinasi langkah kaki dan ayunan lengan
mengikuti irama dalam Senam Aerobik. Melalui aktivitas diskusi dan latihan
dari kedua materi tersebut diharapkan akan mampu memperkuat
pemahaman guru dalam mengembangkan gerak dasar, meciptakan variasi
dan kombinasi , dan membuat rangkaian gerak senam aerobik. Kemampuan
yang didapat akan sangat membantu guru dalam melakukan

dan

meningkatkan keamampuan dalam melakukan pembelajaran kususnya
pembelajaran aktivitas gerak berirama.
Secara teknis model pembelajaran dalam penguasaan sub materi variasi dan
kobinasi gerak dasar senam aerobik menggunakan model discovery learning.
Kegiatan belajar mengajar menggunakan metode penemuan (discovery)
mirip dengan inkuiri (inquiry). Inkuiri adalah proses menjawab pertanyaan
dan menyelesaikan masalah berdasarkan fakta dan pengamatan, sedangkan
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discovery adalah menemukan konsep melalui serangkaian data atau
informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Jadi, belajar
dengan menemukan (discovery) sebenarnya adalah bagian dari proses
inkuiri. Discovery sering diterapkan percobaan sains di laboratorium yang
masih membutuhkan bantuan guru, yang disebut guided discovery.
Discovery

terbimbing

merupakan

metode

yang

digunakan

untuk

membangun konsep di bawah pengawasan guru. Pembelajaran discovery
merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif
menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif
menemukan pengetahuan sendiri. Metode belajar ini sesuai dengan teori
Bruner yang menyarankan agar peserta didik belajar secara aktif untuk
membangun konsep dan prinsip. Kegiatan discovery melalui kegiatan
eksperimen dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta didik
secara simultan. Berikut Langkah-langkah pelaksanaan dalam Proses
Pembelajaran discovery learning:
1.

Perencanaan

Pada Iangkah perencanaan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
a.

Menentukan tujuan pembelajaran.

b.

Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awai,
minat, gaya belajar, dan sebagainya).

c.

Memilih materi pelajaran.

d.

Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara
induktif (dari contoh-contoh generalisasi).

e.

Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh,
ilustrasi.

f.

Menyusun tugas untuk dipelajari peserta didik.

g.

Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari
yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke
simbolik.
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h.

Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

2.

Pelaksanaan

Ada beberapa prosedur atau tahap yang harus dilaksanakan dalam kegiatan
belajar mengajar yakni:
Tabel 3 Tahap Pembelajaran

No Tahap
1
Tahap
stimulasi/pemberian
rangsangan

Kegiatan
 Memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan
belajar,
motivasi,
dan
memberikan
penjelasan ringkas.
 Diskusi, melempar kasus, melakukan
aktivitas senam bersama/memutar video,
mengarah pada persiapan melakukan gerak
dasar, melakukan variasi gerak dasar,
kombinasi gerak dasar senam aerobik

2

Tahap pernyataan/
identifikasi masalah

3

Tahap pengumpulan
data

4

Tahap pengolahan
data

5

Tahap pembuktian

6

Tahap menarik
kesimpulan/generali
sasi

 Mengidentifikasi
sebanyak
mungkin
masalah yang relevan dengan bahan
pelajaran gerak dasar, variasi dan
kombinasi rangkaian gerak dasar senam
aerobik,
 Melakukan praktik gerak dasar , variasi dan
kombinasi se
 Mendiskusikan
praktik gerak dasar ,
variasi dan kombinasi yang telah dilakukan
 Mengerjakan LK 1
 Melakukan prakttik penyempurnakan
gerak dasar , variasi dan kombinasi senam
aeerobik berdasarkan LK 1
 Secara berkelompok membuat rangkaian
variasi dan kombinasi gerak dasar senam
aerobik
 Mengerjakan LK 2 rankaian gerak senam
aerobik
 Mempresentasikan rangkaian variasi dan
kombinasi gerak dasar senam aerobik
 Mendiskusikan dan menyimpulka prinsip
umum
tentang rangkaian variasi dan
kombinasi gerak dasar senam aerobik
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Identifikasi Gerak Dasar Senama Aerobik
Petunjuk Pelaksanaan
1. Bekerja secara perorangan
2. Tuliskan minimal 5 gerak dasar kaki dan tangan
3. Praktikkan gerak dasar kaki dan tangan tersebut secara mandiri
4. Tandai pada kolom yang tersedia apakan Anda Telah Menguasai (TM) gerak dasar
tersebut atau Perlu Latihan (PL)

Selamat bekerja
No

Gerak dasar langkah kaki

TM

PL

Gerak Dasar Lengan

TM

PL

1
2
3
No
1
2
3
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Variasi dan Kombinasi Gerak Dasar Senama Aerobik
Petunjuk Pelaksanaan
1.

Bekerja secara berkelompok

2.

Diskusikan untuk memilih minimal 4 gerak dasar senam aerobik

3.

Latihlah 4 gerak dasar senam aerobik tersebut berdasarkan variasi dan kombinasi

4.

Buatlah rangkaian gerak senam aerobik dari gerak dasar tersebut

5.

Tuliskan nama gerak dasar kaki dan lengan serta hitunganya pada format yang tersedia

6.

Mendemonstrasikan rangkaian gerak senam aerobik

Selamat bekerja
No

1

2

3

4

5
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Gerak Dasar Kaki

Gerak Dasar Lengan

Hitungan
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C. Bahan Bacaan
1. Pola Gerak Dasar dan Irama
Menurut Sayuti Syahara (2004) bahwa aktivitas ritmik termasuk menari
dalam pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembentukan dasar
gerak anak. Anak akan selalu tertantang bagaimana mereka dapat
mengungkapkan diri melalui gerakan. Proses pembelajaran akan berjalan
dengan baik sejauh guru mampu memberikan kegiatan ini secara tepat,
maksudnya

memberikan

kebebasan

kepada

anak

untuk

dapat

mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui gerak.
Setiap anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara
individual, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi anak. Wall dan Murray
(1984) dalam Agus Mahendra (2008) mengidentifikasi tiga tahapan
transformasi gerak, yaitu:
Tahapan 1. Gerak untuk kepentingan gerak itu sendiri, maksudnya
mengembangkan kesadaran kesenangan anak dalam bergerak
dan ini memerlukan perhatian yang khusus.
Tahapan 2.

Pusat perhatiannya yang berpengalaman estetika, maksudnya
gerakan gerakan anak sehari-hari ditranformasi ke dalam satu
bentuk yang mempunyai makna baru bagi anak dan perlu
diarahkan dalam suatu gerak yang indah.

Tahapan 3.

Menuntaskan transisi dari keseharian ke dalam gerakan
artistik, dengan tujuan memberi bentuk, menciptakan struktur
tarian serta menampilkan rangkaian gerak.

Gerakan-gerakan

dasar

perlu

dikenalkan

kepada

siswa

beserta

pengembangannya, antara lain adalah:
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a. Gerak Lokomotor
1) Berjalan, adalah gerakan kaki secara bergantian, dengan salah
satu kaki selalu kontak dengan lantai. Berat tubuh dipindahkan
dari tumit kearah bola kaki kemudian ke jari-jari untuk
mendapatkan dorongan. Gerakan berjalan ini dengan berbagai
variasi. Berjalan ke depan, belakang atau samping.
2) Berlari, adalah gerakan kaki yang cepat secara bergantian, kedua
kaki
meninggalkan tanah sebelum salah satu kaki bertumpu kembali.
Gerakan lari ini dengan berbagai variasi. Berlari ke depan,
belakang atau samping.
b. Gerak Non lokomotor
1) Goyangan, dilakukan oleh salah satu bagian tubuh.
2) Ayunan, gerakan ayunan keseluruhan maksudnya tidak hanya
menggerakkan salah satu bagian tubuh saja, melainkan seluruh
tubuh terlibat.
3) Mengkerut/menekuk dan meregang/meluruskan. Mengkerut
adalah
gerakan mengontraksikan otot yang menyebabkan bagian badan
melipat ke arah dalam atau membulat, menekuk, membengkok,
sedangkan meregang adalah kontraksi otot yang menyebabkan
badan atau bagianbagiannya membuka, melebar ke arah luar.
4) Putaran, adalah berputar di tempat dengan bertumpu pada stu
poros
dengan satu atau dua kaki, satu atau dua lutut, pantat, punggung
maupun perut.
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c. Keterampilan Manipulatif
1) Melempar, adalah keterampilan satu atau dua tangan yang
digunakan
untuk melontarkan suatu objek menjauhi tubuh ke ruang tertentu.
2) Menangkap, adalah gerakan yang melibatkan penghentian
momentum suatu objek dan menambahkan kontrol terhadap
objek tersebut dengan menggunakan satu atau dua tangan.
Gerak dasar dapat dilakukan tanpa menggunakan alat maupun dengan
menggunakan alat. Alat yang dipergunakan dalam gerakan itu banyak
manfaatnya, seperti dikemukakan oleh Sumanto dan Sukiyo (1991: 143)
bahwa fungsi alat yang dipergunakan dalam latihan adalah untuk
meningkatkan taraf kesukaran, keindahan, kevariasian, dan kegairahan
melakukannya.

2. Gerak Dasar Senam Aerobik
a. Gerak Langkah Kaki
Ada tujuh gerakan dasar dalam teknik gerak langkah kaki, adapun gerakangerakan lain yang ada dan banyak digunakan dalam senam aerobik
merupakan gerakan-gerakan pengembangan dari teknik gerak langkah kaki
marching, dari sekian banyak gerakan-gerakan yang digunakan dalam senam
aerobik masing-masing teknik gerak langkah kaki ada yang bisa dilakukan
tidak dengan lompatan dan ada juga yang dapat dilakukan dengan lompatan.
Pada unit ini diharapkan guru dan murid mampu melakukan akan bentukbentuk gerakan, apakah suatu teknik gerak langkah kaki dapat dilakukan
hanya dengan low impact saja atau high impact saja atau suatu gerakan bisa
dilakukan

dengan

gerakan

low

dan

high

impact,

juga

bagaimana kita mampu untuk menaikan intensitas latihan menggunakan
teknik gerak kaki yang ada. Adapun ketujuh teknik gerak dasar kaki tersebut
adalah:
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1) Marching
Adalah gerakan jalan di tempat dengan mengangkat kaki kira-kira setinggi
betis, lutut ditekuk 90 derajat, setiap kaki yang mendarat atau menyentuh
lantai dimulai dari bola kaki dan berakhir ke tumit. Gerakan marching ini
dilakukan hanya dengan low impact.

Gambar 2 Gerakan Marching
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

2) Jogging
Gerakan jogging ini ditandai dengan menggerakkan atau menekukkan kaki ke
arah bokong, dengan lutut mengarah ke lantai atau tegak lurus ke bawah,
gunakan persendian engkel dan lutut yang menjadi tumpuan sebagai
peredam gerakan. Gerakan jogging ini dilakukan hanya dengan high impact
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Gambar 3 Gerakan Jogging
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

3) Kicking
Gerakan kicking dalam senam aerobik berbeda dengan teknik gerakan dalam
olahraga lainya sepeti kicking pada permainan sepak bola atau olahraga bela
diri, teknik kicking dalam senam aerobik adalah dengan mengayun tungkai
dalam keadaan lurus setinggi pinggang atau lebih. Gerakan kicking ini
dilakukan dengan low impact high intencity karena gerakan ini cukup banyak
menguras tenaga, apalagi kalau melakukannya menggunakan teknik high
kick.

Gambar 4 Gerakan Kicking
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D
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4) Skiping
Teknik gerak kaki ini merupakan gabungan dari gerakan jogging dan kicking,
gerakan ini ditandai dengan awalan seperti jogging, yaitu adanya tekukan
kaki kearah bokong yang kemudian menendangkan dan meluruskan kaki
tersebut kedepan atau ke samping tidak lebih tinggi dari pinggang. Teknik
gerak skipping ini hanya bisa dilakukan dengan menggunaskan high impact.

Gambar 5 Gerakan Skip
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

5) Jumping Jack
Lompat kangkang itu adalah sebutan yang sudah populer di kalangan kita
untuk menjelaskan jumping jack, teknik gerak ini diawali dengan
membukakan kaki selebar satu setengah bahu sambil melompat, kemudian
menutupkan kembali sambil melompat, yang perlu ditekankan disini adalah
kedua kaki mendarat berawal dari bola kaki dan berakhir ke tumit dengan
menggunakan fungsi persendian engkel sebagai peredam gerakan, kemudian
sambil menekukkan lutut untuk meredam gerakan lompat dan jaga arah lutut
tetap ke depan. Gerakan ini hanya dilakukan dengan high impact.
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Gambar 6 Gerakan Jumping Jack
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

6) Lunge
Memindahkan kaki ke depan, belakang atau ke samping dengan
memindahkan sebagian berat badan, berat badan berada pada ke dua kaki,
saat memindahkan kaki bagian yang menyentuh pertama adalah bola kaki
sampai hampir kearah tumit, pastikan saat melakukan gerakan ini ada
pembebanan pada kedua tungkai. Gerakan ini bisa dilakukan baik low
maupun high impact.

Gambar 7 Gerakan Lunge
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK
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7) Knee Up
Gerakan mengangkat lutut minimal setinggi pinggang, tungkai atas sejajar
dengan lantai tungkai bawah tegak lurus. Kaki bisa dilakukan dalam keadaan
flek atau tertekuk bisa juga telapak kaki dalam keadaan point dengan
mengencangkan engkel sampai kaki mengarah ke bawah. Gerakan ini bisa
dilakukan baik low maupun high impact.

Gambar 8 Gerakan Knee Up
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

Teknik gerak langkah kaki tidak hanya terbatas pada tujuh teknik gerak
dasar langkah kaki yang di gambarkan di atas, pada umumnya teknik gerak
langkah kaki yang ada selain ketujuh gerak dasar tadi merupakan
pengembangan

dari

gerakan

marching,

beberapa

variasi

gerak

pengembangan tersebut diantaranya:
8) Single Step
Teknik gerak kaki melangkah satu langkah ke kanan atau ke kiri, dengan gerakan
terakhir menyentuhkan bola, lutut tumpu agak ditekuk, kedua lutut merapat dan
kedua lutut menghadap ke depan.
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Gambar 9 Gerakan Single Step
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

9) Double Step
Gerakan melangkah dua langkah ke kanan atau ke kiri dengan gerakan terakhir
merapatkan kaki dengan menyentuhkan bola kaki, posisi lutut menghadap ke depan,
lutut kaki tumpu agak ditekuk

Gambar 10 Gerakan Double Step
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D
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11) Leg Curl
Gerakan menekuk kaki ke arah bokong.

Gambar 11 Gerakan Leg Curl
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

12) Heel Touch
Gerakan menyentuhkan tumit kaki ke kanan, ke kiri atau ke depan dengan sedikit
menekuk lutut tumpu, berat badan berada pada kaki tumpu.

Gambar 12 Gerakan Heel Touch
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D
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13) Tap Side
Gerakan menyentuhkan bola kaki ke kanan atau kiri dengan sedikit menekuk lutut
tumpu, berat badan berada pada kaki tumpu.

Gambar 13 Gerakan Tap Side
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

14) V-Step (easy walk)
Gerakan membetuk segitiga atau langkah segi tiga, ke depan atau ke belakang
dengan tetap menjaga arah lutut ke depan.

Gambar 14 Gerakan V-Step (Easy Walk)
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D
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15) Mamboo
Gerakan melangkahkan salah satu kaki ke depan dan ke belakang dengan kaki yang
lainya tetap berada di tempat.

Gambar 15 Gerakan Mamboo
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

16) Squat
Gerakan membuka kaki selebar satu setengah lebar bahu , kemudian menekuk
kedua lutut (half squat atau full squat) dengan posisi ujung lutut tidak melebihi
ujung jari kaki.

Gambar 16 Gerakan Squat
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D
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b. Gerak Dasar Ayunan Lengan
Gerakan-gerakan lengan yang ada pada senam aerobik sebenarnya
mengadopsi dari gerakan-gerakan yang ada dalam teknik gerak latihan
beban, karena itu nama dan teknik gerak lengan yang ada dalam senam
aerobik adalah sama persis dengan nama dan teknik gerak dalam latihan
angkat beban. Berikut ini adalah beberapa teknik gerak lengan dalam senam
aerobik:
1) Bicep Curl
Gerakan menekuk (flexi) persendian siku dan meluruskanya kembali
(extensi), gerakan ini berfungsi untuk melatih otot lengan depan (bicep)

Gambar 17 Gerakan Bicep Curl
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D
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3) Up right row
Gerakan mengangkat tangan dari depan perut bawah ke arah dada. Gerakan
mendayung yang dominan melatih otot samping badan (latissimus)

Gambar 18 Gerakan Up Rigiht Row
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

4) Chest Press
Gerakan mendorong lengan ke depan dada, gerakan ini berguna untuk
melatih otot dada (pectoral)

Gambar 19 Gerakan Chest Press
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D
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5) Butterfly/open the window
Gerakan membuka dan menutup lengan bawah di depan wajah, gerakan ini
berguna untuk melatih otot dada.

Gambar 20 Gerakan Butterfly/Open the window
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

3. Variasi dan Kombinasi Gerak Dasar Senam Aerobik
Bergerak menggunakan gerak dasar senam aerobik sangat menyenangkan
dan menarik, tapi juga dapat membuat aktivitas ini sangat membosankan.
Menyenangkan jika rangkaian gerak yang diciptakan atau dilakukan menarik,
mudah dilakukan, tidak monoton. Sebaliknya membosankan bahkan
menyiksa jika rangkaian gerak tersebut terlalu sulit, monoton, tidak menarik.
Kunci dalam membuat rangkaian gerak senam aerobik yaitu jika kita mampu
mengembangkan gerak dasar senam aerobik (baik gerak dasar kaki atau
lengan) sehingga akan didapatkan variasi dan kombinasi rangkaian gerak
senam aerobik yang menarik. Gerak dasar atau rankaian gerak senam
aerobik dapat dikembangkan berdasarka arah, intensitas dan hitungan.
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Satu gerak dasar dapat dilakukan dalam bentuk

yang berbeda, jika

melakukan gerak dasar V step, maka kita dapat melakukan gerak dasar
tersebut tidak hanya menghadap ke depan saja. Kemungkinan gerak V step
yang dapat dilakukan adalah V step dapat berubah arah 90 derajat atau 180
derajat. Gerak dasar V step juga dapat dikembangkan berdasarkan intensitas.
Jika V step standar dilakukan tanpa lompatan maka jika berorientasi
pengembangan gerak dasar berdasarka intensitas, V step dapat dilakukan
sambil lompat.

Variasi gerak dasar V step juga dapat dikembangkan

berdasarkan hitungan. V step dilakukan dengan empat hitungan, variasi
gerak dasar V step dapat dikembangkan berdasarkan hitungan dengan
memberi delapan hitungan pada gerak dasar V step. Dari keterangan bahwa
gerak dasar V step dapat dikembangkan berdasarkan arah, intensitas, dan
hitungan, maka kita dapat mempraktikan v step dengan berbagai variasi.
Konsep pengembangan gerak dasar ini berlaku untuk gerak dasar-gerak
dasar lainya. Konsep kombinasi gerak merujuk pada melakukan beberapa
gerak dasar yang berbeda dalam satu rangkaian gerak atau dalam blok musik
tertentu. Berikut disajikan contoh kombinasi tiga gerak dasar senam aerobik
(marching, jumping jack, dan knee up
Tabel 4 variasi dan Kombinasi

Kombinasi 3 Gerak dasar
Langkag dasar

hitungan

March

4

Jumping jack

4

Knee up

16
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Lakukan
gerakan
marching
sebanyak 4
hitungan

Lakukan

Kombinasi

gerakan

gerak

dasar

jumping jack

marching

dan

sebanyak 2 kali

jumping

jack

atau 4 hitungan

sebanyak

2 set

( 16 hitungan)

Lakukan
gerakan knee up
sebanyak
16 hitungan

Gambar 21 Rankaian Gerak
Sumber: Modul PKB PJOK SD KK D

Merangkai gerakan dalam senam aerobik merupakan hal sangat simpel dan
sederhana, kuncinya kita hanya mendistribusikan satu atau beberapa
gerakan kedalam satu atau beberapa blok musik, sebagai gambaran kalau
hendak mengisi satu gelas kosong yang mempunyai volume 300ml dengan
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air, maka kita harus mengisi gelas kosong tersebut dengan 300ml air pula
tidak lebih dan tidak kurang.
Membuat rangkaian gerak senam aerobik merupakan perhitungan matematis
yang sangat sederhana, ingatlah selalu angka 32. Kalau kita hendak
mendistribusikan 2 gerakan dasar (A dan B) dalam satu blok musik, maka
kita bisa memberi 16 hitungan pada masing-masing gerak dasar, 16 hitungan
untuk gerak dasar A dan 16 hitungan untuk gerak dasar B. Kalau kita hendak
mendistribusikan 3 gerakan (gerakan A, B, dan C) pada 2 blok musik (64
hitungan), maka kemungkinan pertama kita bisa memberikan 32 hitungan
untuk gerakan A, 16 hitungan untuk gerakan B, dan 16 hitungan untuk
gerakan C. Kemungkinan kedua 16, 16, 32. Kemungkinan ketiga 8, 24, 32 dan
seterusnya.
a) Satu gerak dasar kedalam satu blok musik.
kita melakukan satu gerak dasar Vstep (sekali v-step empat ketukan)
sebanyak delapan kali atau 32 hitungan (setiap kaki kanan dan kiri
menyentuh lantai di hitung).
b) Satu gerak dasar kedalam dua blok musik.
Jika gerak dasar yang kita pakai vstep maka kita melakukan v-step 16 kali.
c) Dua gerak dasar kedalam satu blok musik
d) Tiga gerak dasar kedalam satu blok musik
e) Empat gerak dasar kedalam satu blok musik
f) Dst ...
Berikut adalah beberapa contoh rangkaian gerak
Catatan:
1) Basic step bisa digabungkan dengan teknik dasar lengan apa saja,
2) Cara menghitung menggunakan up and down beat yaitu menghitung setiap
kaki kanan dan kiri yang bergerak menyentuh lantai.
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3) Pada kolom mulai ada penanda ka/ki artinya gerakan basic step dimulai
dengan kaki kanan dahulu atau kiri dahulu
Tabel 5 Rangkaian Gerak.
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Penilaian Pembelajaran Aktivitas Gerak Berirama Kelas VI
1. Penilaian Sikap
a. Jenis/ teknik penilaian
Pengamatan oleh rekan sejawat
b.

Bentuk instrumen dan instrumen (sebaiknya dilampirkan)
Lembar pengamatan sikap
Nama

:

________________

Kelas

:

________________

Petugas Pengamatan :

________________

Tabel 6 Penilaian Sikap

No.

Aspek

1

Toleran

2

a. Menghormati pendapat
teman
b. Menerima kekurangan
orang lain
c. Menerima kesepakatan
meskipun berbeda dengan
pendapatnya
d. Menghormati teman yang
berbeda suku, agama, ras,
budaya, dan gender
Disiplin

3

a. Hadir tepat waktu
b. Mengikuti seluruh proses
pembelajaran
c. Mentaati prosedur kerja
sesuai peran
d. Selesai tepat waktu
Kerja sama
a. Sebagai anggota melibatkan
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Skor
1

2

3

4

Unit Pembelajaran
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diri dan mengambil peran
secara aktif dalam kelompok
b. Sebagai anggota kelompok
berbagi tugas dengan
anggota lain (tidak
mendominasi)
c. Tidak mengganggu peserta
didik lain
d. Membantu mempersiapkan
dan merapikan peralatan
pembelajaran
Total Skor
c.

Pedoman penskoran
1) Penskoran
Skor 4, jika seluruh indikator ditunjukkan oleh teman yang
diamati
Skor 3, jika tiga indikator ditunjukkan oleh teman yang
diamati
Skor 2, jika dua indikator ditunjukkan oleh teman yang
diamati
Skor 1, jika hanya satu indikator ditunjukkan oleh teman
yang diamati
2) Pengolahan skor
Skor maksimum: 12
Skor diperoleh
Nilai = --------------------- X 100
Skor maksimal

2. Penilaian Pengetahuan
a. Jenis/ teknik penilaian
Uji tulis
b. Bentuk instrumen dan instrumen (sebaiknya dilampirkan)
Soal uji tulis
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Nama

: ________________

Kelas

: ________________
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Tabel 7 Penilaian Pengetahuan

No

ASPEK DAN SOAL UJI TULIS

Skor
1

1

Fakta

2

a. Sebutkan tiga macam gerak
dasar langkah kaki/basic
step dalam senam aerobik?
Konsep

3

b. Jelaskan tiga manfaat
melakukan rangkaian senam
aerobik dalam jangka waktu
yang lama?
c. Sebutkan tiga kesalahan
yang sering terjadi ketika
melakukan basic step Vstep?
Prosedur

2

3

d. Jelaskan cara melakukan
teknik basic step knee up
pada senam aerobik!

c. Pedoman penskoran
1) Penskoran
a) Soal nomor 1
 Skor 3, jika jenis disebut secara lengkap
 Skor 2, jika jenis disebut secara kurang lengkap
 Skor 1, jika jenis disebut tidak lengkap
b) Soal nomor 2
 Skor 3, jika penjelasan benar dan lengkap
 Skor 2, jika penjelasan benar tetapi kurang lengkap
 Skor 1, jika sebagian penjelasan tidak benar dan kurang
lengkap
c) Soal nomor 3
 Skor 3, jika menjelaskan tiga kesalahan secara lengkap dan
benar
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 Skor 2, jika menjelaskan dua kesalahan secara lengkap dan
benar
 Skor 1, jika menjelaskan satu kesalahan secara lengkap dan
benar
d) Soal nomor 4
 Skor 3, jika menjelaskan prosedur benar dan lengkap
 Skor 2, jika menjelaskan prosedur benar tetapi kurang
lengkap
 Skor 1, jika menjelaskan prosedur tidak benar lengkap
2) Pengolahan skor
Skor maksimum: 12
Skor diperoleh
Nilai = --------------------- X 100
Skor maksimum
3. Penilaian Keterapilan
a. Jenis/teknik penilaian
Uji unjuk kerja praktik rangkaian variasi dan kombinasi gerak
dasar senam aerobik
b. Bentuk instrumen dan instrumen (sebaiknya dilampirkan)
Nama
:________________
Kelas

:________________

Petugas Pengamatan : ________________
Tabel 8 Penilaian Keterapilan

No

Skor

Indikator
Esensial

1

2

3

4

1. Teknik Gerak
2. Kreativitas
3. Kekompakan
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c. Pedoman penskoran praktik
1) Penskoran
Kekompakan.
 Nilai 4 Jika selama melakukan rangkaian gerak selalu
kompak
 Nilai 3 jika Jika selama melakukan rangkaian gerak sering
kompak
 Nilai 2 Jika Jika selama melakukan rangkaian gerak kadang
kompak
 Nilai 1 jika Jika selama melakukan rangkaian gerak selalu
tidak kompak
Teknik gerak.
 Nilai 4 Jika selama melakukan rangakaian gerak
dengan teknik gerak
 Nilai 3 Jika selama melakukan rangakaian gerak
kecil kurang sesuai teknik gerak
 Nilai 3 Jika selama melakukan rangakaian gerak
kadang sesuai teknik gerak
 Nilai 3 Jika selama melakukan rangakaian gerak
sesuai teknik gerak
Kreativitas.
 Nilai 4 jika melakukan:
a. perubahan formasi barisan,
b. perubahan arah gerak dasar,
c. melakukan variasi intensitas gerak,
d. melakukan variasi gerak lengan.
 Nilai 3 jika hanya melakukan 3 unsur.
 Nilai 2 jika hanya melakukan 2 unsur
 Nilai 1 jika hanya melakukan 1 unsur.
2) Pengolahan skor proses gerak
Skor maksimum: 12
Skor diperoleh
Nilai = --------------------- X 100
Skor maksimum
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sesuai
sebagaian
kadangtidak
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pilihlah jawaban yang tepat dari pilihan A,B,C, dan D
1. Salah satu teknik gerak dasar ayunan lengan dibawah ini adalah….
A. Mambo
B. Butterfly
C. Tap sie
D. Lunge
2. Manfaat melakukan senam aerobik dalam waktu yang relatif lama
menggunakan intensitas rendah berguna untuk melatih unsur
kebugaran jasmani….
A. Stamina
B. Daya tahan
C. Kekuatan
D. Koordinasi
3. Gambar gerak dasar yang disajikan pada gambar dibawah ini adalah….

A.
B.
C.
D.
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Tap side
Push back
Lunge
Leg curl
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4. Disajikan bebrapa gerak dasar senam aerobik
a. Tap side
b. Jumping jack
c. Knee up
d. Double step
e. Mambo
Urutan gerak dasar yang dapat dilakukan hanya secara low impactlow atau high impact-hanya high impact adalah
A. a-b-c
B. a-c-b
C. e-d-c
D. e-c-d
5. Teknik gerak ini diawali dengan membukakan kaki selebar satu
setengah bahu sambil melompat, kemudian menutupkan kembali
sambil melompat, pada teknik gerak dasar ini kedua kaki mendarat
berawal dari menyentuhkan bola kaki dan berakhir ke tumit dengan
menggunakan fungsi persendian engkel sebagai peredam gerakan,
kemudian sambil menekukkan lutut untuk meredam gerakan lompat
dan menjaga arah lutut tetap ke depan. Deskripsi tersebut merupakan
prinsip dasar dari gerak dasar
A. Double step
B. Jumping jack
C. Knee up
D. Skip
6. Berat badan saat melakukan gerak dasar kaki tap side berada pada….
A. Kaki kanan, jika kaki kiri yang disentuhkan
B. Kaki kiri, jika kaki kanan yang disentuhkan
C. Kaki kanan, jika kaki kanan yang disentuhkan
D. Kaki kiri, jika kaki kiri yang disentuhkan
7. Gerak dasar lengan yang dapat melatih otot bahu adalah….
A. Shoulder press up
B. Chest press
C. Bisep curl
D. Butterfly
8. Kombinasi gerak dasar kaki dan tangan yang mempunyai katagori
gerak berintensitas tinggi adalah
A. Tap side dan shoulder press up
B. V step dan bisep curl
C. Jumping jack dan upright row
D. Easy walk upright row
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Aktivitas fisik khusus dalam materi pendidikan jasmani olahraga dan
kesehatan (PJOK) yang teratur dan terukur mampu mempertahankan bahkan
mengembangkan tingkat kebugaran. Aktivitas gerak berirama merupakan
bagian dari aktivitas yang ada pada materi mata pelajaran PJOK mempunyai
manfaat yang sama yaitu mampu mempertahankan bahkan meningkatkan
kebugaran jasmani.
Materi yang disajikan dalam unit pembelajaran ini adalah variasi dan
kombinasi gerak dasar senam aerobik dengan latihan yang teratur dan
terukur mampu mengembangkan individu secara organik, neuromuskular,
dan perseptual. Dengan pengkondisian tertentu atau penerapan model
pembelajaran yang tepat maka kemampuan sosial peserta didik dapat
dikembangkan. Dengan melihat manfaat yang dijelaskan maka tidak akan
salah jika aktivitas ini tidak hanya dilakukan dalam proses pembelajaran,
tetapi dengan pemberian konsep yang baik kepada peserta didik maka hal ini
akan membuat peserta didik termotivasi dan terinpirasi untuk melakukan
aktivitas tidak hanya pada proses pembelajaran. Dengan keterbatasan waktu
yang cukup untuk dapat mengembangkan kebugaran maka aktivitas ini
menjadi salah satu solusi dalam rangka mencapai tujuan peningkatan
kebugaran jasmani yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari.
Pengembangan soal baik yang berdasarkan proses pembelajaran dari unit
maupun contoh soal dari pengembangkan soal HOTS disusun dalam rangka
memberikan pengetahuan bagaimana berfikir dan bertindak secara
terintegrasi, juga dalam rangka menguatkan materi yang telah diajarkan
pada unit pembelajaran aktivitas gerak berirama unit variasi kombinasi
gerak dasar senam aerobik.
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Setelah mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar senam aerobik, baik
secara konsep maupun praktik keterampilan. Diharapkan guru juga mampu
mampu menginspirasi guru dalam mengembangkan materi materi lain pada
lingkup aktivitas gerak berirama, juga mampu mengembangkan soal terkait
materi yang relevan.
Jika selama ini secara umum dalam membelajarkan aktivitas gerak berirama
guru hanya memberi tugas kepada peserta didik untuk membuat rangkaian
gerak senam aerobik yang sangat kompleks dan tidak rasional juga tanpa
memberikan pemahaman tentang gerak dasar, pemahaman tentang variasi
dan kombinasi gsenam aerobik, maka saatnya untuk melakukan perubahan
yang mendasar dalam mengelola pembelajaran. Kegiatan dalam perencanaa,
pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran hendaknya dilakukan sesuai
prosedur yang betul. Sehingga diharapkan kompetensi guru dalam
membelajaran aktivitas gerak berirama meningkat.
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Melalui unit pembelajaran aktivitas gerak berirama yang dikembangkan ini
dan

digunakan

dalam

kegiatan

program

Peningkatan

Kompetensi

Pembelajaran yang berbasis zonasi, diharapkan mampu memberikan
inspirasi bagi guru untuk mengembangkan unit pembelajaran yang lain, yang
pada

akhirnya

membantu guru

dalam

melaksanakan

perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
Tidak lupa bahwa unit pembelajaran yang dikembangkan ini

jauh dari

kondisi sempurna, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak
diharapkan demi perbaikan dokumen ini dan makin kompeten guru dalam
menjalankan tugas sebagai pendidik dalam mengelola pembelajaran,
khususnya pembelajaran gerak berirama dan umumnya pebelajaran mata
pelajaran PJOK.
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Modul PKB PJOK SD KK D (2018) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Modul Pelatihan Kurikulum 2013 mata pelajaran PJOK SMA (2015)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud 37 tahun 2018 tentang KI KD Kurikulum 2013 Jenjang
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
www.doktersehat.com
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A.

Lembar Kerja Peserta Didik 1

Identifikasi Gerak Dasar Senama Aerobik
Petunjuk Pelaksanaan
1.

Bekerja secara perorangan

2.

Tuliskan minimal 5 gerak dasar kaki dan tangan

3.

Praktikkan gerak dasar kaki dan tangan tersebut secara mandiri

4.

Tandai pada kolom yang tersedia apakan Anda Telah Menguasai (TM)
gerak dasar tersebut atau Perlu Latihan (PL)

Selamat bekerja

NO

GERAK DASAR LANGKAH KAKI

TM

PL

1
2
3
...
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B.

Lembar Kerja Peserta Didik 2

Variasi dan Kombinasi Gerak Dasar Senama Aerobik
Petunjuk Pelaksanaan
1.

Bekerja secara berkelompok

2.

Diskusikan untuk memilih minimal 4 gerak dasar senam aerobik

3.

Latihlah 4 gerak dasar senam aerobik tersebut berdasarkan variasi dan
kombinasi

4.

Buatlah rangkaian gerak senam aerobik dari gerak dasar tersebut

5.

Tuliskan nama gerak dasar kaki dan lengan serta hitunganya pada
format yang tersedia

6.

Mendemonstrasikan rangkaian gerak senam aerobik

Selamat bekerja

NO

GERAK DASAR KAKI

1
2
3
...
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GERAK DASAR LENGAN

HITUNGAN

