
 

 

 

 
UNIT KEGIATAN BELAJAR 

(UKB) 
KEBUGARAN JASMANI 

 

1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : PJOK X ( IPA dan IPS ) 
b. Semester   : 1 
c. Kompetensi Dasar  :  

 
3.5  Menganalisis konsep latihan  dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait 

kesehatan (daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan) menggunakan 

instrumen terstandar 

4.5  Mempraktikkan hasil analisis konsep latihan  dan pengukuran komponen kebugaran jasmani 

terkait kesehatan (daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan) menggunakan 

instrumen terstandar 

 
 

d. Indikator Pencapaian Kompetensi :  
 
3.5.1  Menjelaskan konsep latihan kebugaran jasmani gerakan kelentukan 
3.5.2  Menganalisis pengukuran komponen kebugaran jasmani gerakan             

  kelentukan  
3.5.3  Menganalisis konsep latihan  dan pengukuran komponen   
           kebugaran jasmani 
4.5.1 Mempraktikkan hasil analisis konsep latihan  dan pengukuran  

komponen kebugaran jasmani gerakan kelentukan 

4.5.2  Mempraktikan gerakan kelentukan dengan baik dan benar 

 
 
 

e. Materi Pokok   : KEBUGARAN JASMANI 
f. Alokasi Waktu  : 2 X 3 JP 
g. Tujuan Pembelajaran :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melalui Diskusi, Tanya jawab, penugasan, domonstrasi  dengan 
menggunakan model pembelajaran Inquiry based learning, peserta 
didik dapat menganalisis konsep latihan dan pengukuran 
kebugaran jasmani dan mempraktikkan hasil analisis konsep 
latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan (kelentukan) 
menggunakan instrumen terstandar dengan rasa ingin tahu, 
tanggung jawab, displin dan pantang menyerah. 
 

 



 

 

 

 
h. Materi Pembelajaran    
 Gambaran latihan kelentukan (faktual) 
 komponen latihan kelentukan (konseptual) 
 latihan gerakan kelentukan (konseptual) 
 teknik latihan kelentukan (prosedural) 
 mengukur dan membandingkan kriteria standar gerakan kelentukan 

(prosedural) 
 

2. Peta Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pendahuluan  
Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian membaca dan memahami 
bacaan di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aktivitas sehari-hari tidak hanya berupa olahraga atau bekerja, melainkan aktivitas 
non fisik lain, bahkan hanya sekedar bermain atau belajar. Kelelahan yang timbul 
setelah seseorang melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, dapat terjadi ketika 
seseorang tidak lagi mampu dan tidak lagi mempunyai cukup tenaga untuk menikmati 
waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan lainnya yang mendadak. 
Kebugaran jasmani merupakan tampilan lahiriah seseorang sebagai gambaran 
tampilan diri secara keseluruhan. Artinya, seseorang tidak akan mendapatkan kondisi 
bugar jasmani dan rohani, jika secara lahiriah tidak terlihat bugar. Latihan-latihan 
kondisi fisik (physical conditioning) perlu Kalian lakukan karena memegang peranan 
penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani 
(physical fitness). Derajat kebugaran jasmani yang Kalian miliki sangat menentukan 
kemampuan Kalian dalam melaksanakan tugas sehari-hari.  Sekali lagi perlu Kalian 
ingat, “semakin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang maka semakin tinggi 
kemampuan menahan beban tugas kerja dandengan demikian tidak akan mudah lelah, 
sehingga dari sini munculah daya tahan terhadap berbagai gangguan penyakit.”  Dengan kata 
lain, ia akan kian produktif dalam melakukan seluruh aktivitas 

Pertanyaan: 
a. Apa yang kamu ketahui tentang kebugaran jasmani? 
b. Apa peran kebugaran jasmani dalam produktifitas kerja sehari-hari? 
c. Apa saja unsur kebugaran jasmani? 
d. Bagamana cara meningkatkan kebugaran jasmani? 
e. Bagamana cara mengukur kebugaran jasmani seseorang? 

 

AKTIVITAS PENGEMBANGAN 

KEBUGARAN JASMANI 



 

 

 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan kalian lanjutkan 
ke kegiatan belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini. 
 

b. Kegiatan Inti 
1) Petunjuk Umum UKB 

a) Buku siswa dan guru Pendidikan Jasmani, dan Kesehatan 
Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

b) Buku siswa Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Untuk 
SMA/MA/SMK Kelas X 

c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada 
bagian yang telah disediakan. 

d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo 
berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan 
belajar 1,2 dan3 kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain 
yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat 
belajar ke UKB berikutnya. 
 

2) Kegiatan Belajar 
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan 

konsentrasi  !!! 

 

Kegiatan Belajar  
 

Ayo…sekarang lakukan kegiatan berikut. 
Tiap kegiatan yang sudah dilakukan, tulis tanggal keberhasilannya 

URAIAN GERAK GAMBAR TANGGAL 
pelaksanaan 

a) Persiapan: duduk 

berhadapan kedua 

kaki di buka lebar ke 

samping dengan 

telapak kaki saling 

bertemu. 
 
b) Pelaksanaan: dilakukan 

dengan gerak sambil 

menarik, secara 

bergantian berulang-

ulang (8x hitungan). 

 
c) Lakukan sebanyak 2 set 

  



 

 

 

a. Persiapan: duduk dengan 

kedua kaki diluruskan. 
 
b. Pelaksanaan: lentingkan 

badan mendekati lutut, 

tangan memegang 

ujung kedua kaki, 

paksakan wajah atau 

muka mencium lutut, 

lakukan berulang-ulang 

(8x hitungan). 

Lakukan sebanyak 8x dengan 
benar 

 

 

Ukur kelentukan 

punggungmu 

  

 

 
Dari ilustrasi tersebut, apa peran kebugaran jasmani dalam kegiatan 

sehari-hari? Bagaimanacara kalian kelentukan? Mengapa kelentukan 

perlu ditingkatkan?Dapatkah kalian memberikan contoh masalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang penyelesaiannya menggunakan  

kelentukan?? Kerjakan bersama teman kalian di buku kerja masing-

masing!Periksakan seluruh pekerjaan kalian kepada Guru agar dapat 

diketahui penguasaan materi sebelum kalian diperbolehkan belajar ke 

UKB berikutnya. 

 

 

 

 

Perhatikan cuplikan video berikut ini sebagai acuan dalam melakukan 

gerakan kelentukan…. 

Video-link\Kelenturan.MOV 

c. Penutup 
 

Bagaimana kalian sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, 

dan 3, berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri Anda terhadap 

materi yang sudah Anda pelajari.Jawablah sejujurnya terkait dengan 

penguasaan materi pada UKB ini di Tabel berikut. 

 

Video-link/Kelenturan.MOV


 

 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No. Pernyataan 

 
 
 
 
 
 

 

1.  Saya telah dapat menjelaskan pengertian aktivitas 
pengembangan kebugaran jasmani 

  

2. Saya telah mengenali berbagai komponen-
komponen kebugaran jasmani terkait dengan 
kesehatan 

  

3. Saya telah mengenali berbagai komponen-
komponen kebugaran jasmani terkait dengan 
keterampilan 

  

4. Saya dapat menjelaskan manfaat kebugaran 
jasmani dalam menunjang aktivitas belajar 

  

5. Saya dapat menjelaskan manfaat kebugaran 
jasmani dalam menunjang aktivitas kegiatan 
sehari-hari di rumah 

  

6.  Saya telah dapat melakukan berbagai aktivitas 
yang dapat dialkukan untuk meningkatkan 
kebugaran jasmani dengan prinsip latihan yang 
benar 

  

7. Saya dapat mengukur derajat kebugaran jasmani 
terutama daya tahan kardiorespiratori, kekuatan, 
kelentukan 

  

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka 

pelajarilah kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan 

pelajari ulang kegiatan belajar bugar dan sehat yang sekiranya perlu 

kalian ulang dengan bimbingan Guru atauteman sejawat. Jangan putus 

asa untuk mengulang lagi!.Dan apabila kalian menjawab “YA” pada 

semua pertanyaan, maka lanjutkan berikut. 

 

 

 

 

YA TIDAK 



 

 

 

Dimana posisimu? 

Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi bugar dan sehat dalam 

rentang 0 – 100, tuliskan ke dalam kotak yang tersedia. 

 

 

 

 
 

Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi BUGAR DAN 

SEHAT lanjutkan kegaitan berikut untuk mengevaluasi penguasaan 

kalian!. 

 

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi Kebugaran Jasmani! 
  

Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi kebugaran 
jasmani maka kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja kalian 
masing-masing. 
 

1. Komponen kebugaran jasmani apa sajakah yang perlu Kalian kenali dan 

tingkatkan kualitasnya sehingga tidak ada kendala dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari? 

2. Jelaskan cara melakukan peningkatan komponen daya tahan kardiorespiratori! 

3. Jelaskan cara melakukan peningkatan komponen kekuatan otot tungkai, perut, 

penggang, lengan, dan bahu? 

4. Jelaskan cara melakukan peningkatan komponen kelentukan! 

5. Apakah manfaat yang dapat Kalian ambil jika kualitas kebugaran jasmani terkait 

dengan kesehatan baik? 

6. Tindakan apakah yang akanKalian lakukan jika Kalian diminta untuk 

meningkatkan kualitas kebugaran jasmani selama tiga bulan untuk mencapai 

kualitas kebugaran jasmani yang baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Setelah menyelesaikan tugas di atas dan mengikuti kegiatan ini bagaimana 

penyelesaian permasalahan pada pendahuluan di bagian awal 

pembelajaran tadi? Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku 

atau teman lain. Kemudian tuliskan penyelesaian permasalahan tersebut di 

buku kerja masing-masing!. 

Ini adalah bagian akhir dari UKB materi BUGAR DAN SEHAT, mintalah tes 

formatif kepada Gurukaliansebelum belajar keUKB berikutnya.  

Sukses untuk kalian!!! 

 

 

 

 


