




































c Kombinasi lempar, tangkap, menggiring, dan menembak bola

Pelaksanaannya:

1. Bola dipegang di depan badan kemudian dilempar.

2. Bola ditangkap oleh salah satu pemain yang menunggu didaerah three point.

3. Bola dilempar ke pemain semula,.

4. Bola digiring ke arah bersyarat atau di bawah ring.

5. Bola ditembak ke dalam ring.

2 TaKiR Permainan Bola Basket

Teknik dalam permainan bola basket dapat dibedakan dalam tiga cara, yaitu:

a Cara serangan cepat

Dalam cara ini, segala sesuatu dilakukan dengan secepat mungkin. Bentuk serangannya, yaitu

mengoper, kemudian memasukkan bola ke keranjang.

b. Cara serangan bebas

Dalam cara ini, posisi pemain bebas dan tidak ditentukan terlebih dahulu. Hal ini memerlukan

kekompakkan antarpemain, disamping kecepatan dan cara membaca pergerakan lawan.

G Cara kombinasi

Dalam cara ini, seorang merupakan kombinasiserangan cepatdan serangan bebas. Sbtem kombinasi

iniserangan ini dianggap lebih karena mempersulit lawan mengetahuitaktik permaiann kita.

3. Bermain Bota Basket dengan Peraturan Dimodffilasi

Pada kegiatan pembelajaranya dapat dilakukan bermain dengan peraturan yang dimodifikasi, baik

ukuran lapangan, jumlah pemain dan waktu permainan. Adapun peraturannya sebagai berikut.

1. Gunakan lapangan permainan yang ada disekitar Anda.

2. Jumlah pemain disesuaikan dengan luas bidang permainan.

3. Praktikkan seluruh teknik dasar (melempar, menangkap, menggiring, dan menembak) selama
permainan.

4. Buatlah aturan sederhana yang disepakatioleh seluruh peserta yang terlibat.

5. Bermainlah Anda dengan baik.

6. Jika terjadi kesalahpahaman selama permainan, selesaikan dengan jalan musyawarah.

7. Untuk meningkatkan kemampuan teknik koordinasi gerakan, dan sekaligus untuk mengerti dan

mengetahui posisi yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
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Di bawah ini keterampilan gerak dasar bola voli yang dapat dikombinasikan, kecuali ....

a. passing

b. servis

c. smash dan blok

d. dribel

Sikap yang harus diperhatikan dalam passing atas adalah ....

a, jari dibuka lemas

b. jari rapat kaku

c. jari-jari ditutup

d. jari-jari diputar

Di bawah ini yang termasuk servis dalam bola voli adalah ....

a. servis bawah dan atas

b. servis panjang

c. servis jauh

d. servis pendek

Permainan bola basket dimainkan oleh ... tiap regu.

a. 5 pemain

b. 6 pemain

c. 7 pemain

d. 8 pemain

Waktu pertandingan untuk bola basket adalah ....

a. 2x10menit
b, 2x12menit
c. 2x15menit
d. 2x20menit
Untuk memulai passing pertandingan bola basket harus dilakukan ,...

a. passing

b. jump ball

c. jump shoot

d. free throw

I Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan teknik-teknik dasar permainan sepak bola!

2. Sebutkan 10 pemain sepak bola nasional lndonesia!

3. Sebutkan teknik-teknik dasar permainan bola voli!

4. Sebutkan tekni dasar dalam permainan bola basket!

5. Jelaskan cara memegang bola basket yang baik dan benar!

o.
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Slandar Kompetensi:
r''lemprahikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Iujuan Pembelaiaran
Setelah mempelaiari modul ini, Anda diharapkan dapat:'. Melakukan berbagai teknik dasar permainan rounders.
2, Melakukan berbagai teknik dasar permainan tenis meja.

ffi
€r/,

1,

2,

3.

4.

rrtltttlltlllrrrtllE!ItlttItx*:H*#ffi##s&s

Rounders

Permainan rounders adalah salah satu permainan yang menggunakan bola kecil dan sebuah

cemukul kayu. Permainan rounders hampir sama dengan permainan kasti, cuma cara mematikan dan

Dentuk lapangannya yang berbeda. Lapangan rounders berbentuk segi lima beraturan dengan panjang

sisinya 15 meter, dan tiap sudut diberi base untuk tempat hinggap dalam permainan rounders ditentukan

dengan inning, yaitu satu kali giliran mendapat kesempatan menjadi regu memukul dan satu kali menjadi
regu penjaga, Rounders dimainkan oleh dua regu dengan jumlah pemain masing-masing regu adalah
12 orang.

1, Teknik Dasar Permainan Rounders

Sebelum Anda bermain rounders, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu teknik permainan

rounders.

Ada beberapa teknik dasar permainan rounders, antara lain:

Menggulirkan bola

Pelaksanaannya:

Pandangan mengarah pada target guliran saat menggulirkan.

Langkahkan kaki kiri ke depan jika menggulirkan dengan tangan kanan dan begitu juga sebaliknya.

Pada saat bola lepas dari tangan kaki depan agak ditekuk.

Ayunkan tangan searah dengan guliran.

a
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b) Suruh 1 Peserta didik berdiri dekat ujung menara gelas sebagai pemberi komando, jika komando

menunjuk satu gelas plastik maka kelompok yang berdiri di belakang garis menggulirkan bola ke

gelas yang ditunjuk. Demikian seterusnya hingga seluruh peserta didik selesai mengerjakannya.

Perhatikan gambar!
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Gambar 2.3 Mengguli*an tula ke target (sasr.ran)

c.) Jika kemampuan peserta didik telah meningkat maka jarak guliran diperjauh.

b. Melempar bola

Ada dua cara melempar bola, yaitu melempar bola dari bawah dan melempar bola di atas. Melempar

bda dari bawah, pelaksanaannya sebagai berikut.

Tangan kanan memegang bola dan di bawah ke belakang badan dalam posisi lurus.

Langkahkan kaki kiri ke depan satu langkah.

Ayunkan tangan yang memegang bola dengan kuat ke sasaran.

Langkahkan kaki kanan ke depan bersamaan dengan pelepasan bola dari tangan.

Perhatikan gambar!
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Ganbar 2.4 Teknik menggulirhn bola dari bawah

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melempar bola, yaitu:

1. Pandangan dan tubulr/togok menghadap ke target.

2. Pelepasan bola pada saat lengan sejajar dengan bahu.

3. Mengikuti arah dorongan tubuh ke depan.

Adapun melempar bola dari atas pelaksanaanya sebagai berikut:

1. Pandangan mengarah pada target.

2. Badan menyamping arah lemparan.

3. Tangan kanan diluruskan ke belakang badan setinggi bahu.

4. Kaki kiri dilangkahkan ke depan mengarah ke arah lemparan.

5. Berat badan berada pada kaki depan.
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Menangkap bola menggunakan dua tangan
Pelaksanaan:

a) Memandang arah datangnya bola dan memposisikan badan agar menghadap arah datangnya bola.
b) Membukaimengembangkan jari-jari tangan mengarah pada bola.
c) Menangkap pada saat bola berada di depan badan,
d) Kedua tangan dikuatkan untuk menahan bola.

Perhatikan gambar!

Gambar 2.7 Menangkap bola
dengan menggunakan dua tangan

: Berlari

Setiap olahraga permainan bola kecil pasti mengandung unsur lari,
Pelaksanaan:

Lengan dan tungkai bergerak berlawanan.
Badan agak condong ke depan dengan enteng.
Mengangkat lutut agak tinggi,
Lengan digerakkan dengan santai dengan siku agak ditekuk.

Perhatikan gambar!

Gambar 2.8 Berlari

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlari, antara lain;
Periksa permukaan lapangan tempat berlari.
Atur batas-batas tempat berlari.
Dalam pembelajaran hendaknya anak memakai sepatu yang lentur dan kuat.
Periksa keamanan dan keselamatan tempat berlari.
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4. Berikut initermasuk sikap kuda-kuda, kecuali ....
a. kuda-kuda depan

b. kuda-kuda samping

c. kuda-kuda belakang

d. kuda-kuda atas

Gambar di samping merupakan teknik ....

a. tendangan belakang

b. tendangan gajul

c. tendangan lurus

d. tendangan T

Gambar di samping merupakan teknik pukulan ....

a. samping

b. melingkar

c. sangkal/bandul

d. depan

7. Usaha pembelaan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan lawan adalah ....

a. elakan

b. sapuan

c. tangkisan

d. kaitan

Suatu usaha untuk menguasai lawan dengan tangkapan sempurna sehingga tidak dapat dibuka
disebut teknik ....

a. angkatan

b. kuncian

c. ungkitan

d. lepasan

Dalam olahraga bela diri pencak silat, bentuk gerakan dilakukan dengan berbagai cara atas unsur
teknik gerakan dasar disebut ..,.

a. teknik berangkai

b. teknik campuran

c. variasi teknik dasar

d. kombinasi teknik dasar
Berikut ini yang lidak termasuk tangkisan adalah ....
a. tangkisan satu tangan

b. tangkisan dua tangan

c. tangkisan kaki

d. tangkisan paha

Bela Diri (Pencak Siiat) .- " " Un
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Perhatikan gambar!
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Gs^_F* Senam lrama dengan Alatw
Senam irama dengan alat adalah senam yang gerakannya selain diiringi musik juga menggunakan

alat. Alat yang biasa digunakan, antara lain tongkat, gada, pita, dan tali.

*nam lrama Menggunakan Tongkat

1. Sikap putaran ke samping

a) Hitungan ke-1,2 berdiri tegak ke samping, tangan yang memegang tongkat berputar ke samping

kanan.

b) Hitungan ke-3, 4 dilanjutkan dengan memutar tangan ke arah samping kiri.

Pehatikan gambar!

Gambar 7.4 Teknik ayunan tangan ke samping
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Gambar 7.5 Sikap putaran ke samping
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Perhatikan gambar!

Gambar 7.12 Latihan lV, gerakan lutut dan memutar lengan

e, Latihan V

Gerakannya:
1. Mengangkat paha kanan datar ke depan, lutut ditekuk, ujung kaki menghadap ke bawah, serta

tungkai atas dan tungkai bawah membuat sudut 90".

2, Kedua tangan ke samping secara mendatar.

Perhatikan gambar!

Laitihan Vl

Gerakannya:
Tungkai diayun ke samping, begitu pula kedua lengan ke samping atas.

Tungkai kaki kanan silang di depan kakitumpu, kaki diayun menyentuh lantai, kedua tangan silang

di depan dada.

Gambar 7.13 Latihan V, gerakan paha, lutut, dan tangan

AldlvifasfiMik {Senem lrama}: 63 . .,
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Gambar 8.2 Geral<an melunwr

Meluncur Poeisi Telenkng dengan Menggerak gerakkan KaRi

Pelaksanaan:

Berdiri sambil berpegangan dengan kedua tangan di pinggir kolam renang menghadap ke luar.
Bergelantung di pinggir kolam dan menempelkan kedua telapak kaki di pinggir kolam.
Kepala ditekuk ke belakang ke arah luncuran.

Dorongkan kedua tungkai secara bersamaan sekuatnya ke pinggir kolam hingga badan terdorong
ke belakang.

Biarkan badan meluncur posisi telentang, dan jika tidak meluncur gerak-gerakkan tungkai agar
badan tetap meluncur.

Pada saat meluncur kedua tangan ditempelkan di sisi badan secara rileks.
Lakukan latihan hingga lancar.

Gambar 8.3 hlelurwr dilgan nwpalkan tungl@i

Meluncur Posisi Telentang Menggunakan Pelampung

Pelaksanaan:

Berdiri di pinggir kolam renang menghadap ke luar dan kedua tangan memegang pelampung di
atas kepala.

Dorongkan kedua tungkai secara bersamaan sekuatnya ke pinggir kolam hingga badan terdorong
ke belakang.

Pelampung diletakkan di bawah kepala dengan dipegang dengan kedua tangan.
Gerak-gerakkan kaki agar tubuh tetap meluncur.

Latihan Gerakan Tunglcai di Pinggir Kolam

Pelaksanaan:

Berdiri di pinggir kolam renang menghadap ke kolam.
Kedua tangan diletakkan di pinggir kolam.

Gerakkan-gerakkan kedua tungkai silih berganti.

a.

b.

c.

d.

4.
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a.

b.

c.

d.

e
f.

Gerakan Lengan Renang Gaya Punggung

Pelaksanaan:

Berdiri sambil berpegangan dengan kedua tangan di pinggir kolam renang menghadap ke luar.

Bergelantung di pinggir kolam dan menempelkan kedua telapak kaki di pinggir kolam.

Kepala ditekuk ke belakang ke arah luncuran.

Dorongkan kedua tungkai secara bersamaan sekuatnya ke pinggir kolam hingga badan terdorong

ke belakang.

Posisi badan saat meluncur rata dengan permukaan air.

Setelah luncurannya pelan tarik tangan kanan ke belakang membuat lingkaran (lengan atas

menyentuh telinga kanan saat melewati kepala).

Setelah itu lakukan tarikan dengan tangan kiri.

Berenang lurus renang gaya punggung

Pelaksanaan:

Berdiri sambil berpegangan dengan kedua tangan di pinggir kolam renang menghadap ke luar.

Bergelantung di pinggir kolam dan menempelkan kedua telapak kaki di pinggir kolam.

Berenang lurus gaya punggung dengan mengkombinaskan gerakan tungkai dan lengan.

Latihan Gerakan Kaki

8,
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Gerakan kaki gaya punggung hampir sama dengan gaya dada, gerakannya naik turun secara

bergantian.

Pelaksanaan:

a. Dari sikap meluncur lalu gerakan kaki naik turun secara bergantian.

b. Lakukan sejauh mungkin dan jangan lupa untuk selalu menjaga keseimbangan.

c. Posisi tubuh harus sejajar air agar tubuh tidak turun ke dasar kolam,

d. Keseimbangan menggunakan kedua tangan.

e. Gerakan kaki harus lerhas dan tidak kaku.

Gambar 8.6 latihan gerakan lengan
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Simbol-simbol tersebut diperkenalkan pada peserta, sebelum melakukan kegiatan penjelajahan.

Jenis simbol tersebut sifatnya tidak mengikat, masih dapat diganti dengan simbol lainnya seperti; dengan
patahan ranting pohon untuk berbelok kiri atau kanan, dengan onggokan batu, atau tanda lainnya yang

disepakati.

Hal yang juga perlu didiskusikan sebelum melakukan perjalanan penjelajahan adalah
memperkenalkan denah jalan yang akan dilalui oleh pesefia didik, hal ini akan sangat membantu untuk

kelancaran dan keselamatan dalam pelaksanaan penjelajahan.

3. Perlengkapan dan Ferbekalan

Pemilihan jenis peralatan dan perbekalan untuk melakukan suatu penielajahan rlisesuaikan deng;ln

nie,Jan yang akan ditempuh.

a. Kegiatan dilakukan di pedesaan atau daerah pebukitan

Adapun peralatan dan perbekalan yang dibutuhkan, antara lain:

1. Peta/denah daerah yang dilalui.

2. Tambang.

3. Kotak P3K dan obat-obatannya.

4. Sepatu, pakaian olahraga dan pakaian dingin.

5. Kompas.

' 6. Peluit (megaphone).

b. Kegiatan dilakukan di perkotaan

Adapun peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, antara lain:

1. Petaidenrh daerah yang dilalui.

2. Daftar peserta.

3. Kotak P3K dan obat-obatannya.

4. Sepatu dan pakaian olahraga,

5. Stopwatch.

6. Peluit (megaphone).

fu6w4ffi
r@ d.q%ffi#ffi

1).,1 [.r]Il i t;t:-.1t I t.BI
| **/4nl

I II;J
I I ir"',l

[1\$

Gambar 9.1 Perlengkapan dan perbekalan
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