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SILABUS PEMBELAJARAN JARAK JAUH 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

 
Kelas   : 2 (Dua) 
Kompetensi Dasar : 3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor , non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk  

          permainan, dan menjaga keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air 
  4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor , non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk  
          permainan, dan menjaga keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air 

 
Tujuan Pembelajaran Materi 

Pokok 
Langkah  Kegiatan Media  Tugas Keterangan 

 
1. Peserta didik dapat 

menjelaskan tahapan 
membasahi diri dengan air 
sesuai dengan tahapan yang 
benar dalam pembelajaran 
aktivitas air 

 
 

Gerak Non-
lokomotor 
pada 
aktivitas air. 

Langkah ke -  1 
Penyampaian panduan siswa oleh 
Guru 
( Via Zoom , WhatsApp , Vidio , 
Melalui Koordinator Kelas)  

Vidio / 
Mp3 / 
(menggun
akan alat 
yang ada 
di rumah) 

Mengerjakan  
Jurnal PJJ / 
LKPD 

Pertemuan 
ke-1 

Langkah ke -  2  
Pelaksanaan Tugas 

- Menjelaskan tahapan 
membasahi diri dengan air 

Langkah ke -  3  
Pengumpulan Tugas dari peserta 
didik 
Langkah ke -   4 
Penilaian / Evaluasi 

 
 
 
 
 



SILABUS PEMBELAJARAN JARAK JAUH 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

 
Kelas   : 2 (Dua) 
Kompetensi Dasar : 3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor , non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk  

          permainan, dan menjaga keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air 
  4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor , non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk  
          permainan, dan menjaga keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air 

 
Tujuan Pembelajaran Materi 

Pokok 
Langkah  Kegiatan Media  Tugas Keterangan 

 
1. Peserta didik dapat Peserta 

didik dapat menjelaskan 
tahapan berjalan di dalam 
air sesuai dengan tahapan 
yang benar dalam 
pembelajaran aktivitas air 

 
 

Gerak 
Lokomotor 
pada 
aktivitas air. 

Langkah ke -  1 
Penyampaian panduan siswa oleh 
Guru 
( Via Zoom , WhatsApp , Vidio , 
Melalui Koordinator Kelas)  

Vidio / 
Mp3 / 
(menggun
akan alat 
yang ada 
di rumah) 

Mengerjakan  
Jurnal PJJ / 
LKPD 

Pertemuan 
ke-2 

Langkah ke -  2  
Pelaksanaan Tugas 

- Menjelaskan tahapan 
Berjalan diri di dalam air 

Langkah ke -  3  
Pengumpulan Tugas dari peserta 
didik 
Langkah ke -   4 
Penilaian / Evaluasi 

 
 
 
 
 



SILABUS PEMBELAJARAN JARAK JAUH 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

 
Kelas   : 2 (Dua) 
Kompetensi Dasar : 3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor , non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk  

          permainan, dan menjaga keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air 
  4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor , non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk  
          permainan, dan menjaga keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air 

 
Tujuan Pembelajaran Materi 

Pokok 
Langkah  Kegiatan Media  Tugas Keterangan 

 
1. Peserta didik dapat Peserta 

didik dapat menjelaskan 
tahapan bernafas di dalam 
air sesuai dengan tahapan 
yang benar dalam 
pembelajaran aktivitas air 

 
 

Gerak Non 
Lokomotor 
pada 
aktivitas air. 

Langkah ke -  1 
Penyampaian panduan siswa oleh 
Guru 
( Via Zoom , WhatsApp , Vidio , 
Melalui Koordinator Kelas)  

Vidio / 
Mp3 / 
(menggun
akan alat 
yang ada 
di rumah) 

Mengerjakan  
Jurnal PJJ / 
LKPD 

Pertemuan 
ke-3 

Langkah ke -  2  
Pelaksanaan Tugas 

- Menyebutkan tahapan  cara 
bernafas di dalam air 

Langkah ke -  3  
Pengumpulan Tugas dari peserta 
didik 
Langkah ke -   4 
Penilaian / Evaluasi 

 



KD. 3.7 - 4.7 Pertemuan 1

PANDUAN BELAJAR
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PJOK KELAS 2 SD

Peserta didik dapat menjelaskan tahapan
membasahi diri dengan air sesuai dengan
tahapan yang benar dalam pembelajaran

aktivitas air
 

Mandiri
Tanggung Jawab
Disiplin

 

Aktivitas Pengenalan Air  - Membasahi Diri Dengan Air

LITRASI MATERI

TUJUAN NILAI KARAKTER

Untuk membiasakan bergerak dalam air.
Agar perenang dapat merasakan pengaruh air terhadapan gerakan tubuh manusia.
Agar perenang dapat merasakan pengaruh ketika bernafas di dalam air.
Agar membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air.
Meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air.

Pengenalan air bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum
melakukan aktifitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum
melakukan gaya renang. Aktivitas pengenalan air biasanya dilakukan kepada setiap orang
yang ingin belajar renang. Aktivitas pengenalan air memiliki tujuan tersendiri.
Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah.

1.
2.
3.
4.
5.



KD. 3.7 - 4.7 Pertemuan 1

PANDUAN BELAJAR
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PJOK KELAS 2 SD

a. Masuk pelan-pelan ke kolam renang yang dangkal
b. Basahi mukamu dengan air
c. Masukan mukamu ke dalam air sebatas telinga, dengan mata membuka
d. Angkat muka dari air, buang nafas melalui mulut, lakukan gerakan ini beberpa kali

.

Aktivitas Pengenalan Air  - Membasahi Diri Dengan Air

Tahapan Membasahi Diri Dengan Air

Anak-anak setelah membaca materi pengenalan air berupa cara membasahi diri dengan
air , semoga kalian lebih paham akan pentingnya materi perkenalan air ini. Selain itu
semoga materi ini memberikan motivasi dan keberanian kalian dalam melakukan
aktivitas di air.

- Anak-anak ayo awali kegiatan hari ini dengan berdoa.
- Anak -anak berikut merupakan materi cara membasahi diri dengan air, materi ini 
   merupakan aktivitas pengenalan air.
- Baca secara seksama kemudian bayangkan kalian sedang melakukan gerakan tersebut.

PERSIAPAN

PENUTUP



KD. 3.7 - 4.7 Pertemuan 1

Lembar Kerja Peserta Didik
PJOK KELAS 2 SD

Nama    : ..............................................

Kelas     : ..............................................

Sekolah : ..............................................

PETUNJUK PENGISIAN
 

Lakukan aktivitas belajar gerak yang
diinstruksikan pada LKPD ini. 
beri tanda      atau isi kolom ........ setelah
kamu melakukan aktivitas belajar gerak

Jawablah pertanyaan berikut ini , hafalkan
kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara

atau rekaman vidio.!
 

PETUNJUK PENGISISAN LKPD

TUNJUKKAN KEMAMPUAN TERBAIKMU

Kirimkan dokumentasi aktivitas
gerak sesuai LKPD dalam bentuk
video berdurasi maksimal 
satu menit

Apabila kamu tidak bisa
mengirimkan dokumentasi
kegiatan,  lengkapi isian LKPD
ini dan kumpulkan kepada
Guru PJOK

P E N G U M P U L A N  T U G A S

Sebutkan Tahapan Cara Membasahi Diri di dalam Air !
 1. 

 4. 
 3.
 2.



KD. 3.7 - 4.7 Pertemuan 2

PANDUAN BELAJAR
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PJOK KELAS 2 SD

Peserta didik dapat menjelaskan tahapan
berjalan di dalam air sesuai dengan tahapan
yang benar dalam pembelajaran aktivitas air

 

Mandiri
Tanggung Jawab
Disiplin

 

LITRASI MATERI

TUJUAN NILAI KARAKTER

Aktivitas Pengenalan Air  - Berjalan di dalam Air

Untuk membiasakan bergerak dalam air.
Agar perenang dapat merasakan pengaruh air terhadapan gerakan tubuh manusia.
Agar perenang dapat merasakan pengaruh ketika bernafas di dalam air.
Agar membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air.
Meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air.

Pengenalan air bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum
melakukan aktifitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum
melakukan gaya renang. Aktivitas pengenalan air biasanya dilakukan kepada setiap orang
yang ingin belajar renang. Aktivitas pengenalan air memiliki tujuan tersendiri.
Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah.

1.
2.
3.
4.
5.



KD. 3.7 - 4.7 Pertemuan 2

PANDUAN BELAJAR
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PJOK KELAS 2 SD

Berjalan di dalam kolam harus dilakukan dengan hati-hati, 
a. Pegang pinggir kolam dengan salah satu lengan,      
b. Jaga agar kepala berada di atas air dan bernapaslah dengan normal
c. Berjalanlah secara perlahan dengan menyusuri pinggir kolam
d. Apabila dirasa telah berani berjalan tanpa memegang pinggir kolam.

Anak-anak setelah membaca materi pengenalan air berupa cara berjalan di dalam air ,
semoga kalian lebih paham akan pentingnya materi perkenalan air ini. Selain itu semoga
materi ini memberikan motivasi dan keberanian kalian dalam melakukan aktivitas di air.

- Anak-anak ayo awali kegiatan hari ini dengan berdoa.
- Anak -anak berikut merupakan materi cara berjalan didalam air, materi ini 
   merupakan aktivitas pengenalan air.
- Baca secara seksama kemudian bayangkan kalian sedang melakukan gerakan tersebut.

Aktivitas Pengenalan Air  - Berjalan di dalam Air

Tahapan Berjalan di dalam Air

PERSIAPAN

PENUTUP



KD. 3.7 - 4.7 Pertemuan 2

Lembar Kerja Peserta Didik
PJOK KELAS 2 SD

Nama    : ..............................................

Kelas     : ..............................................

Sekolah : ..............................................

PETUNJUK PENGISIAN
 

Lakukan aktivitas belajar gerak yang
diinstruksikan pada LKPD ini. 
beri tanda      atau isi kolom ........ setelah
kamu melakukan aktivitas belajar gerak

TUNJUKKAN KEMAMPUAN TERBAIKMU

Kirimkan dokumentasi aktivitas
gerak sesuai LKPD dalam bentuk
video berdurasi maksimal 
satu menit

Apabila kamu tidak bisa
mengirimkan dokumentasi
kegiatan,  lengkapi isian LKPD
ini dan kumpulkan kepada
Guru PJOK

P E N G U M P U L A N  T U G A S

Sebutkan Tahapan Cara Berjalan di dalam Air !
 1. 

 4. 
 3.
 2.

Jawablah pertanyaan berikut ini , hafalkan
kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara

atau rekaman vidio.!
 

PETUNJUK PENGISISAN LKPD



KD. 3.7 - 4.7 Pertemuan 3

PANDUAN BELAJAR
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PJOK KELAS 2 SD

Peserta didik dapat menjelaskan tahapan
mengambil nafas di dalam air sesuai dengan

tahapan yang benar dalam pembelajaran
aktivitas air

 

Mandiri
Tanggung Jawab
Disiplin

 

LITRASI MATERI

TUJUAN NILAI KARAKTER

Aktivitas Pengenalan Air  - Mengambil Nafas di dalam Air

Untuk membiasakan bergerak dalam air.
Agar perenang dapat merasakan pengaruh air terhadapan gerakan tubuh manusia.
Agar perenang dapat merasakan pengaruh ketika bernafas di dalam air.
Agar membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air.
Meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air.

Pengenalan air bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum
melakukan aktifitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum
melakukan gaya renang. Aktivitas pengenalan air biasanya dilakukan kepada setiap orang
yang ingin belajar renang. Aktivitas pengenalan air memiliki tujuan tersendiri.
Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah.

1.
2.
3.
4.
5.



KD. 3.7 - 4.7 Pertemuan 3

PANDUAN BELAJAR
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PJOK KELAS 2 SD

Cara mengambil nafas di darat dan di dalam air tidak sama. 
Adapun tahapan mengambil nafas di dalam air adalah 
a. Berdiri di dekat tepian kolam tidak terlalu ketengan dan bersiap dengan mengambil 
    nafas yang dalam . 
b. Masukkan kepala dengan cara jongkok sambil mmbuang nafas secara perlahan 
     melalui mulut
c. Berdiri hingga badan tegak disertai mengambil nafas

Aktivitas Pengenalan Air  - Mengambil Nafas di dalam Air

Tahapan Mengambil Nafas di dalam
Air

Anak-anak setelah membaca materi pengenalan air berupa cara mengambil nafas di
dalam air , semoga kalian lebih paham akan pentingnya materi perkenalan air ini. Selain
itu semoga materi ini memberikan motivasi dan keberanian kalian dalam melakukan
aktivitas di air.

- Anak-anak ayo awali kegiatan hari ini dengan berdoa.
- Anak -anak berikut merupakan materi cara berjalan didalam air, materi ini 
   merupakan aktivitas pengenalan air.
- Baca secara seksama kemudian bayangkan kalian sedang melakukan gerakan tersebut.

PERSIAPAN

PENUTUP



KD. 3.7- 4.7 Pertemuan 3

Lembar Kerja Peserta Didik
PJOK KELAS 2 SD

Nama    : ..............................................

Kelas     : ..............................................

Sekolah : ..............................................

PETUNJUK PENGISIAN
 

Lakukan aktivitas belajar gerak yang
diinstruksikan pada LKPD ini. 
beri tanda      atau isi kolom ........ setelah
kamu melakukan aktivitas belajar gerak

TUNJUKKAN KEMAMPUAN TERBAIKMU

Kirimkan dokumentasi aktivitas
gerak sesuai LKPD dalam bentuk
video berdurasi maksimal 
satu menit

Apabila kamu tidak bisa
mengirimkan dokumentasi
kegiatan,  lengkapi isian LKPD
ini dan kumpulkan kepada
Guru PJOK

P E N G U M P U L A N  T U G A S

Sebutkan Tahapan Cara Bernafas di dalam Air !
 1. 

 3.
 2.

Jawablah pertanyaan berikut ini , hafalkan
kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara

atau rekaman vidio.!
 

PETUNJUK PENGISISAN LKPD


