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i KETERAMPILAI{ OLAHRAGA

,-E- *ss{

r Standar Kompetensi: E

I'

| 1. Mempraktikkanberbagai keterampilanperrrana:oarragaCenganlekn:kdannilai-nilar yangterkandungOidalamnya. lr Kompetensi Dasar: 
ts

I

r 1 1 Mempraktikkan keterampilan tekni( ber:l-la:r s2.3r sa:- ..'-;. ^i'. . z-'a.e ccia besai secara sederhana serta !: nilai kerjasama, kejujuran. menenrna KeKatahar ser-i1:a: :ai :a.-:a,,: l . F

I t.z H/Iempraktikkan keterampilan teknik be:ma::i salah sat.i perrnajr.ian : a!::a-:a .:a,3 ..: s.:ai. s3aerhana se!1a nilaj x

r kerjasama, kejujuran, menghargai. kerja keras dan percaya diri) :t 1.3 Mempraktikkan keterampilan teknik salah satu nomoratletik dengan menggunakan pera.turan yang dimodifikasi t

. serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras dan percaya dirj. '
I

: 
1 4 Mempraktikkan keterampilan teknik penyerangan salah satu permainan olahraga beta diri serta nilai kerjasama, r

I keJu;uran, menghargai orang lain, kerja keras dan percaya diri. t
T

\--- 
sEB,

Olahraga yang tidak memerlukan biaya mahal salah satu contohnya
adalah lari. Lari merupakan salah satu cabang olahraga afletik.
Apakah kamu tahu bagaimana teknik atau cara lari yang benar?
Apakah kamu tahu macam-macam lari yang dilombakan? Agar
kamu lebih memahaminya lagi ayo perhatikan clengan baik materi
pada bab inil

A. SepakBola
1. Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan

a. Pola Penyerangan

Tujuan utama dari permainan sepak bola adalah memasukan bola ke gawang lawan.
Teknik permainan yang tinggi dengan kontrol bola yang baik, kerjasama yang terjalin rapi,
semangat yang tinggi, daya tahan yang prima dan faktor keberuntungan menjadikan sebuah
tim dapat memenangkan pertandingan

Penyerangan bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya.
Pola penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan apabila mereka sedang' mengendalikan permainan di lapangan. Tajamnya serangan dapat menentukan keberhasilan
kesebelasan tersebut, baik secara individu maupun kerjasama tim. Selain itu, yang diperlukan
dalam menyusun pola penyerangan adalah sebagai berikut.
1) Adanya pemain yang bertugal sebagai pengaiur. serangan.
2) Adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan.
3) Adanya pemain yang bertugas sebagaipenembak utama untuk mencetak gol(golgetter).



4) Adanya pemain yang bertugas sebagar oerlancrng lawan bertahan, agar satu tim dapat

menerobos ke daerah lawan

Supaya pihak lawan mendapat tekanar nia,(a DC a penyerangan yang digunakan harus

dibuat sedemikian rupa dengan kombinasi serangar yang bervariasi. Selain itu, penyerang

harus mencari titiktitik terlemah dari lawan Poia pen',,eranEan dalam permainan sepakbola

yang sering digunakan adalah sebagai berikut

1) Pola melakukan gerakan tersusun.

2) Pola bermain menghadapi pertahanan sekuat iembox

Untuk dapat melakukan pola penyerangan yang baik dan daca: l.enghasilkan gol, maka

dibutuhkan adanya koordinasi antarpernarn perlini, baik beiakarg :ergan maupun depan.

Karena keberhasilan sebuah tim dalam memenangkan suaiu periandlngan adalah

keberhasilan bersama semLa pemain bukan keberhasilan individu perrarn

b. Pola Pertahanan
.Pertahanan bertujuan untuk merampas bola dan mempertahankan wilayah sehingga

tidak terjadi gol. Pertahanan dapat dijaiankan ketika sedang mendapatkan tekanan dari

lawan (pressing). Berdasarkan cara melakukannya. pertahanan dapat dibedakan menJadt

1) Pola pertahanan dengan " Man to Man

Man to man artinya cara bertahan satu lawan satu yang dilakukan di daerah i

pertahanan. Setiap pemain yang masuk ke daerah. Yang dijaga haru,s dikawal dengan I

ketat kemanapun dia bergerak didalam daerah yang harus dipertahankan Jika pemain i

penyerang keluar dari daerah yang dilaganya. maka menjaga bukan tugasnya lagi. Akan

tetapi penjaga terseblt rarJS se'a J s ac dan waspada terhadap kemungkinan adanya

pema n lain yarg ir.^3S-{ (e ca3'3h ,aaE Ci;agan'fa Pola pertahanan dapatditerapkan

likapa:a penia n n's-l--.,a :€<^ * car fis,k yang oaik dan prima.

Pola pertahanan Zone l,4arking adalah bertahan di daerahnya sendiri dengan cara

membentuk formasi. Prinsip pertahanan zone marking adalah sebagaiberikut: i
a) 

'Dibutuhkan 
kerjasama tim yang baik.

b) Dapat menghambat gerakan pemain penyerang.

c) Mengamankan daerah pertahanan dari tekanan serangan lawan

d) Pola pertahanan harus berlapis sehingga sulit ditembus penyerang lawan i
e)Polapenyeranganharusmembentukformasiyangkokoh
f) Pertahanan harus dapat mendorong pemain lawan untuk kembali ke daerah sendiri

3) Pola pertahanan Kombinasi " Man to Man and Zone Markrng''

Pola pertahanan ini adalah pola pertahanan yang paling kompleks Artinya setlap

pemain menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat Kemudran tughsnya

diserahkan kepada temannya yang lebih dekat. Pertahanan ini akan berhasil dengan

baik apabila ada koordinasi antarpemain dan ada tanggung lawab pemain'pg,r[inj ak6n

daerahnya masing-masing.

2. Perwasitan Dalam SepakBola

a. Syarat-syarat Menjadi Wasit

Untuk menjadiwasit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1) Berbadan sehat menurut keterangan dokter (tidak berkacamata,

penglihatan baik.

2) Umur antara 24 sampai 40 tahun.

3) Berijazah SMA atau sederajat.

4) Memahami dan melaksanakan janjiwasit

5) Mengetahui dan memahami peraturan sepakbola dengan baik.

b. Perlengkapan wasit

1) Perlengkapan pakaian dan sepatu bola yang lengkap

2) Peluit

3) Notes dan alat tulis

tidak buta warna, dan

/t
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4) Pencatat waktu (jam, stop

5) Koin untuk undian.

6) Kartu merah dan kartu kuning.

c. KerjasamaAntara Wasit, Hakim Garis, dan Wasit Cadangan
Dalam memimpin suatu pertandingan wasit dibantu oieh 2 orang hakim garis dan 1

wasit cadangan. Tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dimulai setelah memasuki
lapangan permainan. Wasit dan hakim garis harus saling be<erasama i/ang baik dalam
menjalankan tugasnya, supaya pertandingan dapat beqalar de.lJar Da ( can lancar. Berhasil

atau tidaknya seorang wasit dalam memimpin tergantung 33' <e r,csara tei-lgadiidi iapangan

tersebut.

1) Tugas Seorang Wasit

a) Menegakkan dan menjalankan peraturan.

b) Membuat putusan yang memihak pada tim yang membuat pelanggaran

c) Membuat catatan jalannl,,a pertandingan.

d) Memberikan tendangan bebas langsung atau tidak langsung.

e) Memberikan hukrman tendangan (penalty kick).

f) Membenkan iegi'lran dan peringatan pada pemain yang membuat pelanggaran.

g) Menghentikan permainan untuk sementara atau seterusnya.
h) Menentukan bola sesuai dengan syarat atau standar tidak.

2)Tugas Hakim Garis

a) Membantu tugas wasit dengan berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang berlaku.

b) Memberi isyarat kepada wasit dalam hal-hal sebagai berikut:
,/ Menentukan arah bola (trow in, corner kick, goal kick)
./ Menentukan seorang pemain off-side atau tidak.

3) Tugas Wasit Cadangan

a) Menggantikan wasit atau hakim garis apabila ada yang berhalangan
b) Mengurusi pergantian pemain.

c) Memberi isyarat pada wasit jika pertandingan sudah selesai.
d) Mengatur official dan pemain pengganti.

e) Menerima isyarat dari wasit tentang penghentian pertandingan

I Memberikan pendapatnya bila diminta oleh wasit utama.

d. PosisiWasit dan Hakim Garis

Agar wasit dapat mengamati pertandingan dengan cermat. maka v,,asit dan hakim garis

harus bekerjasama.

;il;;i k-iri.r p"irrvra n berikut dengan ketom pokm u !

1. Jelaskan secara singkat pola penyerangan dalam permainan sepakbolal

Jawab:

T-$as ltelompek

2. Jelaskan bagaimana teknik bermain bola yang baik dan benar!

Jawab:

3. Gambarlah lapangan sepakbola beserta ukurannya!

Jawab:
yang dimaksud dengan tendangan sudut pada permainan sepakbola!4. Jelaskan

Jawab:

5. Jelaskan

Jawab:

posisi pemain dalam permainan sepakbola!
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2. Apa tujuan utama permainan sepakbola?

Jawab:

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!
1. Apa yang dimaksud man to man dalam permainan sepakbola!

Jawab:

3. Bagaimana syarat menjadiwasit?

Jawab:

4. Apa yang dimaksud pola pertahanan daerah (zone marking)?

Jawab:

5. Sebutkan prinsip pertahanan zone marking!

Jawab:

;', i-:r-ffir..

- "ltl'\,\7\'
B. Bola Voly

1. Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan
a. Pola Penyerangan

Pola penyerangan adalah suatu siasat yang dipergunakan dalam suatu pertandingan
untuk mencari kemenangan secara sportif. Bentuk taktik penyerangan maupun pertahanan
mencakup taktik individu maupun kelompok. Taktik penyerangan diartikan sebagai siasat
yang mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang menjalankan penyerangan.
Prinsip penyerangan adalah usaha untuk mematikan bola di lapangan iawan dengan lalan
apapun yang diperkenankan dalam peraturan permainan.
Langkah-langkah menyusun suatu pola penyerangan adalah sebagai berik.ut
/ Menganalisis situasi pertandingan sesuai dengan kondisi lawan dan a,am sekitar.
/ Proses pemecahan mental dalam suatu taktik yang akan dikerjakan.
/ Tindakan gerakan secara otomatis terhadap hasil keputusan yang diambtl
/ Adaptasi dengan lingkungan sekitar.
/ Survey pertandingan tentang sistem yang digunakan.

1) Melindungi Penyerang (cover)

Cover adalah suatu proses serangan dari pemain penyerang y'arg melambung
kembali dari block (block) bendungan pihak lawan harus o terira oleh pemain
seregunya yang bersama-sama telah mempersiapkan diri uniuk membela dan
membentuk pertahanan.

Tujuan dari mengcover penyerang adalah mengcover selur',.ih lapangan terhadap
segala bola yang dilambungkan kembali dari block pihak 1awan. Jarak antara
kelompok-kelompok yang berkumpul dj.sekitar penyerangan bergantung dari:
/ Lambungan pas dari setter (pengumpan)
/ Kualitas block pihak lawan
I Arah lajunya yang dipukuloleh penyerang

2) Teknik-teknik Penyerangan
Smash merupakan suatu keahlian yang pentirg untuk mendapatkan angka.

Seorang pemain yang pandai melakukan smash atau dengan istilah asing disebut
smasher harus memiliki kegesitan, pandai melompat, dan mempunyai kemampuan
memukul bola dengan keras.
Ada empat jenis smash, antara lain:
/ Frontalsmash (smash depan)
/ Frontal smash dengan twist (smash depan dengan memutar)
/ Samsh dari pergelangan tangan
/ Dump (smash pura-pura)

li



ii. ,n ..t ,!!. -i! -)|. .j: ]: - il. .! ., - 
l

Dalam melakukan
-_.--l

!

smash ada 4 tahap gerakan yang harus diperhatikan antara iain, sebagar i i

berikut.
./ fahap pertama : run-up (larimenghampiri)
./ fahap kedua: take-off (melompat)
,/ Tahap ketiga: hit(memukul)
/ Tahap keempat: landlng (mendarat)

b. Pola Pertahanan
Pola pertahanan mempunyai arti bahwa pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima

serangan, dengan harapan regu lawan membuat kesalahan dari penyerangannya. Taktik
bertahan harus mempunyai prinsip agar dengar penenanan itu regunya dapat menyerang
kembali regu lawan.

1) Pola Bendungan Berteman

Seorang pemain dapat digolongkan sebagai penain defensive yang baik, jika

mampu bertahan dan mengimbangi smash-sr,.iasn cihak lawan. Pertahanan
mencakup 2 aspek, yaitu. menerima smash lawan dan melindungi dengan block.
Jenis-jenis pertahanan yang paiing penting adaiari i3r;S Tre r't€r"ima bola dengan
kedua belah lengan pada posisi berdiri.

2) Taktik-Taktik Bendungan (block)

Block dan sistem pertahanan harus mampu bexer,a sar:a dengan baik jika

ingin mengalahkan penyerangan yang mematikan dar, c ^a< laivan. Block yang

sering digunakan dalam permainan bola voli adalah seDaEa c=' r."t
a) Bendungan Satu Pemain

Block jenis inidigunakan jika lawan memainkan penyerangan yang sangat cepat,

cermat dan kuat, sehingga pihak bertahan tidak mempunya, k:sempatan sama
sekali untuk membantu teman melakukan block.

b) Bendu,ngan Dua Pemain

Block jenis ini digunakan jika lawan memainkan penyerangan denga:"r ketepatan

sasaran, sehingga pihak bertahan masih mempunyai kesempatan untuk

membantu teman melakukan block.

c) Bendungan Tiga Pemain

Block jenis ini digunakan jika menghadapi lawan yang tangguh memainkan
penyerangan dengan smash-smash yang tajam, keras dan menukik Sehingga

diharapkan dengan adanya block yang banyak penyerangan dapat drgagalkan.

Perwasitan Dalam Bola Voli

a. Syarat-Syarat MenjadiWasit Bola Voli

1) Seorang wasit harus berbadan sehat dan memiliki fisik yang normal.
2) Mempunyai bakat untuk menjadi seorang wasit.

3) Senang terhadap permainan bola voli.

4) Berpendidikan serendah-rendahnya lulusan SMA.

5) Berumur antara 20 - 40 tahun.

6) Mempunyai dedikasi ybng baik.
7) Harus menjadi anggota salah satu perkumpulan bola voli.

b. Pakaian Wasit
1) Bercelana putih.

2) Baju kaos putih polos berkrah.

3) Sepatu karet putih

4) Memakai badge wasit yang sesuai dengan klasifikasinya.
c. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Wasit

1) Tugas seorang wasit bola voliadalah sebagai berikut.
o Memimpin pertandingan agar dapat berjalan dengan lancar.

o Meningkatkan keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan tentang perurrasitan

bola voli.

o Menyebarluaskan peraturan permainan bola voli di masyarakat.

o Meningkatkan mutu penarasitan di masyarakat pada khususnya dan di lndonesia pada

umumnya.
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2) Kewajiban dan Wewenang Wasit:' 
o Wasit berkewajiban memimpin pertandingan bola voli baik ditingkat cabang' daerah'

nasional maupun tingkat I nternasional'

o Seorang wasit tidakLerhak memimpin pertandingan di atas klasifikasi sertifikat yang

dimilikinya

3)Tanggung Jawab Wasit 1

a) SebelumPertandingan
o Memeriksa keadaan lapangan permainan dan perlengkapan pertandingan'

o Melakukan undian untuk menentukan hak servis pertama dan penempatan

laPangan.

o Mengawasi Pemanasan kedua regu'

b) Selama Pertandinga

o Berhak untuk mLnentukan kesalahan yang terjadi selama permainan, misal (servis'

Passing, smash, block).

o Harus dapat memimpin jalannya pertandingan dengan baik (netral). yaitu tidak

memihak sebelah dan dapat menyelesaikan jika ada masalah selama pertandingan'

c) SesudahPertandingan

o wasit mengesahkan skor dengan menandatangani daftar skor hasil permainan

n 
Jriffi,i;3',t'frnr. pembantu wasit I dan dapar mengsantikannya, mewakirinva.serta

menjalankan tugas wasit I pada keadaan yang memaksa. Tugas wasit ll adaiah sebagai

berikut:

o Mengawasi posisi pemain selama perlandingan berlangsung'

o Mengawasi perilaku pemain di bands cadangan'

o Mengawasi jumlah time-out.

o Menolak pengajuan time-out yang tidak sesuai, dan mengawasi jangka waktu

pelaksanaannYa.

o Menetapkan diperlukannya atau tidaknya lapangan dibersihkan'

5) Hakim Garis (linesmen)

Tugas hakim garis dalam permalnan bola voli adalah mengawasi masuk tidaknya alur

bola selama pertandingan berlangsung Pada pertandingan lnternasional diwajibkan ada

4 hakim garis, sedang-t<an paoa oertanoingan Nasional diperkenankan menggunakan2

hakim gaiis. Hakim garis bertanggungjawab memberikan isyarat mengenaiyang menjadi

wewenangnya.

c. Softball
Softball merupakan salah satu contoh

1. Taktik Pukulan PenYerangan

permainan olahraga bola kecil.

Taktik pukulan penyerangan yang sering digunakan oleh pemain sebagai berikut

a. Pukulan tanpa ayunan (Sacrifice Bunt)

Sacrifice Bunt adalah usaha batter melakukan pukulan ke arah first base, pitcher atau

third base, untuk membantu pelari menuju base didepannya

b. Pukul dan lari (Hit and Run)

Hit and run adalah siasat yang dilakukan oleh batter untuk membantu agar base runner

dapat maju beberapa oase oioe[annya dengan selamat, taktik ini dilakukan apabila ada

pelaridibase'lataubase2.Keuntunganhitandrunadalahmemungkinkantidakterjadinya
outdapatmemoantumencapaiuaseoidepannya.Pem3in.yangmelakukanhitandruh
sebaiknya seorang yang dapai mengontrol pukulan dan dilakukan dengan swing, menerobos

suatu celah antara Pemain.

c. Pukulan Melayang (Sacrifice Play)

Teknik ini sangat tepat dilakukan pada saat pertandingan berlangsung ketat' Hal ini

dilakukan seUeruniie4adi dua mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Sacrifice fly harus

dilakukan or"r, ."orung ortt"I. yang baik, karena harus memukul bola melambung ke arah

outfielder.

F-\
L.;
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2. PosisiPenjagaan
Sistem penjagaan pada dasarnya terdiri atas tiga 'macam antara lain
position dan medium position. Strategi pertahanan terdiri atas :

a. Menguasai/menjaga Pelari (run down)
1) Lemparan di atas kepala pelari

2) Lempar pada posisi central
b. Mematikan dengan pasti

c. Mematikan lebih dari satu (double piay)

d. Mematikan terpaksa (force out)
e. Menjaga pukulan menahan (bunt)

f. Menjaga bola lambung'
g Menjaga mencuribase (steel)

h. Menyambung/meneruskan bola (relays ball)
i. Memotong bola (cut of the ball)
j. Menjaga base dua

Diskusikanlah pertanyaan berikut dengan kelompokmu!
1. Bentuklah tim bola voli dengan melibatkan satu kelas dan praktikkan

pertahanan dan penyerangan! Lakukan saling bergantian!

2. Buatlah 2 tim atau regu dari siswa kelas, praktikkan untuk bermain
pertahanan dan penyeran gan secara bergantian I

permainan dengan pola

soft ball! Lakukan pola

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!
1. Apa yang dimaksud pola penyerangan dalam permainan bola voli?

Jawab:
2. Sebutkan langkah-langkah menyusun suatu pola penyeranganl

3. Sebutkan 4 tahap gerakan yang harus diperhatikan dalam melakukan smash!

Jawab:

Apa kewa.jiban dan wewenang wasit dalam permainan bola voli?

Jawab:
Apa yang dimaksud cover dalam permainan bola voli?

Jawab:

D. Lari Jarak Menengah 800 m dan 1500 m

Nomor larijarak menengah meliputijarak 800 s.d '1500 m, sedangkan 3000 m merupakan lari

khusus jarak menengah dan dalam lomba menggunakan halang rintang.

Faktor-faktor penting dalam larijarak menengah adalah sebagai berikut .

c Gaya (styie) yaitu gerak tubuh yang terpadu sehingga gerakan lari terlaksana secara kompak

dan harmoni.
. Daya tahan tubuh (stamina) yaitu dasar dari kekuatan untuk menempuh jarak.
. Kecepatan (speed) yaitu faktor utama untuk menempuh jarak dalam waktu seminimal mungkin.

Pertimbangan langkah (space judgement)yaitu perasaan yang dapat mempertimbangkan langkah

yang sedang berjalan.

:{;
?ugar l{elempoEt (2

'. deep position, close



Kepemimpinan (leadhership) yaitu kepandaian menggunakan strategi dan taktik berlari.

1. Teknik larijarak menegah

a. Gerak keseluruhan

Lengan dan tungkai harus mengayun secara '1.:r.s carr nalus ke depan dan ke belakang.

tidak dipaksakan atau ditegakkan Se!urun geiaKar tersecut diarahkan ke depan lurus, kaki

menunjuk ke depan banu dan panggui ticaK ieiiai- ,3ur De rg€Iak dari pusatnya. Lengan

mengayun sedikit melrntas tubuh untuk membaniu nen pe'cleh xeseimbangan dan gerakan

ke depan. Ayunan panggul yang besar akan bagus un:Ji. memperlebar iangkah, tetapi akan

merusak efisiensi gerak.

b. Posisi tubuh

Pada umumnya posisi tubuh terfokus pada pancangan yang drtulukan pacia ttttk yang tepat.

sehingga sudut kecondongan tubuh pun akan mengikuti secara otcmai;s

c. Aytlnan lengan

Gerakan lengan merupakan suatu ayunan yang rileks dan ritmis yang berpangkal pada sendi

bahu. Ketegangan dan penambahan yang berlebihan akan berakibat pada kehilangan

keseimbangan dan efisiensi gerak. Gerakan lengan tersebut adalah bagian carr aKsi seluruh

tubuh. Posisi dan gerakan lengan pada saat lari adalah sebagat berikut

Jatuhkan lengan di samping badan dan rileks sepenuhnya. Jari-jari dibuka. tetaot sebagian

men.gepai Angkat kedua tanEan seiinggi pingEul atau di bawahnya, namun keduanya teta0

rileks. Biarkan lengan mengayun dari gelang bahu

d. Kontak kakr

1) Penempatan kaki akan bergantung pada

2) Gaya lariyang dikembangkan secara individual

3) Kecepatan dan jarak setiap langkahnya

Namun pada tiga jarak lari menengah 800 m, 'i 50C rn, dar; 3000 m, perkenaan atau kontak

kaki dengan tanah harus terjadi pertama kali pada kaki.

e. Panjang langkah

Panjang langkah memungkinkan untuk menghemat tenaga, tidak terlalu panjang juga tidak

terlalu pendek, disesuaikan dengan panjang kaki si pelari

f. Teknik melewati garis finish

Teknik untuk melewati garis finish pada iari jarak menengah sama seperti pada lari jarak

pendek. Tujuannya adalah untuk menjaga bila ada beberapa pelari yang bersamaan.

2. Petunjuk dalam larijarak menengah

a, Badan harus selalu kendor selama lart

b Lengan diayunkan dan tidak ierlaiu trnggi

c Badan condong ke depan kira-kira 150 derajat dari garis vertikal

d Langkan tetap lebar dengan tekanan pada ayunan kaki ke depan lebar langkah harus ses'tai

dengan panJang tungkai

e. Penguasaan pada kecepatan lan cjan kondisi fisik serta daya tahan baik merupakan nai yang

sangat pe;'ltrng Dagr pela"r larak menengah.

f. Usahakan ber'ai-r o3irgar kecepatan teiap mulai dari start sampai kurang 200 meter dari garis

finish 6an nr,..:iarian iar, sini berusahalah uniuk mengejar lawan atau meninggalkan lawan dan

melakukan lari cepai terakhir kira-kira 50 meter menjelang finish.

E. Lompat Jauh
1. Teknik lompat jauh gaya rnenggantung

a. Awalan
Hal yang harus diperhaiikan adalah:

1) Jarak awalan

Jarak awalan akan menentukan besaran momentum yang dihasilkan. Semakin panjang

awalannya, kecepatannya akan semakin menurun. Batas jarak awalan ideal adatah

25-40 meter

2) Caralari
Awalan yang baik adalah awalan yang mampu membangun kecepatan yang baik. Yang

penting diperhatikan adalah menghindari perubahan langkah dan menentukan tanda-tanda

(cheek mark) sepanjang lintasan awalan.

-,}
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b. Tumpuan

Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa

kehilangan kecePatan maju.

Cara melakukan iumpuan atau tolakan sebagai berikut:

1) Ayunkan paha ke posisi horizontal dan dipertahankan

2) Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan

3) Bertolaklah ke depan dan ke atas, sudut tolakan 45 derajat

4) proses tolakan akan menghasilkan momentum vertikal. Semakin besar daya vertikal.

Semakin besar daya vertikal yang dihasilkan dari tolakan kaki di papan tolak, hasilnya

semakin baik.

c. Sikap melaYang diudara

Saat melayang di udara gaya menggantung

Setelah menumpu kaki ayun dan kedua ienEan cjiayunkan <e beiakang, kedua lutut ditekuk'

Badan dilentingkan ke dePan

Fungsi gaya di udara adalah untuk menlaga keseirnbangan tubuh dan mempersiapkan

posisiyang lebih baik untuk mendarat'

d. Pendaratan
pendaratan yang baik adalah pendaratan yang terjadi secara berangkai mulai kaki yang

terjulur lurus ke depan menyentuh pasir di bak lompat kemudian kaki membengkok, mencoba

menyerap dorongan dari tubuh serta diakhiri dengan jatuhnya badan di depan titik pendaratan

kaki. Akhir pendaratan yang baik adalah posisi duduk di atas tumit atau terlemparnya badan

ke arah dePan"

e. Peraturan perlombaan lompat jauh

Peraturan lapangan dibagi menjadi tiga:

1) Lintasan awalan panjang 30-40 meter, lebar 1,22meler

2) Tempat tumpuan (papan tolakan) yang di pasang di sisi tempat mendarat dengan jarak 1

meter, mempunyai lebar 20 cm, panjang 1 ,22 meler, dan tebal 1 0 cm.

3) Bak lompat yang berisikan pasir sebagai tempat mendarat minimal lebar 2,75 meter dan

Panjang 9-12 meter.

F. Pencak Silat
1. Teknik elakan dalam pencak silat

Elakan adalah usaha pembelaan dengan cara memindahkan

sasaran dari arah serangan lawan, dengan cara tidak

melangkah (memindahkan kaki), tetapi dengan menggeser

badan atau tubuh. Sasaran yang dimaksud adalah bagian

badan yang menjadi tujuan serangan lawan

Macam-macam elakan adalah:

a. Elakan bawah ditujukan untuk mengelakkan diri dari serangan bagian atas

b. Elakan atas dengan tujuan untuk mengelakkan diri dari serangan pada bagian badan sebelah

bawah

c. Elakan samping ditujukan untuk mengelakkan diri dari serangan lurus, depan, atas, samping

d. Elakan belakang lurus ditujukan untuk mengelakkan diri dari serangan depan dan samping

e. Elakan belakang berputar bertr.rjuan untuk mengelakkan diri dari serangan lurus depan dan

samplng

Tangkisan

Tangkisan adalah usaha pembelaan dengan cara memindahkan sasaran

lawan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan'

dari arah serangan
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Praktikkan teknik{eknik lompat lauh gaya menggantung dengan tel(nik yang benar! Lakukan

bergantian dan saling mengevaluasi dengan temanmul

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Sebutkan 4 aspek secara umum gaya yang tepat dalam lari jarak menengahl

Jawab

secara

Y$S{ts ${e8em$w&a

2. Sebutkan 4 nomor larijarak menengah yang dipertandingkanl

Jawab.

3. Sebutkan 2 momentum yang dapat menentukan hasil lompatan!

Jawab

Sebutkan 4 rangkaian gerak dalam lompat jauhl

Jawab

Jelaskan apa tujuan melayang pada lompat jauh!

Jawab

Uji Kempetea'ri 7,> -: ..',.:'e gji KemPetefitl

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b,

, , 1. Permainan softca,i s,c l:axan oleh....

a. William G li"lci'3ar

b. Per Hendrtk Lirg
c. George Hanccc

d. Dr. JamesA Nalsrr:
e. Gulick HasleY

c, d atau e di depan jawaban yang benar!

Lamanya waktu bermain scilca i adalah

a.' S inning

b. 7 inning
c. 9 inning

d. 6 inning
e. 8 inning
Pukulan yang dilakukan tanPa

menggunakan ayunan lengan disebut .. .

a. Swing

b. Full

c. Full swing

d. Bunt

e. Back swing

4. Pemain Yang tugasnYa melakukan

lemparan atau melambungkart bola disebut

a. Batter

b. Catcher

c. Home run

d. Pitcher

e. Pitcher Plate

5. Tiap pemain softball mendapat giliran

memukul maksimal ....

a. 2kali

b. 4 kali

c. 6 kali

d. 3 kali

e. 5 kali
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6. Permainan soft ball pertama kali lahir di

Negara ... .

a. lnggris

b. Amerika Serikat

c. Jerman

d. Prancis

e. ltalia

Terjadi pergantian antara regu pemukuldan

penjaga apabila regu pemukul out
sebanyak... pemain.

a.2
b.3
c.4
d.5
e.6
Base ke lVdalam permainan softball sering

disebutjuga....
a. Pitcher plate

b. Home run

c. Home base

d. Hong

e. Strike

Pemain yang dapat kembalike home base

dengan pukulannya sendiri dalam
permainan soft ball sering disebut dengan

istilah ... .

a. Home run

b. Bowl

c. Strike

d. Pitcher plate

Dalam pertandingan sepakbola durasi
pertandingan tidak dihitung dalam kasus,

kecuali ....

a. Pergantian pemain

b. Pelanggaran

c. Off-side

d. Corner-kick

e. Pemain tergeletak
Dalam permainan sepakbola, jarak titik
pinalty adalah ... meter.

a, 12

b. 11

c. 10

d.9
e.8
Ketika permainan sedang berlangsung,

wasit tidak perlu menghentikan permainan

untuk sementara waktu, bila ada kejadian

a. Pelanggaran

b. Hands ball

c. Pemain cidera

d. Heading

e. Pemain terkena kartu

13. Di bawah ini yang termasuk cabang

olahraga yang menggunakan bola kecil

adalah

a. Bola baskei

b. Sepakbola

c. Bola Volly

d. Softball

e. Bola tangan

Lapangan permainan softball berbentuk ....

a. Segr empat

b Se-:i I .ra

n Qarr =n=m

d. Bu;ur sar3kar

e. Peseg paT Jang

Perbedaan yang mencolok antara larijarak

pendek dergar"r larak menengah terletak

pada .

a. Start

b. Ayunan :a-rgan

c. Langka" <a<

d. Pandangar

e. Sikapbacan '. .. i'

Teknik dasar yan3 rarus diperhatikan oleh

seorang pelan meliputi ... .

a. Sikap badan gerakan tangan, dan arah

lari

b. Posisi start ayunan tangan, dan

pandangan

c. Gerakan <a;<, gerakan tangan, dan

sikap badar

d. Posisi awai posisi berlari, dan posisi

akhir

e. Sikap start texnik berlari, dan teknik

masuk garis ftr,sh

Di bawah ini hal-hai yang perlu diperhatikan

dalam melaksanakan :ari jarak pendek

adalah, kecuali. .

a. Badan harus selalu kendor selama lari

b. Langkah kaki pendek

c. Badan condong ke clepan kira-kira '150

m deralat dari garis vertikal

d. Lengan diayun mengikuti gerakan

langkah kaki

e. Langkah kaki lebar sesuai dengan

panjang tungkai

7.

14

8.

1EtJ.

9.

16.

10.

11.

17.

12.



18. Nomor lari sambung Yang sering

diperlombakan adalah nomor meter.

a. 4x200 dan 4 x'100

b. 4x400 dan 4 x 200

c. 4x100dan4x400
d. 4x300dan4x'100
e.4x400dan4x200
Dalam permainan bola voli, setiap regu

berhak memainkan bola sebanyak .., .

a. 1 kali

b. 3 kali

c.2kali
d. 4 kali

e. 5 kali

Gerakan blocking juga berpeluang untuk

meraih angka. Tujuan melakukan blocking

adalah ... .

a. menutup serangan smash lawan

b. memberi umpan untuk di smash

c. menggagalkan passing atas lawan

d. menggagalkan servis lawan

e. mernbantu lawan

Dalanr permairan bcia';clr x'ta :rengeral

rsli;ar^ sn-asn rani eili^ ra .

a" pukuian !emah

b. membendung serangan

c. pukulan keras

d. pergeseran temPat

e. memukul lawan

Keberhasilan smash sangat dipengaruhi

oleh ... .

a. postur pemain

b. servis

c. blocking

d. umpan

e. lawan

Ukuran lapangan bola voli adalah ... .

a. 8x18m
b. 9 x 18 m

c. 8x19m
d. 9x16m
e, 10x10m
Pemain yang melakukan umPan dalam

permainan bola voli disebut ....

a. kapten

b. tosser

c. smasher

d. servicer

e. lawan

25 Panjang lintasan untuk melaksanakan

a'/, aian lompat jauh tidak kurang dari ... .

^ /E ^^i^.d 4J rtrgtul

^ aE ^^--.

^ atr ^^.^.i 4- tr E:c

ci 4J r:eier

e. 30 me:er

Ketepatan iumpuan cacat dicapai dengan

perencanaan jumlan iangkan Yang

a. berubah-ubah

b. panjang

c. tergantung panjang tungkai

d. penoek

e. tetap

Untuk menghindari pendaratan dengan

pantat, maka lengan harus ....

a. diputar ke depan

b. digerakkan ke atas

c. diluruskan ke samptng

C diayunkan ke depan

e ::gerak<an ke belakang

S:a:: ', a-c J gunakan untuk lari jarak

^^^l^^

a sta-n longXox

b start bebas

c. start melayang

d. start berdiri

e. jawaban a, b, c, dan d benarsemuanya

lstilah atletik berasal dari bahasa ...

a. Romawi

b. lnggris

c. Athena

d. ltaiy

e. Yunani

Yang tidak termasuk teknik menjaga

gawang dalam permainan sepak bola

adalah ...

a. Menangkap bola operan teman

b. Menangkap bola bergulir di tanah

c. Menangkap bola setinggiperut

d. Mentip bola tinggimelaluiatas gawang

e. Menangkap bola setinggidada

19.

26

20.

27.

2t

a:

22.

29

23.

30.

24.

ffi "3;
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B. lsilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1 Pukulan permutaan yang dilakukan oalam permarnan boia voli diseout
2 Apabila saat melakukan servis atas menggunaKan tangan kanan maka posisi kaki adalah ...
3. lstilah atletik berasal dari bahasa ...
4. Pemain yang bertugas sebagai pelanrbung bola calar sci::,a sei-rng Cisebut ..
5. Induk organisasi sepakbola di lndonesia yatlu
6 Teknik menendang/menembak bola dengan Keras r3- :='a'z- calam permarnan sepak bola

sering disebut dengan istilah ... .

. 7. Dalam lompat jauh padawaktu menolak rFe -Cl;.?{3
B. Sundulan bola sambil melayang dalar:r ce:-a -a^ s3:=/:3 e se:ing terjadi saat....
9. Memukul bola tanpa ayunan dalarrr per-a r= sctea , I s::-:._ga ...
10. Cara melakukan persiapan tolakan d :e:-cal la an e: -3- s*:s.:anpa awalan kedua lengan

11 . Jarak awalan dalam lompat lauh a,3r rereniukan besa.a-
12. Agar tercapai tinggi lompatan :/ang cJ(uo tanpa keniiarc:- ,=:3:3:an maju maka ... harus

kuat.

13. Jumlah pemain dalam pern arrian bcla voiiadaiah ....
14. Jumlah pemain sepak ocla trap iim aoaiah ..

15. Jumlah keseluruhan pemain softball adalah

c. Jodohkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai!
1 . ( .. ) Berperan mengamankan bola liar di daerah pertahanar s3- r - l? 3T permainan sepakbola
2. ( )Yang bertugas menjaga atau mengamankan gawang ca- s--a-:a. awan
3. ( . )Menyundulbota
4. (... ) Pukulan bola yang menukik ke arah lapangan lawan

Benteng pertahanan yang utama untuk menangkis serarga - z;,.^
Teknik pukulan ayunan penuh dalam permainan softbali
Salah satu cabang atletik

8, (... ) Jumlah pemain bola voli tiap regu
9. (... ) Jumlah pemain softball tiap regu
10 (...)Salah satu contoh permainan beregu

a. larijarak menengah g penjaga gawang
b. 6 orang h. blok
c. kepala i. kapten
-d. kaki, j. swing
e. dahi k. 9 orang
f smash I softball

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban singkat dan benar!
1. Disebut permainan apakah yang tiap timnya terdiri atas 11 pema;n?

Jawab:

qt

6(
7(

D.

2. Kemanakah arah pandangan pada waktu menyundul bola?
Jawab:

3. Disebut apakah pemain tengah dalam permainan sepakbola?
Jawab:

4. Disebut apakah pukulan bola yang m"
Jawab

Apa fungsi net dalam permainan bola voli?
Jawab:

Penjas Orkes Kelas XI SMA Semester Gasal



6. Ada berapa langkah untuk melakukan-smash dengan baik?

Jawab:

7. Disebut juga apakah teknik membendung dalam pemainan bola voli?

Jawab:
8. Ada berapa zone dalam permainan softball?

Jawab:

9. Disebut apakah pegangan alat pukul pada softball?

Jawab:
10. Apa tumpuan dalam melakukan lompat jauh?

Jawab:

E. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1 . Sebutkan dan jelaskan cara melakukan lompatan dalam lompat jauh yang benarl

Jawab:
2. Sebutkan dan jelaskan istilah-istilah asing dalam permainan sepakbolal minimal 5i

Jawab:

3. Sebutakn teknik dasar lompat jauh gaya menggantung!

Jawab:

4. Sebutkan istilah-istilah dalam permainan softball dan jelaskan pengertiannya!

Jawab:

5. Peraturan penting yang harus diperhatikan pemain dalam lompat jauh meliputiapa saja? Sebutkan!

Jawab:

6. Sebutkan 2macam passing dalam permainan bola volil

Jawab:

7. Gambarkan lapangan permainan bola voli dengan ukuran yang benar!

Jawab:
8. Jelaskan teknik lompat jauh gaya menggantung!

Jawab:

9. Bagaimana pendaratan yang baik dalam lompat jauh?

Jawab:
10. Sebutkan keterampilan khusus yang harus dimilikipemain dalam permainan softball!

Jawab:

1. Buatlah kliping yang berhubungan dengan perkembangan sepakbola di lndonesia pada saat ini!

2. Buatlah kesimpulannya I

3. Presentasikan di dePan kelas

& i.$;'lnfo :dJ

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan

sepakbola yang paling dominan. Tujuan utama menendang bola

adalah untuk mengumpan (passing), dan menembak kearah

gawang (shotig at the goal). Dilihat dari perkenaan bagian kaki ke

bola, menendang dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu

menendang dengan kakibagian dalam, menendang dengan kaki

bagian luar, dan menendang dengan punggung kaki.
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Standar Kompetensi:
2. Mempraktikkan aktivitas pengembangan untuk menrngkatkan kualitas kebugaran jasmani dan cara pengukurannya

dan nilai yang terkandung di dalamnya.
Kompetensi Dasar:
2.1 Mempraktikkan berbagai bentuk latihan kelrncahan. power dan daya tahan untuk peningkatan kebugaran jasmani

serta nrlai tanggung jawab. disioiln dar pe rcaya diri.
2.2 Mempraktikkan tes untuk kelrncahai. D:','/ei'daya tahan dalam kebugaran jasmani serta nilai tanggungjawab,

* " _ ::'j"_'::'::'l'_':- - _ - -

I
I
I
a

I
a

I
I
I
t

Warm-up atau bisa disebut pemanasan. ltulah yang harus
dilakukan seoelurn melakukan aktivitas olahraga. Dengan
pemanasan terseout akan memberikan penyesuaian pada kondisi
tubuh atlet dari xeacjaan istirahat (rileks) sebelum melakukan
olahraga. Pentingnya pen?anasan dapat memperbaiki penampilan
atlet serta mengurangi kemungkinan cidera pada saat latihan
dengan cara memobilisas: i,.nenggerakkan) baik kondisi mental
maupun fisik atlet Agar kan:u ,ebih memahami lagi mengenai
materi ini, ayo perhatikan dengan baik materi pada bab ini!

'fdr-ir*j"i
i:::: : lli::: ::: 1 r",-";::' )i -':ir ;;:::t::::: 1:, iii -'--. *.

Kebugaran Jasmani
Kebularan jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh rera<;kan penyesuaian

(adaptasi) terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya (dari keia ';=ng dilakukan sehari-
hari) tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Tidak menimbulkar <e e,ahan yang berarti
maksudnya ialah setelah seseorang melakukan suatu kegiatan/aktivitas niasri mempunyaicukup
semangat dan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keoertuar-keperluan lainnya
yang mendadak.

Bentuk-bentuk Latihan Aktivitas Pengembangan
1. Latihan Kekuatan

a. Hakikat Latihan Kekuatan
Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan

ketegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting
guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan.

b. Bentuk-Bentuk Latihan Kekuatan, Antara Lain :

a) Latihan Kekuatan Otot Lengan
(1) Tujuannya : Menguatkan otot lengan
(2) Caramelakukannya

lurus berada diantara kedua paha mendekati lutut, telapak tangan terbuka,

A.

B.

-'-si u*rY
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dan menumpu pada lantai. Kemudian sentuhkan paha kebagian dalam dekat

dengan tangan.

lantai, siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha.

b) Latihan kekuatan otot lengan ( push-up)

(1) Tujuannya : Menguatkan otot lengan

(2) Cara melakukannYa:

kaki bertumPu Pada lantai

dan kedua siku d:te<uk
'? Kemudian angkatian badan ke atas hingga kedua tangan lurus, badan dan

kaki merupakan satu garis lurus

badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai

, Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama 15-30 detik

c) Latihan Kekuatan Otot Perut (sit-up)

(1) Tujuannya : Menguatkan otot perut

(2) Cara melakukannya:

belakang kepala

tetap berada di belakang kePala

2. Latihan Kelentukan (Fleksibilitas)
a. Hakikat Latihan Kelentukan

Kelentukan diartikan sama dengan keleluasan atau kemudahan gerakan, terutama pa$a

otot-otot persendian. Latihan kelentu[<an atau fleksibilitas bertujuan agar otot-otot pada

sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa, tanpa ada gangguan yang berarti.

b. Bentuk-bentuk Latihan Kelentukan, Antara Lain :

1) Latihan Kelentukan Otot Leher

a) Tujuannya : Melatih persendian dan otot leher ke arah depan dan ke samping

b) Cara melakukannYa :

tangan di pinggang dan pandangan ke depan.

L--



putarkan kepala ke kiri sebanyak g hiiungan
2) Latihan Ketentukan Otot pinggang

a) Tujuannya : Meruaskan gerakan paoa persendian dan otot prnggang dan
melenturkan otot-otot bagian pinggang

b) Cara melakukannya .

di atas pinggang da.. ,a,:<ea dengan membengkokkan,sederhana ke
samping kiri dan i(a-e^ secara bergantian

ulangi dengan ie'r-oei'gkokkan ke samping dan rakukan ragi ke sisi
yang berlawanan

3) Latihan Kelentukan Se.rci prnggul

a) Tujuannya . Melenturkan sendi dan otot pinggul
b) Cara melakukannya :

atas kepala

pinggul sampai bengkok, raru diranjutkkan atau digerakran sampai ke atas
kelapa

sebaliknya

4) Latihan Kelentukan Sendi Lutut a) Tujuannya . Menguatkan persendian
lutut

b) Cara melakukannya .

kemudian letakkan salah satu
kaki ber-ada di depan dan kaki
yang iain di belakang dengan
lutut kaki yang berada di depan
ditekuk

bertumpu di lantai, sejajar

Ke m u d i a n re n s u t ka n p i n g g u I ke bawa h 0"r.r, 
".[l 

I P"1rt [*; U3 I %t fn"8,?i" *",
pergantian posisi kaki
Gerakan ini dilakukan ke depan dan ke belakang
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5) Latihan Kombinasi Gerakan Sendi Pinggul, Pinggang dan Lutut

a) -i-uluannya 
: Koordinasi gerakan sendi

prnggul, pinggang dan lutut

b) Cara melakukannya :

- Mula-mula berdiri tegak. kedua kaki dirapatkan

0an kedua tangan dr samping badan

- Kemudian bungkukkan badan ke cjepan. kedua

kaki lurus, kepala ditundukkan dan telapak
:argan menyentuh tanah

t^^^^ -^
'/ Hltulgar Keiiga kemcs (: ::s s -;ang pertama

r Pada nitungan keemoar ,€:r':t.z' :aian ke belakang, kepala tengadah ke

alas
r Gerakan ini dilakukan beruiar_:-- a-;

6) Latihan Kelentukan Pergelangan Targa-
a) Tujuannya : Melemaskai pe [se nor3r- c::: :=^ ]:i
b) Cara melakukannya :

di antara jari tangan kanan dan kiri

telapak tangan menghadap ke atas kepala

3. Latihan Kelincahan
a. Latihan lari bolak-balik (shuttle run)

Hal-hal yang perlu dalam latihan lari bolak-balik adalah sebagai berikut

1) Jarak antara kedua titik jangan terlalu jauh sekitar 10 m, jika terlalu lauh kemungkinan

setelah lari bolak-balik beberapa kali, siswa tida.k lagi mampu untuk lari dan membalikkan

badannya dengan cepat karena kelelahan.

2) Jumlah ulangan lari bolak-balik jangan terlalu banyak sehipgga dapat menyebabkan siswa

kelelahan kalau ulangan larinya terlalu banyak, maka seperti telah diterangkan di atas

kelelahan akan mempengaruhi kelincahan dari siswa.

a) Latihan Squat Jump

Squat jump bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot tungkai.

b) Latihan Naik Turun bangku

Naik turun bangku bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot tungkai.

c) Sit Up

Sit up bertujuan untuk melatih daya tahan dan kekuatan otot-otot perut

4. Latihan Daya Tahan

Daya ledak atau daya tahan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot melakukan kerja

secara eksplosif. Daya ledak otot dipengaruhr oleh kekuatan dan kecepatan koniraksi otot.

Contoh latihan daya tahan meliputi:

1) Lompat pantul

2) Lompat jingkat

3) Loncat kelinci

5. Latihan Power (kekuatan atau strength)
Power atau kekuatan adalah kemampuan otot untuk menggunakan tenaga maksimal terhadap

suatu tahanan.

Contoh latihan kekuatan meliputi:

1) Push up

2) Sit up

3) Pull up

4) Back up

Penjas Orkes Kelas XI SMA Semester Gasal
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Lakukan kegiatan berikut dengan kelompokmu!
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang.
2. Lakukanlah kegiatan ratihan kerincahan, daya tahan dan ratihan

menit.

3. Jelaskan apa yang membedakan kegiatan tersebut!
4. Diskusikanlah didepan kelas dengan guru pembimbingmul

power masing-masing selama 5

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!1. Jelaskan apa manfaat kebugaran jasmani?
Jawab:

2. Apa yang dimaksud latihan kelincahan?
Jawab.

3. Sebutkan 3 hal penting dalam kebugaran jasmani!
Jawab:

4. Sebutkan contoh latihan pengembangrn kebrgarr., lasrqnil
Jawab:

5. Sebutkan contoh latihan kebugaran lasmani!
Jawab:

A. Berilah tanda sirang (X) pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang benar!
1. Suatu aspek fisik dan kebugaran

menyeluruh (totai fitnes) yang dapat
memberi kesanggupan kepada seseorang
untuk menjalankan hidup produktif
merupakan defiriisi kebugaran jasmani
menurut ... .

a. Suparjo

b. Yunusul Hairy

c. Sutarman

d. SoedjatmoSoemowardoyo

e. Suparman
2. Kebugaran jasmani bagi setiap individu

berbeda-beda tergantung dari tingkat ... .

a. usia

b. keamanan

c. pendidikan

d. tantangan fisik

e. keadaan sosial ekonomi
3. Kemampuan otot atau sekelompok otot

untuk membangkitkan tegangan disebut ....
a. kecepatan

b. kekuatan

c. kelentukan

d. ketepatan

e. daya ledak

4. lntensitas dan beban iatihan dapat diukur
dengan cara melihat . ..

a. denyut nadi

b. pernapasan

c. kondisitubuh

d. tingkat emosr

e. banyak tidaknya keringat yang ke luar
5. Komponen kebugaran jasmani yang

berhubungan dengan pernapasan, serta
mengambil dan menyuplai oksigen disebut ....
a. sistem aerobick

b. komposisi tubuh

c. daya tahan tubuh

d. sistem anaerobk

e. RJP

6. Jogging bertujuan untuk meningkatkan
kebugaran jasmani yang dilakukan dengan ... .

a. kekuatan maksimal

b. kecepatan maksimal

c. laricepat

d. laridengan kecepatan konstan

e. laridengan langkah lebar

Semester Gasal fl-.'11
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15

16.

Berikut faktor penentu agar kebugaran jasmani

menjadi prima, Kecuali ....

a. hidup tertib dan disiplin

b. menjaga kesehatan fisik dan mental

c. menghindaripekerjaandisekitarnya

d" keteraturan dalam latihan kemampuan
gerak

e. menciptakan lingkungan hidup yang segar

Perubahan yang disebabkan oleh latihan daldm

berbagai organ tubuh disebut ....

a. tegangan

b. efek latihan

c. derajat latihan

d. metode latihan

e. intensitas latihan

Di bawah ini bukan merupakan ciri-ciri
kebugaran jasmani yang baik adalah ... .

a. sirkulasi kerja jantung rendah

b. efisiensigerak menjadi lebih baik

c. komponenkondisifisikmeningkat

d. hidup lebih bersemangat dan gembira

e. daya tbhan kardiovaskuler meningkat

Kemampuan seseorang dalam meldkukan kerla

dalam keadaan aerob atau jangka waktu yang

lama disebut . .

a. daya Iedak

b. kelentukan

c. kelincahan

d. daya tahan khusus

e. daya tahan kardiovaskuler

Salah satu bentuk latihan untuk
mengembangkan keseimbangan adalah ... .

a. shuttle run

b. lariakselerasi

. c. lariturun bukit

d. intervaltraining

e. kayang dengan tumpuan satu kaki

Merenggui-renggut tubuh secara ritmik
(berirama) sehingga otot merasa teregang

merupakan ciri dari peregangan ... .

a. aktif

b. dinamis

c. pasif

d. kontraksi relaksasi

e. statis
Gantung angkat tubuh pada palang tunggal

merupakan salah satu bentuk latihan ....

a. agility

b. speed

c. strength

d. shuttle run

e. squat trust

Bentuk-bentuk latihan kekuatan dengan beban

tubuh sendiri yaitu ... .

a push up dan sit up

b. shuttle run dan larizig-zag

c. jogging dan lari lintbs alam

d fartlek dan intervaltraining

e. sikap kapal terbang dan kayang
Alat yang tidak dapat digunakan untuk latihan

kekuatan adalah ..

a. barbel

b. simpat

c. tongkat

d. gada

e. pita

Merilekskan kelompok otot tertentu kemudian

dengan bantuan or-ano iain meregangkan otot
perlahan-lahan samoai mencapai titik
fleksibilitas maksim um merupakan peregangan

a. Aktif

b. Pasif

c. statis

d. dinamis

e. kontraksi relaksasi
Meregangkan otot paha bagian belakang
dengan cara membungkuk n:er:."eniuh lantai

merupakan gerakan peregangan

a. aktif

b. pasif

c. statis

d. dinamis

e. kontraksi relaksi

Jogging dan senam aerobik merupakan bentuk

latihan untuk mengembangkan . .

a. kekuatan

b. ketepatan

c. kecepatan

d. ketahanan

e. kelincahan
19. Kemampuan gerak seseorang untuk melakukan

gerak dalam ruang sendi secara maksimum

disebut ....

a. kecepatan

b.. ,kekuatan

c. kelenturan

d. ketahanan

e. kelincahan

20. Jenis-jenis latihan di bawah ini dapat
mengembangkan kekuatan, kecuali ....

a. squat trust

b. mengangkat barbell

c. mengangkat dumbell

d. menarik spring devices

e. latihan beban (weight training)

9.

10.

tt.

11.
18.

12

4a
tJ.
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21. Latihan-latihan tahanan (resistanceexercise)
di mana kita harus mendorong atau menarik
suatu beban dapat mengembangkan ....
a. kecepatan

b. kekuatan

c. ketepatan

d. ketahanan

e. kelincahan
22. Mempertahankan tubuh dari suatu tahanan atau

beban dari badan dalam keadaan diam atau
sedang bergerak disebut ... .

a. koordinasi

b; kelenturan

c. kelincahan

d. daya ledak

e. keseimbangan
23. Lari menaiki dan menuruni bukit adalah salah

satu bentuk latihan untuk mengembangkai-i .

a. kecepatan

b. kekuatan

c. ketepatan

d. ketahanan

e. kelincahan
24. Beban yang berasaldari luaryang digunakan

untuk mengembangkan kekuatan disebut ... .

a. weight training

b. spring devices

c. internal resistance

d. external reslstance

e. resistance exercise
25. Jenis olahraga yang sangat membutuhkan

keseimbangan adalah ... .

a. bola voli

b. memanah

c. sepakbola

d. balok titian

e. menembak
26. Kemampuan gerak maksimal suatu persendian

untuk menyesuaikan dili terhadap segala
aktivitas disebut ... .

a. speed

b. strength

c. endurance

d. flexibility

e. agility
27. Aktivitas tubuh dalam jangka waktu yang lama

akan berpengaruh terhadap ... .

a. agility

b. flexibility

c. daya tahan otot

d. daya tahan khusus

e. daya kardiovaskuler

28. Sistem latihan ketahanan untuk membangun.
mengembalikan, atau memelihara kondisi tubuh
seseorang tubuh disebrul .. .

^ l^at^t,^d_ ldtiluKS

b interval iraining

c. kontraksi isometris

d. konti'aksi isotonis

e peregangan dinamis
29. Latihan yang berhubungan dengan

perkemban gan fungsi-fun gsi organ pernafasan
dalam peredaran darah dan jantung merupakan
bagian Cari laiihan-latihan tahap dasar yaitu
tatiha n

a. gerak sendi

b condiiicnrng

c. gerak o:c:

d bagtan crgan tubuh

e. bagian crgar daiam
30. Pengaruh latihan yang berhubungan dengan

kardiovaskuler biasanya berhubungan dengan

a. daya tahan tubuh

b. sistem pencernaan 
.:

c. sistem pernapasan

d. enzim-enzim tubuh

e. sistem peredaran darah
31. Latihan yang paling cocok untuk

mengembangkan kekuatan adalah latihan ....

a. tahanan

b. kecepatan

c. kelenturan

d. penguluran

e. keseimbangan

32. Latihan ulangan untuk memperoleh hasilyang
maksimum dalam suatu program latihan disebut

a. ritme

b. volume

c. repetisi

d. intensitas

e. relaksasi

33. Fungsidari kelenturan pada tubuh kita adalah

a. menambah berat badan

b. dapat terhindar dari penyakit

c. menghindari terjadinya cedera

d. membuat hidup menjadi lebih sehat

e. membentuk postur tubuh rnenjadi tinggi
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34. Latihan kelenturan (flexibility) biasanya dimulai

pada usia ... .

a. tua

b. remaja

c. dewasa

d. anak-anak

e. tidak ada batasan untuk mengatur

lsilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Beban untuk latihan kekuatan yang berasal dari luar tubuh disebut ... .

2. Lari dengan irama langkah yang konstan untuk mengembangkan ketahanan disebut .. .

3. Setiap denyutan dapat memompa darah lebih banyak. Pernyataan tersebut merupakan efek dari

kebugaran jasmani untuk organ ...

4. Aliran oksigen, menjadi lebih cepat disuplai ke seluruh tubuh. Pernyataan tersebut merupakan

efek dari kebugaran jasmani untuk organ ....

5. Latihan sit up dapat mengembangkan kekuatan otot ... .

6. Latihan pull up dapat mengembangkan ... .

7 . Latihan push up dapat mengembangkan kekuatan otot bagian ... .

g. Beban yang berasal dari tubuh sendiri dalam latihan tahanan disebut ... .

9. Latihan peregangan di mana pelaku tidak ikut aktif disebut ... .

10. lstilah asing dari keseimbangan adalah . .. .

1.1 . Kemampuan gerak tubuh dalam ruang sendi secara maksimum disebut ... .

12 Latihan kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan atau

man r nL etir 2- -A-it).

i: t,"e.ui,:=," -3 iz?e'-c:.e'zc\.2^ ?aceserJa a;raerSa',zn'z3a.,2'',3::erbUtuhkan .'

i4 Berluk at .a. ca ai^ .'Ie'rettta ?. 
"? 

capai c€iLj5a

15. Dalam melakukan tes iapangan 12 nrenitsebeiurn tes dii-':u'ai henda<,ah melakukan ....

Jodohkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai!

i. ( ) Bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan otot bahu

2. ( ) Bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut

3. ( ) Bertujuan untuk mengukur daya ledak (tenaga ekspolif) otot tungkai

4 ( ) Bertujuan untuk mengukur daya tahan (cardio repiratory endurance)

5. ( ) Daya penggerak setiap aktivitas fisik

6. ( ) Dinamometer, elektroniografi, dan tendiometer

7. ( ) Tes untuk mengetahui secara langsung kekuatan serta daya tahan otot seseorang

8. i I Suatu sistem latihan endurance yang maksudnya adalah membangun, mengembalikan

atau memelihara kondisi tubuh seseorang sehingga sangatbaik bagi semua cabang olahraga
' 

terutama cabang olahraga yang memerlukan daya tahan tubuh

9. ( ) Untuk melatih kekuatan otot punggung

10 ( ) Kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan atau kemampuan

otot untuk menerima beban sewaktu bekerja

lr-arr 
r-rrrrrirrrr 

- 
i-rr rri

35. Gerakan sit up merupakan bentuk latihan

kekuatan otot ... .

a. kaki

b. bahu

c. perut

d dada

e lengan

B.

c.

I a.'Fartlek g.

I n. Tes angkat tubuh h.

I c. Tes lari 1200 m i.

I d. Kekuatan I

. e. Tes lapangan k.
I f. Tes barinq l.

l-

Back up I

Latihan kekuatan otot I
Keseimbangan I
Tes berdiri I
Tes loncat tegak

Tes laboratorium I

I
L---r-rrrrr-rrrrrrrrr -tJ
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D. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban singkat dan benar!
1. Disebut apakah kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerlaan sehari-hari dengan ringan

dan mudah tanpa merasakan kelelahan yanE berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga
untuk melakukan kegiatan yang larn?

Jawab:
Apakah kebugaran jasmani setiap orang sama?
Jawab:

aL.

J.

4.

5.

6.

7.

o.

u

Apa yang dapat dilakukan untuk mengukur kebugaran.lasmani?
Jawab:
Apa nama lain laribolak-balik?
Jawab:
Latihan apakah yang bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot tungkai?
Jawab:
Latihan apakah yang bertujuan untuk melatih daya tahan dan kekuatan otot-otot perut?
Jawab:
t"r 

"prt 
,

Jawab.
Siapakah yang menyatakan ban,',a r<ecugaran jasmani adalah aspek fisik dan kebugaran yang
menyeluruh (total fitnessr vano neinceri xesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan
hidup yang produktif dan dacai menyesuaikan diri pada tiap{iap pembebanan fisik (physical
stress) yang layake

Disebut apakah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan atau
kemampuan otot untuk menerima beban sewaktu bekerla?

npa nr*a
Jawab.

10

E. Jawablah pertanyaan berikut dengan

1. Sebutkan 4 macam alat (beban) yang

Jawab:

jawaban singkat dan benar!

dapat digunakan untuk melatih kekuatar I

2. Sebutkan 4 unsur kebugaran jasmani!

Jawab:
3. Jelaskan manfaat kebugaran jasmani bagijantungl

Jawab:
4. sebutkan 4 macam bentuk latihan untuk mengembangkan keseimbangar I

Jawab:

5 Sebutkan 4 macam bentuk latihan untuk mengembangkan kelenturan I

Jawab:
6. sebutkan 3 organ tubuh yang dapat mengukur efek latihan kebugaran jasmani!

Jawab

7. Definisikan pengertian kebugaran jasmani menurut soedjatmo Soemoirardoyo!
Jawab:

8. Jelaskan manfaat kebugaran jasmani bagi paru-parul
Jawab;

L Jelaskan 2 manfaat kekuatan bagitubuh!
Jawa'b :

10. Jelaskan manfaat kebugaran jasmani bagi pembuluh darah !

Jawab:

Pen;'as Orkes Kelas XI SMA Semester Gasal
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Lakukanlah latihan jogging selama 14-16 menit dengan program latihan yang benar

Rangkum dalam kertas folio hasil tes yang kamu lakukan.

Diskusikan di depan kelas.

rd,

6,b !$bxirai*ro .$d

alaa r I I r t I I t I t I t I I I t I r r I I I I I I l a r I r I I t I I r r r r I r t I I t

I p"ndekatan bermain adalah salah satu bentuk darisebuah pembelajaran jasmant yang

I dapat diberikan di segala jenjang pendidikan. Hanya saja, porsi dan bentuk pendekatan

r bermain yang akan diberikan, harus disesuaikan dengan aspek yang ada dalam kurikulum

r Selain itu harus dipertimbangkan juga faktor usia, perkembangan fisik, dan jenjang pendidikan

] yrng sedang dijalanioleh mereka.

I Model pembelajaran dengan pendekatan bermain erat kaitannya dengan perkembangan

r imajinasi perilaku yang sedang bermain, karena melalui daya imajinasi, maka permainan

r lang akan berlangsung akan jauh lebih meriah. Oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan

I maka guru pendidikan jasmani, sebaiknya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada

] siswanya imajinasitentang permainan yang akan dilakukannya.

r Pendekatan permainan adalah suatu proses penyamparan pengajaran dalam bentuk

I b.*u,n tanpa mengabaikan materi inti. Permainan yang dimaksudkan disiniadalah permainan

I kecit yang nra:errn-l,a drsesuaikan dengan standar kompetensi dalam kurikulum. Permainan

I kecil ini dapat ci;gurakar untuk mengajar atletik, senam dan cabang olahraga lainnya yang-

r ada hubungannya Cengan c=:dic kan lasmani

ITTIIITTIIIIIT'!IIIIIITI'IIII ITIIIIIIIIIIIIIIIIT trl
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, StandarKompetensi: €-E&t

: ? Mempraktikkan keterampiran senam dan nirai-nirai yang terkanounc d: :a a-..::va :
i 4 Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat denoan "cc': ^r= ,r- - . --".r, yang terkandung di dalamnya. r

; Kompetensi Dasar: u 'sr vorrg tsr^drruurrg ul . I

' 
3'1 Mempraktikkanketerampilanrangkaiansenamketa.-.{asa-:3-l:- -.'f:--=..-ret serranirar percayadin,kerjasama. lI langgungjawab dan menghargai teman.

t 3.2 Mempraktikkan keterampilan rangkaran se.::- <:::-:.rasa- ::-:: : :: ser:a nriar percaya diri, Xerjasama, It tanggungjawab dan menghargai tenlan. 
je o I Lrdr pcrudyit 

' 
*

; il ll;nTJJ'xx[:T,,::,o::?ff:l'ffi:i'Jl';";;H'.:'J;:"'"T,.o,,e*un.. 
{30.c r3s ]e:a( anrutan ,anskah kaki dan avunanr

. 4.2 Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik menggunakan alat seria nilai disiolin tcleransi keluwesan dan estetika. Iarr:

Senam adalah olahraga dengan gerakan_gerakan latihan fisik
secara sistematis, dan dirangkai secara keseluruhan dengan
tujuan membentuk dan mengembangkan kepribadian secara
harmonis. Senam mempunyai banyak jenis, diantaranya
adalah senam lantai senam ketang[asan, senam aerobik,
maupun senam ritmik. Jenis senam tersebut mempunyai
variasigerakan yang berbeda. Agar kamu lebih memahami
lagi, ayo perhatikan dengan baik materi pada bab inil

Senam Ketangkasan
senam ketangkasan adalah senam yang dilakukan untuk menguji ketangkasan seseorang. salahsatu contoh senam ketangkasan adalah senam lantai. senam (g!mnastic) berasal dari kota yunani

kuno' Gymnas berartitelanjang. Bangsa lndonesia ,"ng"nriflahraga senam sejak tahun 1g63ketika berlangsung olahraga Ganefo ioiLakart". Perkemlangan senam di lndonesia cukup pesat
lengan terbentuknya organisasi senam lndonesia, yaitu persatuan Senam Seluruh lndonesia ataudisingkat PERSANt.

Untuk mengetahui pengertian senam kita harus mengetahui ciri-ciri dan kaidah-kaidah dalamsenam lantai yaitu:

3 gerakan-gerakannya selalu dibuat atau diciptakan dengan sengajab' gerakan-gerakannya. harus selalu berguna untuk mencapai tujuan tertentu (meningkatkan
kelentukan, memperbaiki sikap dan gerak atau keindahan tubun, menambah kelerampitan,
meningkatkan keinda.han gerak, meningkatkan kesehatan tubuh).c. gerakannya harus selalu tersusun dan sistematis.

AS SEI\AM

ztr p
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Berikut ini ada beberapa pengertian senam lantai yattu'

z Senam lantai adalah bentuk latihan tubuh yang diatur seder-ni<'a:

satu kesatuan gerak yang beraturan dan berkesinambunEan. | ,

) Senam lantaiadalah latihan senam yang diiakukan pada matras' 
"":::::1:911i::3: 1.,

terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara den3a:t ri-enumpu pada

tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau me'c"c3i ke depan

atau ke belakang 
rn hantr rk t:tilran fiqik v; natis;> Senam lantai diartikan sebagai setiap bentuk latihan fisik yang disusun se:2'= s :er

dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih clan terencana untuk rne-:a3a tujuan

tertentu

Dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam senam lantai memilikitujuan untuk

1. membentuk dan mengembangkan otot tubuh

2. mengembangkan kualitas fisik

3. membentuk kerndahan tubuh

4. memelihara kebugaran jasmani

1. Macam-macam gerakan senam lantai'

a. Teknik berguling

Cara melaiuka-n gerakan guling dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mengguling ke depan dan

mengguling ke bllatang. Untuk dapat melakukan gerakan itu seseorang harus memilikt

kelenturan tubuh dan keberanian.

Cara melakukan gerakan mengguling adalah sebagai berikut

1) Guling dePan (forward roll)

Sikap permulaan

Mengambil posisijongkok bertumpu dengan kedua telapak kaki dan kaki rapat badan

condong kedepan, kedua lengan lurus ke depan, telapak tangan menghadap ke depan.

Konsentrasikan drri pada latihan.

Gerakan

Letakkan tumpuan kedua telapak tangan pada lantai atau matras tangan lurus selebar

bahu, badan condong ke depan, kedua tungkai lurus, dan pantat lebih tinggi dari

bahu. Masukkan kep-la diantara kedua lengan hingga dagu merapat di dada dan

bersamaan dengan itu dorongkan pinggui hingga pundak menyentuh lantai bersamaan

dengan melihai siku, kemudian dilanjutkan berguling menggulat ke depan secara

berurutan dengan pundak punggung dan tungkai ditekuk ke depan mengikuti arah

gerakan.

Sikap akhir

Kembalike sikap jongkok. Badan condong ke depan bertumpu dengan ujung telapak

kaki, kaki rapat, lutut ditekuk, dan kedua tangan Iurus ke depan'

Penjas Orkes Kelas XI SMA Semester Gasal



2) Guling ke belakang (back ro[)

Sikap permulaan

Jongkok dengan kedua ujung telapak <a<, badan condong ke depan. kedua tangan
lurus sejajar bahu, dan posisi tubuh Teircelakangi arah sasaran.
Gerakan

Dengan menjatuhkan badan xe belakang. kedua lengan dibengkokkan dan dagu
dirapatkan ke dada serta teiapak tangan mengarah ke atas. lbu fari berada didekat
telinga, kemudian baian mengguling ke belakang bulat. Mendarat pada matras
secara berurutan dimuiai dari pantat, punggung, tengkuk, kepala bagian belakang.
kedua tungkai dalam posisi ditekuk mengikuti gerakan badan pada saat berguling,
kemudian dengan cepat kedua tangan dibulatkan hingga lurus pada saat pinggit
mencapai trtrk tertinggi.
Sikap akhrr

sewaktu badan mengguling mendarat pada kaki, kedua tangan cepat dilepas hingga
kembali dalam posisijongkok dan kedua tangan lurus ke depan.

Kayang

tumpuan pada kedua lengan dan kedua kaki. cara melakukan gerakan kayang
adalah sebagai berikut:
> Sikap permulaan

Posisi terlentang, lutut ditekuk rapat, tumit dirapatkan pada pantat, dan
tempelkan telapak tangan pada lantai di samping telinga dengan ibu jari
dekat telinga dan pandangan ke atas belakang.

) Gerakan

Angkat tubuh ke atas dengan cara meluruskan atau mendekatkan tangan
dengan kakisampai membentuk lengkungan (busur). kedua kakrdan tangan
tetap bertumpu pada lantai. Tahan gerakan tersebut hingga sepuluh hitungan.

) Sikap akhir
Kembali pada sikap terlentang

Sikap lilin

Sikap lilin termasuk sikap keseimbangan dengan menggunakan punggung sebagai
tumpuan dan tungkaitegak lurus ke atas. Cara melakukan sikap lilin adalah sebagai
berikut:

Dengan posisi terlentang lurus dilantai, kedua tungkai rapat, lengan disamping
badan dan pandangan ke atas.

/ Gerakan

Angkat tungkai ke atas hingga ke dua kaki rapat dan lurus ke atas. Tubuh
mengikutigerakan tungkai, dan kedua tangan menopang dipunggung hingga
berdiri dengan tumpuan pada pundak. Tahan gerakan tersebut hingga l0 hitungan.

r Sikap Akhir
Tumpuan pada pundak badan dan ke dua tungkai dalam sikap tegak lurus ke
atas (vertikal).

3)

4)



-

5) Guling lenting

Guling lenting termasuk senam ketangkasan, yaitu mengguling yang diawali dengan

hentakan pada tengkuk. Cara meiakukan guling lenting adalah sebagai berikut:

Dari sikap tidur terlentang kedua kaki rapat lurus ke belakang, kedua siku ditekuk

dan ke dua telapak.tangan pada matras dengan rbu jari berada di samping telinga

dan jari-jari tangan lainnya menuju bahu.
', Gerakan

Angkat kedua kaki secara bersamaan ke atas belakang hingga pinggul terangkat,

kemudian lecutkan kedua kaki ke atas belakang dengan sumbu gerakan pada

pinggang dan pinggul yang dibantu dengan tolakan kedua tangan pada matras

hingga mendorong tubuh ke atas depan'

Jongkok dengan tumpuan kaki, badan condong ke depan, dan kedua iengan lurus

ke dePan.

6) Berdiridengan kepala (head stand)

Berdiri dengan kepala termasuk latihan keseimbangan dengan tubuh membentuk

sikap tegak lurus (vertikal) Cara melakukannya adalah sebagai berikut:

Membungkuk, kedua kaki alam posisi rapat lurus, tumpuan pada ujung telapak

kaki dan kepala (kening) telapak tangan diletakkan disamping telinga, dan

lengan membentuk gar's segr trca

Kedua tungkai diangkal Ke atas secara bersama-sama dan perlahan-lahan

hingga lurus ke atas. badar ::engrku: gei-akan kaki sehingga kepala sampai

padJujung kaki membentuk gans lr.lrus xeaias lvertikal), kedua tangan menjaga

keseimbangan.

Berdiri dan bertumpu dengan kepala dan tangan

7) Berdiri dengan kedua tangan (hand stand)

Berdiri dengan kedua tangan termasuk bentuk latihan keseimbangan Cara

melakukan nya adalah sebagai berikut:

; Sikap Permulaan
Datam sikap jongkok, kaki kiri ke depan atau sebaliknya dan kedua telapak tangan

menumPu dimatras dengan bahu.

. Gerakan

Angkat kaki betakang lurus keatas yang diikuti oleh kakidepan dengan mengikuti

gerakan kaki belakang. Kemudian, kedua kaki dirapatkan hingga kedua tungkai

tegak Iurus. Demikian juga, posisi tangan sejajar dengan bahu lurus dan kepala

ter:gadah.

)> SikaP akhir

Gerakan sikap akhir adalah dengan berdiri pada kedua telapak tangan (ujung kaki

sampai tangan membentuk garis lurus ke atas/vertikal)'

2. Senam ketangkasan tanPa alat

a. Latihan gerakan loncat harimau (tiger sprong)
pada dasarnya gerakan loncat harimau sama dengan berguling ke depan. Tetapi,

gerakannya didahului dengan gerakan meloncat ke atas depan. Untuk dapat melakukan

gerafan loncat harimau dengan baik, seorang siswa terlebih dahulu harus menguasai gerakan

guling ke dePan.

Cara melakukan gerakan loncat harimau diawali sikap jongkok'

menghadaP ke dePan'

:;
i;.:.j

:\
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b. Tumpuan

Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa

kehilangan kecePatan maju.

Cara melakukan iumpuan atau tolakan sebagai berikut:

1) Ayunkan paha ke posisi horizontal dan dipertahankan

2) Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan

3) Bertolaklah ke depan dan ke atas, sudut tolakan 45 derajat

4) proses tolakan akan menghasilkan momentum vertikal. Semakin besar daya vertikal.

Semakin besar daya vertikal yang dihasilkan dari tolakan kaki di papan tolak, hasilnya

semakin baik.

c. Sikap melaYang diudara

Saat melayang di udara gaya menggantung

Setelah menumpu kaki ayun dan kedua ienEan cjiayunkan <e beiakang, kedua lutut ditekuk'

Badan dilentingkan ke dePan

Fungsi gaya di udara adalah untuk menlaga keseirnbangan tubuh dan mempersiapkan

posisiyang lebih baik untuk mendarat'

d. Pendaratan
pendaratan yang baik adalah pendaratan yang terjadi secara berangkai mulai kaki yang

terjulur lurus ke depan menyentuh pasir di bak lompat kemudian kaki membengkok, mencoba

menyerap dorongan dari tubuh serta diakhiri dengan jatuhnya badan di depan titik pendaratan

kaki. Akhir pendaratan yang baik adalah posisi duduk di atas tumit atau terlemparnya badan

ke arah dePan"

e. Peraturan perlombaan lompat jauh

Peraturan lapangan dibagi menjadi tiga:

1) Lintasan awalan panjang 30-40 meter, lebar 1,22meler

2) Tempat tumpuan (papan tolakan) yang di pasang di sisi tempat mendarat dengan jarak 1

meter, mempunyai lebar 20 cm, panjang 1 ,22 meler, dan tebal 1 0 cm.

3) Bak lompat yang berisikan pasir sebagai tempat mendarat minimal lebar 2,75 meter dan

Panjang 9-12 meter.

F. Pencak Silat
1. Teknik elakan dalam pencak silat

Elakan adalah usaha pembelaan dengan cara memindahkan

sasaran dari arah serangan lawan, dengan cara tidak

melangkah (memindahkan kaki), tetapi dengan menggeser

badan atau tubuh. Sasaran yang dimaksud adalah bagian

badan yang menjadi tujuan serangan lawan

Macam-macam elakan adalah:

a. Elakan bawah ditujukan untuk mengelakkan diri dari serangan bagian atas

b. Elakan atas dengan tujuan untuk mengelakkan diri dari serangan pada bagian badan sebelah

bawah

c. Elakan samping ditujukan untuk mengelakkan diri dari serangan lurus, depan, atas, samping

d. Elakan belakang lurus ditujukan untuk mengelakkan diri dari serangan depan dan samping

e. Elakan belakang berputar bertr.rjuan untuk mengelakkan diri dari serangan lurus depan dan

samplng

Tangkisan

Tangkisan adalah usaha pembelaan dengan cara memindahkan sasaran

lawan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan'

dari arah serangan
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Praktikkan teknik{eknik lompat lauh gaya menggantung dengan tel(nik yang benar! Lakukan

bergantian dan saling mengevaluasi dengan temanmul

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Sebutkan 4 aspek secara umum gaya yang tepat dalam lari jarak menengahl

Jawab

secara

Y$S{ts ${e8em$w&a

2. Sebutkan 4 nomor larijarak menengah yang dipertandingkanl

Jawab.

3. Sebutkan 2 momentum yang dapat menentukan hasil lompatan!

Jawab

Sebutkan 4 rangkaian gerak dalam lompat jauhl

Jawab

Jelaskan apa tujuan melayang pada lompat jauh!

Jawab

Uji Kempetea'ri 7,> -: ..',.:'e gji KemPetefitl

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b,

, , 1. Permainan softca,i s,c l:axan oleh....

a. William G li"lci'3ar

b. Per Hendrtk Lirg
c. George Hanccc

d. Dr. JamesA Nalsrr:
e. Gulick HasleY

c, d atau e di depan jawaban yang benar!

Lamanya waktu bermain scilca i adalah

a.' S inning

b. 7 inning
c. 9 inning

d. 6 inning
e. 8 inning
Pukulan yang dilakukan tanPa

menggunakan ayunan lengan disebut .. .

a. Swing

b. Full

c. Full swing

d. Bunt

e. Back swing

4. Pemain Yang tugasnYa melakukan

lemparan atau melambungkart bola disebut

a. Batter

b. Catcher

c. Home run

d. Pitcher

e. Pitcher Plate

5. Tiap pemain softball mendapat giliran

memukul maksimal ....

a. 2kali

b. 4 kali

c. 6 kali

d. 3 kali

e. 5 kali
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6. Permainan soft ball pertama kali lahir di

Negara ... .

a. lnggris

b. Amerika Serikat

c. Jerman

d. Prancis

e. ltalia

Terjadi pergantian antara regu pemukuldan

penjaga apabila regu pemukul out
sebanyak... pemain.

a.2
b.3
c.4
d.5
e.6
Base ke lVdalam permainan softball sering

disebutjuga....
a. Pitcher plate

b. Home run

c. Home base

d. Hong

e. Strike

Pemain yang dapat kembalike home base

dengan pukulannya sendiri dalam
permainan soft ball sering disebut dengan

istilah ... .

a. Home run

b. Bowl

c. Strike

d. Pitcher plate

Dalam pertandingan sepakbola durasi
pertandingan tidak dihitung dalam kasus,

kecuali ....

a. Pergantian pemain

b. Pelanggaran

c. Off-side

d. Corner-kick

e. Pemain tergeletak
Dalam permainan sepakbola, jarak titik
pinalty adalah ... meter.

a, 12

b. 11

c. 10

d.9
e.8
Ketika permainan sedang berlangsung,

wasit tidak perlu menghentikan permainan

untuk sementara waktu, bila ada kejadian

a. Pelanggaran

b. Hands ball

c. Pemain cidera

d. Heading

e. Pemain terkena kartu

13. Di bawah ini yang termasuk cabang

olahraga yang menggunakan bola kecil

adalah

a. Bola baskei

b. Sepakbola

c. Bola Volly

d. Softball

e. Bola tangan

Lapangan permainan softball berbentuk ....

a. Segr empat

b Se-:i I .ra

n Qarr =n=m

d. Bu;ur sar3kar

e. Peseg paT Jang

Perbedaan yang mencolok antara larijarak

pendek dergar"r larak menengah terletak

pada .

a. Start

b. Ayunan :a-rgan

c. Langka" <a<

d. Pandangar

e. Sikapbacan '. .. i'

Teknik dasar yan3 rarus diperhatikan oleh

seorang pelan meliputi ... .

a. Sikap badan gerakan tangan, dan arah

lari

b. Posisi start ayunan tangan, dan

pandangan

c. Gerakan <a;<, gerakan tangan, dan

sikap badar

d. Posisi awai posisi berlari, dan posisi

akhir

e. Sikap start texnik berlari, dan teknik

masuk garis ftr,sh

Di bawah ini hal-hai yang perlu diperhatikan

dalam melaksanakan :ari jarak pendek

adalah, kecuali. .

a. Badan harus selalu kendor selama lari

b. Langkah kaki pendek

c. Badan condong ke clepan kira-kira '150

m deralat dari garis vertikal

d. Lengan diayun mengikuti gerakan

langkah kaki

e. Langkah kaki lebar sesuai dengan

panjang tungkai

7.

14

8.

1EtJ.

9.

16.

10.

11.

17.

12.



18. Nomor lari sambung Yang sering

diperlombakan adalah nomor meter.

a. 4x200 dan 4 x'100

b. 4x400 dan 4 x 200

c. 4x100dan4x400
d. 4x300dan4x'100
e.4x400dan4x200
Dalam permainan bola voli, setiap regu

berhak memainkan bola sebanyak .., .

a. 1 kali

b. 3 kali

c.2kali
d. 4 kali

e. 5 kali

Gerakan blocking juga berpeluang untuk

meraih angka. Tujuan melakukan blocking

adalah ... .

a. menutup serangan smash lawan

b. memberi umpan untuk di smash

c. menggagalkan passing atas lawan

d. menggagalkan servis lawan

e. mernbantu lawan

Dalanr permairan bcia';clr x'ta :rengeral

rsli;ar^ sn-asn rani eili^ ra .

a" pukuian !emah

b. membendung serangan

c. pukulan keras

d. pergeseran temPat

e. memukul lawan

Keberhasilan smash sangat dipengaruhi

oleh ... .

a. postur pemain

b. servis

c. blocking

d. umpan

e. lawan

Ukuran lapangan bola voli adalah ... .

a. 8x18m
b. 9 x 18 m

c. 8x19m
d. 9x16m
e, 10x10m
Pemain yang melakukan umPan dalam

permainan bola voli disebut ....

a. kapten

b. tosser

c. smasher

d. servicer

e. lawan

25 Panjang lintasan untuk melaksanakan

a'/, aian lompat jauh tidak kurang dari ... .

^ /E ^^i^.d 4J rtrgtul

^ aE ^^--.

^ atr ^^.^.i 4- tr E:c

ci 4J r:eier

e. 30 me:er

Ketepatan iumpuan cacat dicapai dengan

perencanaan jumlan iangkan Yang

a. berubah-ubah

b. panjang

c. tergantung panjang tungkai

d. penoek

e. tetap

Untuk menghindari pendaratan dengan

pantat, maka lengan harus ....

a. diputar ke depan

b. digerakkan ke atas

c. diluruskan ke samptng

C diayunkan ke depan

e ::gerak<an ke belakang

S:a:: ', a-c J gunakan untuk lari jarak

^^^l^^

a sta-n longXox

b start bebas

c. start melayang

d. start berdiri

e. jawaban a, b, c, dan d benarsemuanya

lstilah atletik berasal dari bahasa ...

a. Romawi

b. lnggris

c. Athena

d. ltaiy

e. Yunani

Yang tidak termasuk teknik menjaga

gawang dalam permainan sepak bola

adalah ...

a. Menangkap bola operan teman

b. Menangkap bola bergulir di tanah

c. Menangkap bola setinggiperut

d. Mentip bola tinggimelaluiatas gawang

e. Menangkap bola setinggidada

19.

26

20.

27.

2t

a:

22.

29

23.

30.

24.

ffi "3;
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B. lsilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1 Pukulan permutaan yang dilakukan oalam permarnan boia voli diseout
2 Apabila saat melakukan servis atas menggunaKan tangan kanan maka posisi kaki adalah ...
3. lstilah atletik berasal dari bahasa ...
4. Pemain yang bertugas sebagai pelanrbung bola calar sci::,a sei-rng Cisebut ..
5. Induk organisasi sepakbola di lndonesia yatlu
6 Teknik menendang/menembak bola dengan Keras r3- :='a'z- calam permarnan sepak bola

sering disebut dengan istilah ... .

. 7. Dalam lompat jauh padawaktu menolak rFe -Cl;.?{3
B. Sundulan bola sambil melayang dalar:r ce:-a -a^ s3:=/:3 e se:ing terjadi saat....
9. Memukul bola tanpa ayunan dalarrr per-a r= sctea , I s::-:._ga ...
10. Cara melakukan persiapan tolakan d :e:-cal la an e: -3- s*:s.:anpa awalan kedua lengan

11 . Jarak awalan dalam lompat lauh a,3r rereniukan besa.a-
12. Agar tercapai tinggi lompatan :/ang cJ(uo tanpa keniiarc:- ,=:3:3:an maju maka ... harus

kuat.

13. Jumlah pemain dalam pern arrian bcla voiiadaiah ....
14. Jumlah pemain sepak ocla trap iim aoaiah ..

15. Jumlah keseluruhan pemain softball adalah

c. Jodohkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai!
1 . ( .. ) Berperan mengamankan bola liar di daerah pertahanar s3- r - l? 3T permainan sepakbola
2. ( )Yang bertugas menjaga atau mengamankan gawang ca- s--a-:a. awan
3. ( . )Menyundulbota
4. (... ) Pukulan bola yang menukik ke arah lapangan lawan

Benteng pertahanan yang utama untuk menangkis serarga - z;,.^
Teknik pukulan ayunan penuh dalam permainan softbali
Salah satu cabang atletik

8, (... ) Jumlah pemain bola voli tiap regu
9. (... ) Jumlah pemain softball tiap regu
10 (...)Salah satu contoh permainan beregu

a. larijarak menengah g penjaga gawang
b. 6 orang h. blok
c. kepala i. kapten
-d. kaki, j. swing
e. dahi k. 9 orang
f smash I softball

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban singkat dan benar!
1. Disebut permainan apakah yang tiap timnya terdiri atas 11 pema;n?

Jawab:

qt

6(
7(

D.

2. Kemanakah arah pandangan pada waktu menyundul bola?
Jawab:

3. Disebut apakah pemain tengah dalam permainan sepakbola?
Jawab:

4. Disebut apakah pukulan bola yang m"
Jawab

Apa fungsi net dalam permainan bola voli?
Jawab:
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6. Ada berapa langkah untuk melakukan-smash dengan baik?

Jawab:

7. Disebut juga apakah teknik membendung dalam pemainan bola voli?

Jawab:
8. Ada berapa zone dalam permainan softball?

Jawab:

9. Disebut apakah pegangan alat pukul pada softball?

Jawab:
10. Apa tumpuan dalam melakukan lompat jauh?

Jawab:

E. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1 . Sebutkan dan jelaskan cara melakukan lompatan dalam lompat jauh yang benarl

Jawab:
2. Sebutkan dan jelaskan istilah-istilah asing dalam permainan sepakbolal minimal 5i

Jawab:

3. Sebutakn teknik dasar lompat jauh gaya menggantung!

Jawab:

4. Sebutkan istilah-istilah dalam permainan softball dan jelaskan pengertiannya!

Jawab:

5. Peraturan penting yang harus diperhatikan pemain dalam lompat jauh meliputiapa saja? Sebutkan!

Jawab:

6. Sebutkan 2macam passing dalam permainan bola volil

Jawab:

7. Gambarkan lapangan permainan bola voli dengan ukuran yang benar!

Jawab:
8. Jelaskan teknik lompat jauh gaya menggantung!

Jawab:

9. Bagaimana pendaratan yang baik dalam lompat jauh?

Jawab:
10. Sebutkan keterampilan khusus yang harus dimilikipemain dalam permainan softball!

Jawab:

1. Buatlah kliping yang berhubungan dengan perkembangan sepakbola di lndonesia pada saat ini!

2. Buatlah kesimpulannya I

3. Presentasikan di dePan kelas

& i.$;'lnfo :dJ

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan

sepakbola yang paling dominan. Tujuan utama menendang bola

adalah untuk mengumpan (passing), dan menembak kearah

gawang (shotig at the goal). Dilihat dari perkenaan bagian kaki ke

bola, menendang dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu

menendang dengan kakibagian dalam, menendang dengan kaki

bagian luar, dan menendang dengan punggung kaki.
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Standar Kompetensi:
2. Mempraktikkan aktivitas pengembangan untuk menrngkatkan kualitas kebugaran jasmani dan cara pengukurannya

dan nilai yang terkandung di dalamnya.
Kompetensi Dasar:
2.1 Mempraktikkan berbagai bentuk latihan kelrncahan. power dan daya tahan untuk peningkatan kebugaran jasmani

serta nrlai tanggung jawab. disioiln dar pe rcaya diri.
2.2 Mempraktikkan tes untuk kelrncahai. D:','/ei'daya tahan dalam kebugaran jasmani serta nilai tanggungjawab,

* " _ ::'j"_'::'::'l'_':- - _ - -

I
I
I
a

I
a

I
I
I
t

Warm-up atau bisa disebut pemanasan. ltulah yang harus
dilakukan seoelurn melakukan aktivitas olahraga. Dengan
pemanasan terseout akan memberikan penyesuaian pada kondisi
tubuh atlet dari xeacjaan istirahat (rileks) sebelum melakukan
olahraga. Pentingnya pen?anasan dapat memperbaiki penampilan
atlet serta mengurangi kemungkinan cidera pada saat latihan
dengan cara memobilisas: i,.nenggerakkan) baik kondisi mental
maupun fisik atlet Agar kan:u ,ebih memahami lagi mengenai
materi ini, ayo perhatikan dengan baik materi pada bab ini!

'fdr-ir*j"i
i:::: : lli::: ::: 1 r",-";::' )i -':ir ;;:::t::::: 1:, iii -'--. *.

Kebugaran Jasmani
Kebularan jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh rera<;kan penyesuaian

(adaptasi) terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya (dari keia ';=ng dilakukan sehari-
hari) tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Tidak menimbulkar <e e,ahan yang berarti
maksudnya ialah setelah seseorang melakukan suatu kegiatan/aktivitas niasri mempunyaicukup
semangat dan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keoertuar-keperluan lainnya
yang mendadak.

Bentuk-bentuk Latihan Aktivitas Pengembangan
1. Latihan Kekuatan

a. Hakikat Latihan Kekuatan
Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan

ketegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting
guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan.

b. Bentuk-Bentuk Latihan Kekuatan, Antara Lain :

a) Latihan Kekuatan Otot Lengan
(1) Tujuannya : Menguatkan otot lengan
(2) Caramelakukannya

lurus berada diantara kedua paha mendekati lutut, telapak tangan terbuka,

A.

B.

-'-si u*rY
if gi$W Penjas orkes Kelas XI SMA Semester casal l:fO\ffi*
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dan menumpu pada lantai. Kemudian sentuhkan paha kebagian dalam dekat

dengan tangan.

lantai, siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha.

b) Latihan kekuatan otot lengan ( push-up)

(1) Tujuannya : Menguatkan otot lengan

(2) Cara melakukannYa:

kaki bertumPu Pada lantai

dan kedua siku d:te<uk
'? Kemudian angkatian badan ke atas hingga kedua tangan lurus, badan dan

kaki merupakan satu garis lurus

badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai

, Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama 15-30 detik

c) Latihan Kekuatan Otot Perut (sit-up)

(1) Tujuannya : Menguatkan otot perut

(2) Cara melakukannya:

belakang kepala

tetap berada di belakang kePala

2. Latihan Kelentukan (Fleksibilitas)
a. Hakikat Latihan Kelentukan

Kelentukan diartikan sama dengan keleluasan atau kemudahan gerakan, terutama pa$a

otot-otot persendian. Latihan kelentu[<an atau fleksibilitas bertujuan agar otot-otot pada

sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa, tanpa ada gangguan yang berarti.

b. Bentuk-bentuk Latihan Kelentukan, Antara Lain :

1) Latihan Kelentukan Otot Leher

a) Tujuannya : Melatih persendian dan otot leher ke arah depan dan ke samping

b) Cara melakukannYa :

tangan di pinggang dan pandangan ke depan.

L--



putarkan kepala ke kiri sebanyak g hiiungan
2) Latihan Ketentukan Otot pinggang

a) Tujuannya : Meruaskan gerakan paoa persendian dan otot prnggang dan
melenturkan otot-otot bagian pinggang

b) Cara melakukannya .

di atas pinggang da.. ,a,:<ea dengan membengkokkan,sederhana ke
samping kiri dan i(a-e^ secara bergantian

ulangi dengan ie'r-oei'gkokkan ke samping dan rakukan ragi ke sisi
yang berlawanan

3) Latihan Kelentukan Se.rci prnggul

a) Tujuannya . Melenturkan sendi dan otot pinggul
b) Cara melakukannya :

atas kepala

pinggul sampai bengkok, raru diranjutkkan atau digerakran sampai ke atas
kelapa

sebaliknya

4) Latihan Kelentukan Sendi Lutut a) Tujuannya . Menguatkan persendian
lutut

b) Cara melakukannya .

kemudian letakkan salah satu
kaki ber-ada di depan dan kaki
yang iain di belakang dengan
lutut kaki yang berada di depan
ditekuk

bertumpu di lantai, sejajar

Ke m u d i a n re n s u t ka n p i n g g u I ke bawa h 0"r.r, 
".[l 

I P"1rt [*; U3 I %t fn"8,?i" *",
pergantian posisi kaki
Gerakan ini dilakukan ke depan dan ke belakang

Penjas Orkes Kelas XI SMA Semester Gasal
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5) Latihan Kombinasi Gerakan Sendi Pinggul, Pinggang dan Lutut

a) -i-uluannya 
: Koordinasi gerakan sendi

prnggul, pinggang dan lutut

b) Cara melakukannya :

- Mula-mula berdiri tegak. kedua kaki dirapatkan

0an kedua tangan dr samping badan

- Kemudian bungkukkan badan ke cjepan. kedua

kaki lurus, kepala ditundukkan dan telapak
:argan menyentuh tanah

t^^^^ -^
'/ Hltulgar Keiiga kemcs (: ::s s -;ang pertama

r Pada nitungan keemoar ,€:r':t.z' :aian ke belakang, kepala tengadah ke

alas
r Gerakan ini dilakukan beruiar_:-- a-;

6) Latihan Kelentukan Pergelangan Targa-
a) Tujuannya : Melemaskai pe [se nor3r- c::: :=^ ]:i
b) Cara melakukannya :

di antara jari tangan kanan dan kiri

telapak tangan menghadap ke atas kepala

3. Latihan Kelincahan
a. Latihan lari bolak-balik (shuttle run)

Hal-hal yang perlu dalam latihan lari bolak-balik adalah sebagai berikut

1) Jarak antara kedua titik jangan terlalu jauh sekitar 10 m, jika terlalu lauh kemungkinan

setelah lari bolak-balik beberapa kali, siswa tida.k lagi mampu untuk lari dan membalikkan

badannya dengan cepat karena kelelahan.

2) Jumlah ulangan lari bolak-balik jangan terlalu banyak sehipgga dapat menyebabkan siswa

kelelahan kalau ulangan larinya terlalu banyak, maka seperti telah diterangkan di atas

kelelahan akan mempengaruhi kelincahan dari siswa.

a) Latihan Squat Jump

Squat jump bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot tungkai.

b) Latihan Naik Turun bangku

Naik turun bangku bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot tungkai.

c) Sit Up

Sit up bertujuan untuk melatih daya tahan dan kekuatan otot-otot perut

4. Latihan Daya Tahan

Daya ledak atau daya tahan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot melakukan kerja

secara eksplosif. Daya ledak otot dipengaruhr oleh kekuatan dan kecepatan koniraksi otot.

Contoh latihan daya tahan meliputi:

1) Lompat pantul

2) Lompat jingkat

3) Loncat kelinci

5. Latihan Power (kekuatan atau strength)
Power atau kekuatan adalah kemampuan otot untuk menggunakan tenaga maksimal terhadap

suatu tahanan.

Contoh latihan kekuatan meliputi:

1) Push up

2) Sit up

3) Pull up

4) Back up
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Lakukan kegiatan berikut dengan kelompokmu!
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang.
2. Lakukanlah kegiatan ratihan kerincahan, daya tahan dan ratihan

menit.

3. Jelaskan apa yang membedakan kegiatan tersebut!
4. Diskusikanlah didepan kelas dengan guru pembimbingmul

power masing-masing selama 5

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!1. Jelaskan apa manfaat kebugaran jasmani?
Jawab:

2. Apa yang dimaksud latihan kelincahan?
Jawab.

3. Sebutkan 3 hal penting dalam kebugaran jasmani!
Jawab:

4. Sebutkan contoh latihan pengembangrn kebrgarr., lasrqnil
Jawab:

5. Sebutkan contoh latihan kebugaran lasmani!
Jawab:

A. Berilah tanda sirang (X) pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang benar!
1. Suatu aspek fisik dan kebugaran

menyeluruh (totai fitnes) yang dapat
memberi kesanggupan kepada seseorang
untuk menjalankan hidup produktif
merupakan defiriisi kebugaran jasmani
menurut ... .

a. Suparjo

b. Yunusul Hairy

c. Sutarman

d. SoedjatmoSoemowardoyo

e. Suparman
2. Kebugaran jasmani bagi setiap individu

berbeda-beda tergantung dari tingkat ... .

a. usia

b. keamanan

c. pendidikan

d. tantangan fisik

e. keadaan sosial ekonomi
3. Kemampuan otot atau sekelompok otot

untuk membangkitkan tegangan disebut ....
a. kecepatan

b. kekuatan

c. kelentukan

d. ketepatan

e. daya ledak

4. lntensitas dan beban iatihan dapat diukur
dengan cara melihat . ..

a. denyut nadi

b. pernapasan

c. kondisitubuh

d. tingkat emosr

e. banyak tidaknya keringat yang ke luar
5. Komponen kebugaran jasmani yang

berhubungan dengan pernapasan, serta
mengambil dan menyuplai oksigen disebut ....
a. sistem aerobick

b. komposisi tubuh

c. daya tahan tubuh

d. sistem anaerobk

e. RJP

6. Jogging bertujuan untuk meningkatkan
kebugaran jasmani yang dilakukan dengan ... .

a. kekuatan maksimal

b. kecepatan maksimal

c. laricepat

d. laridengan kecepatan konstan

e. laridengan langkah lebar

Semester Gasal fl-.'11
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Berikut faktor penentu agar kebugaran jasmani

menjadi prima, Kecuali ....

a. hidup tertib dan disiplin

b. menjaga kesehatan fisik dan mental

c. menghindaripekerjaandisekitarnya

d" keteraturan dalam latihan kemampuan
gerak

e. menciptakan lingkungan hidup yang segar

Perubahan yang disebabkan oleh latihan daldm

berbagai organ tubuh disebut ....

a. tegangan

b. efek latihan

c. derajat latihan

d. metode latihan

e. intensitas latihan

Di bawah ini bukan merupakan ciri-ciri
kebugaran jasmani yang baik adalah ... .

a. sirkulasi kerja jantung rendah

b. efisiensigerak menjadi lebih baik

c. komponenkondisifisikmeningkat

d. hidup lebih bersemangat dan gembira

e. daya tbhan kardiovaskuler meningkat

Kemampuan seseorang dalam meldkukan kerla

dalam keadaan aerob atau jangka waktu yang

lama disebut . .

a. daya Iedak

b. kelentukan

c. kelincahan

d. daya tahan khusus

e. daya tahan kardiovaskuler

Salah satu bentuk latihan untuk
mengembangkan keseimbangan adalah ... .

a. shuttle run

b. lariakselerasi

. c. lariturun bukit

d. intervaltraining

e. kayang dengan tumpuan satu kaki

Merenggui-renggut tubuh secara ritmik
(berirama) sehingga otot merasa teregang

merupakan ciri dari peregangan ... .

a. aktif

b. dinamis

c. pasif

d. kontraksi relaksasi

e. statis
Gantung angkat tubuh pada palang tunggal

merupakan salah satu bentuk latihan ....

a. agility

b. speed

c. strength

d. shuttle run

e. squat trust

Bentuk-bentuk latihan kekuatan dengan beban

tubuh sendiri yaitu ... .

a push up dan sit up

b. shuttle run dan larizig-zag

c. jogging dan lari lintbs alam

d fartlek dan intervaltraining

e. sikap kapal terbang dan kayang
Alat yang tidak dapat digunakan untuk latihan

kekuatan adalah ..

a. barbel

b. simpat

c. tongkat

d. gada

e. pita

Merilekskan kelompok otot tertentu kemudian

dengan bantuan or-ano iain meregangkan otot
perlahan-lahan samoai mencapai titik
fleksibilitas maksim um merupakan peregangan

a. Aktif

b. Pasif

c. statis

d. dinamis

e. kontraksi relaksasi
Meregangkan otot paha bagian belakang
dengan cara membungkuk n:er:."eniuh lantai

merupakan gerakan peregangan

a. aktif

b. pasif

c. statis

d. dinamis

e. kontraksi relaksi

Jogging dan senam aerobik merupakan bentuk

latihan untuk mengembangkan . .

a. kekuatan

b. ketepatan

c. kecepatan

d. ketahanan

e. kelincahan
19. Kemampuan gerak seseorang untuk melakukan

gerak dalam ruang sendi secara maksimum

disebut ....

a. kecepatan

b.. ,kekuatan

c. kelenturan

d. ketahanan

e. kelincahan

20. Jenis-jenis latihan di bawah ini dapat
mengembangkan kekuatan, kecuali ....

a. squat trust

b. mengangkat barbell

c. mengangkat dumbell

d. menarik spring devices

e. latihan beban (weight training)

9.

10.

tt.

11.
18.

12

4a
tJ.
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21. Latihan-latihan tahanan (resistanceexercise)
di mana kita harus mendorong atau menarik
suatu beban dapat mengembangkan ....
a. kecepatan

b. kekuatan

c. ketepatan

d. ketahanan

e. kelincahan
22. Mempertahankan tubuh dari suatu tahanan atau

beban dari badan dalam keadaan diam atau
sedang bergerak disebut ... .

a. koordinasi

b; kelenturan

c. kelincahan

d. daya ledak

e. keseimbangan
23. Lari menaiki dan menuruni bukit adalah salah

satu bentuk latihan untuk mengembangkai-i .

a. kecepatan

b. kekuatan

c. ketepatan

d. ketahanan

e. kelincahan
24. Beban yang berasaldari luaryang digunakan

untuk mengembangkan kekuatan disebut ... .

a. weight training

b. spring devices

c. internal resistance

d. external reslstance

e. resistance exercise
25. Jenis olahraga yang sangat membutuhkan

keseimbangan adalah ... .

a. bola voli

b. memanah

c. sepakbola

d. balok titian

e. menembak
26. Kemampuan gerak maksimal suatu persendian

untuk menyesuaikan dili terhadap segala
aktivitas disebut ... .

a. speed

b. strength

c. endurance

d. flexibility

e. agility
27. Aktivitas tubuh dalam jangka waktu yang lama

akan berpengaruh terhadap ... .

a. agility

b. flexibility

c. daya tahan otot

d. daya tahan khusus

e. daya kardiovaskuler

28. Sistem latihan ketahanan untuk membangun.
mengembalikan, atau memelihara kondisi tubuh
seseorang tubuh disebrul .. .

^ l^at^t,^d_ ldtiluKS

b interval iraining

c. kontraksi isometris

d. konti'aksi isotonis

e peregangan dinamis
29. Latihan yang berhubungan dengan

perkemban gan fungsi-fun gsi organ pernafasan
dalam peredaran darah dan jantung merupakan
bagian Cari laiihan-latihan tahap dasar yaitu
tatiha n

a. gerak sendi

b condiiicnrng

c. gerak o:c:

d bagtan crgan tubuh

e. bagian crgar daiam
30. Pengaruh latihan yang berhubungan dengan

kardiovaskuler biasanya berhubungan dengan

a. daya tahan tubuh

b. sistem pencernaan 
.:

c. sistem pernapasan

d. enzim-enzim tubuh

e. sistem peredaran darah
31. Latihan yang paling cocok untuk

mengembangkan kekuatan adalah latihan ....

a. tahanan

b. kecepatan

c. kelenturan

d. penguluran

e. keseimbangan

32. Latihan ulangan untuk memperoleh hasilyang
maksimum dalam suatu program latihan disebut

a. ritme

b. volume

c. repetisi

d. intensitas

e. relaksasi

33. Fungsidari kelenturan pada tubuh kita adalah

a. menambah berat badan

b. dapat terhindar dari penyakit

c. menghindari terjadinya cedera

d. membuat hidup menjadi lebih sehat

e. membentuk postur tubuh rnenjadi tinggi
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34. Latihan kelenturan (flexibility) biasanya dimulai

pada usia ... .

a. tua

b. remaja

c. dewasa

d. anak-anak

e. tidak ada batasan untuk mengatur

lsilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Beban untuk latihan kekuatan yang berasal dari luar tubuh disebut ... .

2. Lari dengan irama langkah yang konstan untuk mengembangkan ketahanan disebut .. .

3. Setiap denyutan dapat memompa darah lebih banyak. Pernyataan tersebut merupakan efek dari

kebugaran jasmani untuk organ ...

4. Aliran oksigen, menjadi lebih cepat disuplai ke seluruh tubuh. Pernyataan tersebut merupakan

efek dari kebugaran jasmani untuk organ ....

5. Latihan sit up dapat mengembangkan kekuatan otot ... .

6. Latihan pull up dapat mengembangkan ... .

7 . Latihan push up dapat mengembangkan kekuatan otot bagian ... .

g. Beban yang berasal dari tubuh sendiri dalam latihan tahanan disebut ... .

9. Latihan peregangan di mana pelaku tidak ikut aktif disebut ... .

10. lstilah asing dari keseimbangan adalah . .. .

1.1 . Kemampuan gerak tubuh dalam ruang sendi secara maksimum disebut ... .

12 Latihan kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan atau

man r nL etir 2- -A-it).

i: t,"e.ui,:=," -3 iz?e'-c:.e'zc\.2^ ?aceserJa a;raerSa',zn'z3a.,2'',3::erbUtuhkan .'

i4 Berluk at .a. ca ai^ .'Ie'rettta ?. 
"? 

capai c€iLj5a

15. Dalam melakukan tes iapangan 12 nrenitsebeiurn tes dii-':u'ai henda<,ah melakukan ....

Jodohkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai!

i. ( ) Bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan otot bahu

2. ( ) Bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut

3. ( ) Bertujuan untuk mengukur daya ledak (tenaga ekspolif) otot tungkai

4 ( ) Bertujuan untuk mengukur daya tahan (cardio repiratory endurance)

5. ( ) Daya penggerak setiap aktivitas fisik

6. ( ) Dinamometer, elektroniografi, dan tendiometer

7. ( ) Tes untuk mengetahui secara langsung kekuatan serta daya tahan otot seseorang

8. i I Suatu sistem latihan endurance yang maksudnya adalah membangun, mengembalikan

atau memelihara kondisi tubuh seseorang sehingga sangatbaik bagi semua cabang olahraga
' 

terutama cabang olahraga yang memerlukan daya tahan tubuh

9. ( ) Untuk melatih kekuatan otot punggung

10 ( ) Kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan atau kemampuan

otot untuk menerima beban sewaktu bekerja

lr-arr 
r-rrrrrirrrr 

- 
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35. Gerakan sit up merupakan bentuk latihan

kekuatan otot ... .

a. kaki

b. bahu

c. perut

d dada

e lengan

B.

c.

I a.'Fartlek g.

I n. Tes angkat tubuh h.

I c. Tes lari 1200 m i.

I d. Kekuatan I

. e. Tes lapangan k.
I f. Tes barinq l.

l-

Back up I

Latihan kekuatan otot I
Keseimbangan I
Tes berdiri I
Tes loncat tegak

Tes laboratorium I

I
L---r-rrrrr-rrrrrrrrr -tJ
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D. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban singkat dan benar!
1. Disebut apakah kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerlaan sehari-hari dengan ringan

dan mudah tanpa merasakan kelelahan yanE berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga
untuk melakukan kegiatan yang larn?

Jawab:
Apakah kebugaran jasmani setiap orang sama?
Jawab:

aL.

J.

4.

5.

6.

7.

o.

u

Apa yang dapat dilakukan untuk mengukur kebugaran.lasmani?
Jawab:
Apa nama lain laribolak-balik?
Jawab:
Latihan apakah yang bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot tungkai?
Jawab:
Latihan apakah yang bertujuan untuk melatih daya tahan dan kekuatan otot-otot perut?
Jawab:
t"r 

"prt 
,

Jawab.
Siapakah yang menyatakan ban,',a r<ecugaran jasmani adalah aspek fisik dan kebugaran yang
menyeluruh (total fitnessr vano neinceri xesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan
hidup yang produktif dan dacai menyesuaikan diri pada tiap{iap pembebanan fisik (physical
stress) yang layake

Disebut apakah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan atau
kemampuan otot untuk menerima beban sewaktu bekerla?

npa nr*a
Jawab.

10

E. Jawablah pertanyaan berikut dengan

1. Sebutkan 4 macam alat (beban) yang

Jawab:

jawaban singkat dan benar!

dapat digunakan untuk melatih kekuatar I

2. Sebutkan 4 unsur kebugaran jasmani!

Jawab:
3. Jelaskan manfaat kebugaran jasmani bagijantungl

Jawab:
4. sebutkan 4 macam bentuk latihan untuk mengembangkan keseimbangar I

Jawab:

5 Sebutkan 4 macam bentuk latihan untuk mengembangkan kelenturan I

Jawab:
6. sebutkan 3 organ tubuh yang dapat mengukur efek latihan kebugaran jasmani!

Jawab

7. Definisikan pengertian kebugaran jasmani menurut soedjatmo Soemoirardoyo!
Jawab:

8. Jelaskan manfaat kebugaran jasmani bagi paru-parul
Jawab;

L Jelaskan 2 manfaat kekuatan bagitubuh!
Jawa'b :

10. Jelaskan manfaat kebugaran jasmani bagi pembuluh darah !

Jawab:
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Lakukanlah latihan jogging selama 14-16 menit dengan program latihan yang benar

Rangkum dalam kertas folio hasil tes yang kamu lakukan.

Diskusikan di depan kelas.

rd,

6,b !$bxirai*ro .$d

alaa r I I r t I I t I t I t I I I t I r r I I I I I I l a r I r I I t I I r r r r I r t I I t

I p"ndekatan bermain adalah salah satu bentuk darisebuah pembelajaran jasmant yang

I dapat diberikan di segala jenjang pendidikan. Hanya saja, porsi dan bentuk pendekatan

r bermain yang akan diberikan, harus disesuaikan dengan aspek yang ada dalam kurikulum

r Selain itu harus dipertimbangkan juga faktor usia, perkembangan fisik, dan jenjang pendidikan

] yrng sedang dijalanioleh mereka.

I Model pembelajaran dengan pendekatan bermain erat kaitannya dengan perkembangan

r imajinasi perilaku yang sedang bermain, karena melalui daya imajinasi, maka permainan

r lang akan berlangsung akan jauh lebih meriah. Oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan

I maka guru pendidikan jasmani, sebaiknya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada

] siswanya imajinasitentang permainan yang akan dilakukannya.

r Pendekatan permainan adalah suatu proses penyamparan pengajaran dalam bentuk

I b.*u,n tanpa mengabaikan materi inti. Permainan yang dimaksudkan disiniadalah permainan

I kecit yang nra:errn-l,a drsesuaikan dengan standar kompetensi dalam kurikulum. Permainan

I kecil ini dapat ci;gurakar untuk mengajar atletik, senam dan cabang olahraga lainnya yang-

r ada hubungannya Cengan c=:dic kan lasmani

ITTIIITTIIIIIT'!IIIIIITI'IIII ITIIIIIIIIIIIIIIIIT trl
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, StandarKompetensi: €-E&t

: ? Mempraktikkan keterampiran senam dan nirai-nirai yang terkanounc d: :a a-..::va :
i 4 Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat denoan "cc': ^r= ,r- - . --".r, yang terkandung di dalamnya. r

; Kompetensi Dasar: u 'sr vorrg tsr^drruurrg ul . I

' 
3'1 Mempraktikkanketerampilanrangkaiansenamketa.-.{asa-:3-l:- -.'f:--=..-ret serranirar percayadin,kerjasama. lI langgungjawab dan menghargai teman.

t 3.2 Mempraktikkan keterampilan rangkaran se.::- <:::-:.rasa- ::-:: : :: ser:a nriar percaya diri, Xerjasama, It tanggungjawab dan menghargai tenlan. 
je o I Lrdr pcrudyit 

' 
*

; il ll;nTJJ'xx[:T,,::,o::?ff:l'ffi:i'Jl';";;H'.:'J;:"'"T,.o,,e*un.. 
{30.c r3s ]e:a( anrutan ,anskah kaki dan avunanr

. 4.2 Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik menggunakan alat seria nilai disiolin tcleransi keluwesan dan estetika. Iarr:

Senam adalah olahraga dengan gerakan_gerakan latihan fisik
secara sistematis, dan dirangkai secara keseluruhan dengan
tujuan membentuk dan mengembangkan kepribadian secara
harmonis. Senam mempunyai banyak jenis, diantaranya
adalah senam lantai senam ketang[asan, senam aerobik,
maupun senam ritmik. Jenis senam tersebut mempunyai
variasigerakan yang berbeda. Agar kamu lebih memahami
lagi, ayo perhatikan dengan baik materi pada bab inil

Senam Ketangkasan
senam ketangkasan adalah senam yang dilakukan untuk menguji ketangkasan seseorang. salahsatu contoh senam ketangkasan adalah senam lantai. senam (g!mnastic) berasal dari kota yunani

kuno' Gymnas berartitelanjang. Bangsa lndonesia ,"ng"nriflahraga senam sejak tahun 1g63ketika berlangsung olahraga Ganefo ioiLakart". Perkemlangan senam di lndonesia cukup pesat
lengan terbentuknya organisasi senam lndonesia, yaitu persatuan Senam Seluruh lndonesia ataudisingkat PERSANt.

Untuk mengetahui pengertian senam kita harus mengetahui ciri-ciri dan kaidah-kaidah dalamsenam lantai yaitu:

3 gerakan-gerakannya selalu dibuat atau diciptakan dengan sengajab' gerakan-gerakannya. harus selalu berguna untuk mencapai tujuan tertentu (meningkatkan
kelentukan, memperbaiki sikap dan gerak atau keindahan tubun, menambah kelerampitan,
meningkatkan keinda.han gerak, meningkatkan kesehatan tubuh).c. gerakannya harus selalu tersusun dan sistematis.

AS SEI\AM

ztr p
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Berikut ini ada beberapa pengertian senam lantai yattu'

z Senam lantai adalah bentuk latihan tubuh yang diatur seder-ni<'a:

satu kesatuan gerak yang beraturan dan berkesinambunEan. | ,

) Senam lantaiadalah latihan senam yang diiakukan pada matras' 
"":::::1:911i::3: 1.,

terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara den3a:t ri-enumpu pada

tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau me'c"c3i ke depan

atau ke belakang 
rn hantr rk t:tilran fiqik v; natis;> Senam lantai diartikan sebagai setiap bentuk latihan fisik yang disusun se:2'= s :er

dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih clan terencana untuk rne-:a3a tujuan

tertentu

Dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam senam lantai memilikitujuan untuk

1. membentuk dan mengembangkan otot tubuh

2. mengembangkan kualitas fisik

3. membentuk kerndahan tubuh

4. memelihara kebugaran jasmani

1. Macam-macam gerakan senam lantai'

a. Teknik berguling

Cara melaiuka-n gerakan guling dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mengguling ke depan dan

mengguling ke bllatang. Untuk dapat melakukan gerakan itu seseorang harus memilikt

kelenturan tubuh dan keberanian.

Cara melakukan gerakan mengguling adalah sebagai berikut

1) Guling dePan (forward roll)

Sikap permulaan

Mengambil posisijongkok bertumpu dengan kedua telapak kaki dan kaki rapat badan

condong kedepan, kedua lengan lurus ke depan, telapak tangan menghadap ke depan.

Konsentrasikan drri pada latihan.

Gerakan

Letakkan tumpuan kedua telapak tangan pada lantai atau matras tangan lurus selebar

bahu, badan condong ke depan, kedua tungkai lurus, dan pantat lebih tinggi dari

bahu. Masukkan kep-la diantara kedua lengan hingga dagu merapat di dada dan

bersamaan dengan itu dorongkan pinggui hingga pundak menyentuh lantai bersamaan

dengan melihai siku, kemudian dilanjutkan berguling menggulat ke depan secara

berurutan dengan pundak punggung dan tungkai ditekuk ke depan mengikuti arah

gerakan.

Sikap akhir

Kembalike sikap jongkok. Badan condong ke depan bertumpu dengan ujung telapak

kaki, kaki rapat, lutut ditekuk, dan kedua tangan Iurus ke depan'

Penjas Orkes Kelas XI SMA Semester Gasal



2) Guling ke belakang (back ro[)

Sikap permulaan

Jongkok dengan kedua ujung telapak <a<, badan condong ke depan. kedua tangan
lurus sejajar bahu, dan posisi tubuh Teircelakangi arah sasaran.
Gerakan

Dengan menjatuhkan badan xe belakang. kedua lengan dibengkokkan dan dagu
dirapatkan ke dada serta teiapak tangan mengarah ke atas. lbu fari berada didekat
telinga, kemudian baian mengguling ke belakang bulat. Mendarat pada matras
secara berurutan dimuiai dari pantat, punggung, tengkuk, kepala bagian belakang.
kedua tungkai dalam posisi ditekuk mengikuti gerakan badan pada saat berguling,
kemudian dengan cepat kedua tangan dibulatkan hingga lurus pada saat pinggit
mencapai trtrk tertinggi.
Sikap akhrr

sewaktu badan mengguling mendarat pada kaki, kedua tangan cepat dilepas hingga
kembali dalam posisijongkok dan kedua tangan lurus ke depan.

Kayang

tumpuan pada kedua lengan dan kedua kaki. cara melakukan gerakan kayang
adalah sebagai berikut:
> Sikap permulaan

Posisi terlentang, lutut ditekuk rapat, tumit dirapatkan pada pantat, dan
tempelkan telapak tangan pada lantai di samping telinga dengan ibu jari
dekat telinga dan pandangan ke atas belakang.

) Gerakan

Angkat tubuh ke atas dengan cara meluruskan atau mendekatkan tangan
dengan kakisampai membentuk lengkungan (busur). kedua kakrdan tangan
tetap bertumpu pada lantai. Tahan gerakan tersebut hingga sepuluh hitungan.

) Sikap akhir
Kembali pada sikap terlentang

Sikap lilin

Sikap lilin termasuk sikap keseimbangan dengan menggunakan punggung sebagai
tumpuan dan tungkaitegak lurus ke atas. Cara melakukan sikap lilin adalah sebagai
berikut:

Dengan posisi terlentang lurus dilantai, kedua tungkai rapat, lengan disamping
badan dan pandangan ke atas.

/ Gerakan

Angkat tungkai ke atas hingga ke dua kaki rapat dan lurus ke atas. Tubuh
mengikutigerakan tungkai, dan kedua tangan menopang dipunggung hingga
berdiri dengan tumpuan pada pundak. Tahan gerakan tersebut hingga l0 hitungan.

r Sikap Akhir
Tumpuan pada pundak badan dan ke dua tungkai dalam sikap tegak lurus ke
atas (vertikal).

3)

4)



-

5) Guling lenting

Guling lenting termasuk senam ketangkasan, yaitu mengguling yang diawali dengan

hentakan pada tengkuk. Cara meiakukan guling lenting adalah sebagai berikut:

Dari sikap tidur terlentang kedua kaki rapat lurus ke belakang, kedua siku ditekuk

dan ke dua telapak.tangan pada matras dengan rbu jari berada di samping telinga

dan jari-jari tangan lainnya menuju bahu.
', Gerakan

Angkat kedua kaki secara bersamaan ke atas belakang hingga pinggul terangkat,

kemudian lecutkan kedua kaki ke atas belakang dengan sumbu gerakan pada

pinggang dan pinggul yang dibantu dengan tolakan kedua tangan pada matras

hingga mendorong tubuh ke atas depan'

Jongkok dengan tumpuan kaki, badan condong ke depan, dan kedua iengan lurus

ke dePan.

6) Berdiridengan kepala (head stand)

Berdiri dengan kepala termasuk latihan keseimbangan dengan tubuh membentuk

sikap tegak lurus (vertikal) Cara melakukannya adalah sebagai berikut:

Membungkuk, kedua kaki alam posisi rapat lurus, tumpuan pada ujung telapak

kaki dan kepala (kening) telapak tangan diletakkan disamping telinga, dan

lengan membentuk gar's segr trca

Kedua tungkai diangkal Ke atas secara bersama-sama dan perlahan-lahan

hingga lurus ke atas. badar ::engrku: gei-akan kaki sehingga kepala sampai

padJujung kaki membentuk gans lr.lrus xeaias lvertikal), kedua tangan menjaga

keseimbangan.

Berdiri dan bertumpu dengan kepala dan tangan

7) Berdiri dengan kedua tangan (hand stand)

Berdiri dengan kedua tangan termasuk bentuk latihan keseimbangan Cara

melakukan nya adalah sebagai berikut:

; Sikap Permulaan
Datam sikap jongkok, kaki kiri ke depan atau sebaliknya dan kedua telapak tangan

menumPu dimatras dengan bahu.

. Gerakan

Angkat kaki betakang lurus keatas yang diikuti oleh kakidepan dengan mengikuti

gerakan kaki belakang. Kemudian, kedua kaki dirapatkan hingga kedua tungkai

tegak Iurus. Demikian juga, posisi tangan sejajar dengan bahu lurus dan kepala

ter:gadah.

)> SikaP akhir

Gerakan sikap akhir adalah dengan berdiri pada kedua telapak tangan (ujung kaki

sampai tangan membentuk garis lurus ke atas/vertikal)'

2. Senam ketangkasan tanPa alat

a. Latihan gerakan loncat harimau (tiger sprong)
pada dasarnya gerakan loncat harimau sama dengan berguling ke depan. Tetapi,

gerakannya didahului dengan gerakan meloncat ke atas depan. Untuk dapat melakukan

gerafan loncat harimau dengan baik, seorang siswa terlebih dahulu harus menguasai gerakan

guling ke dePan.

Cara melakukan gerakan loncat harimau diawali sikap jongkok'

menghadaP ke dePan'

:;
i;.:.j

:\
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lurus ke depan hingga badan melayang di udara dengan posisr badan dan kaki dalam keadaan
lurus.

pundak menyentuh matras. 
1,,

kedua tangan lurus ke depan ke atas l. i

Latihan loncat harimau melewati boks senar. r :3s?-. -=-:=^ :?^ si<ao jongkok
Cara melakukan:

Latihan loncat harimau dengan ar,vaia-

1) Tahap persiapan

. Pandangan ke arah ::: :- - 
=:-as 

.

2) Tahap gerakan

bersamaa- <e:-a lengan diluruskan ke depan atas.

tanoar :=n Cengan cepat tekuk kedua siKu ke samping, kepala dimasukkan diantara
keol;a :engan hrngga pundak menempei .natras.

Akhrr gerakan

z Beryongkok dilanjutkan dengan sikap berdiri kedua kaki rapat dan kedua lengan lurus,ke
atas

- Pandangan ke depan
Latihan loncat harimau dengan awalan melompati siswa yang membungkuk.
Dengan awalan melompati siswa yang membungkuk melompat tinggi dan jauh ke muka,mendarat
dengan guling depan di atas matras.
Latihan Gerakan Back Extentron
Back extention adalah gerakan guling belakang yang diakhiridengan sikap hand stand, sebelum
kemudian turun kembali bersikap tegak. Pada pe aksanaannya gerakan dapat dilakukan dengan
dua cara, yaitu:

1) Lengan bengkok (sepertisikap lengan pada guiing belakang) kemudian diluruskan seketika
hendak mencapai posisi hand stand

2) Dengan lengan lurus sehingga tidak ada lagi saat pelurusan lengan sampai posisi hand
stand. Jika cara kedua yang dilakukan, posisr pergelangan tangan harus diputar ke dalam
sehingga jari-laritangan saling berhadapan ketlka bertumpu di lantai.

Mekanika back extention:
1) Bagian pertama dariguling belakang belakangnya ditampilkan dengan kakilurus, sehingga

diperoleh momentum ke belakang yang cukup besar.
2) Ekstensi (pelurusan) panggulyang cepat ke atas perlu dilakukan ketika punggung bagian

atas menyentuh lantai untuk membantu meringankan dorongan lengan ke posrsi lengan
lurus.

3) Ekstensi lengan yang cepat perlu dilakukan lebrh dini dari pelaksanaan guling belakang
biasa.

Cara melakukan gerakan back extention.
1) Jongkok sikut dibengkokkan kedua telapak tangan menghadap ke atas
2) Guling badan ke belakang hingga telapak tangan ke matras
3) Dorongan kaki ke atas dengan meluruskan tungkai rapat sehingga membuat sikap hand

stand

4) Dari sikap horizontal. Turunkan salah satu kakr ke matras atau ke lantai untuk kembali ke
sikap semula.

= = 
!- y 

^U 
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3. Senam ketangkasan dengan alat
a. Guling depan di atas peti lompat

Cara melakukan:
1) Awalan dengan berlari, kemudian kedua kaki menolak dengan kuat pada papan tolakan

melayang badan condong ke depan. Pandangan dan tangan mengarah ke tempat tumpuan
tangan.

2) Setelah tangan menumpu, pangguldan tungkai naik. tangan ditekuk sedikit untuk menyerap
tekanan.

3) Kepala dilipat sampai dagu mengenai dada dan pundak diletakkan pada peti lompat dan
roll dengan melipat kaki ke dada, disertai tangan memegang kaki di bawah lutut

4) Setelah mencapai sikap jongkok di atas peti lompat, kemudian berdiri dan melompat
untuk mendarat di matras.

b. Neck spring di atas peti lompat
Teknik gerakannya sama dengan neck spring di lantai. Perbedaannya adalah awalannya

dilakukan dari atas peti lompat dan mendaratnya di atas matras.

,{\ \l
Tugar l{elorerpo9r f1r) .l

Diskusikan kegiatan berikut dengan kelompokmu!
Carilah informasi dari berbagai sumber yang relevan mengenai senam lantai dengan alatl

Presentasikan di depan kelasl

'fu.Tugor ffiern<Jiri iO . P*
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benarl
1. Sebutkan4:e<r'x c-?z'.karg<a'g 1zr!9.t Ls,.eraricaanmelakukanlompatkangkangyang

baikl
larrra h '

2. Sebutkan 4 kesalahan yang sering terjadi pada lompat kangkang di atas peti lompat dengan panggut

ditekanl
lcrrrah'

Sebutkan dua cara melakukan gerakan back extention!

Jawab:

Jelaskan apa yang harus dikuasai siswa terlebih dahulu untuk dapat melakukan gerakan lompat

harimaul

Jawab:

5. Sebutkan 3 cara untuk melatih gerakan lompat harimau dengan awalan!

Jawab:

3.

4.

[ah*a fij*r
:t:::l:{iir:.:lr:rt::tr:tlu:tl::::::' : : ::: _ ::.t:'_ _

B. Aktivitas Ritmik
1. Hakikat Ritmik

Senam irama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas
yang dilakukan secara berirama. Senam irama merupakan senam, dimana setiap gerakannya

berdasarkan pada irama. Gerakan yang dilakukan dalam senam irama tidak terputus-putus
sehingga akan membuat tubuh menjadi lentur. Ada dua jenis senam irama yaitu; senam irama

tanpa alat dan senam irama dengan alat. Adapun alat yang digunakan dalam senam irama

dengan alat dapat berupa tongkat, gada, pita, simpai, topi,ataupun bola.

Senam irama adalah olahraga gerak senam yang mengutamakan pada pembentukan sikap,

keharmonisan dan keindahan gerak tubuh. Di dalam senam irama semua gerakan diprogramkan

sesuai dengan irama yang mengiringi (musik).

,El;
F=
i,,l
illi[ft
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Ada tiga penekanan yang harus diberikan dalam senam irama, yaitu:
a. lrama

b. Kelentukan tubuh (fleksibititas)

kelentukan tubuh adalah keluwesan gerak tubuh, misalnya meIuk, membungkukkan badan
ataupun memilin badan. Kelentukan tubuh dalam gerakan akan diperoleh berkat suatu latihan
yang tekun dan membutuhkan waktu yang cukup iama.

c. Kontinuitas gerakan

Kontinuitas berupa rangkaian gerak yang tidak ierputus dan bergerak secara berkelanjutan.
Rangkaian genak ini diperoleh dari gerak-gei"ak senani yang sudah disusun dalarn bentuk
rangkaian yang siap dipertunjukkan.

2. Aktivitas ritmik tanpa alat
Untuk dapat melakukan gerakan senam irama de:ga. baik raka harus dikuasai terlebih dahulu
tentang gerak dasar dalam senam irama Ada i g? :-acan cerai( dasar dalam senam irama tanpa
alat, yaitu.

a. Gerak tangan

Gerak tangan meliputi gerakan rnenoa,iun ,rremutar, mengeper.
b. Gerak badan

Gerak badan meliputi meliuk rrembungkuk. menengadah.
c. Gerak kaki

Gerak kaki meliputi gerakan langkah dan loncat. Ada beberapa macam gerakan langkah dan
loncat yang harus iikuasai yaitu:

a. Langkah biasa

b. LanEkah rapat

c. Langkahkeseimbangan
d Langkah depan

e Langkah putar silang
2 Loncat:

a. Loncat biasa

b. Loncat rapat

c. Loncat depan

d. Loncat silang
e. Loncat samping

f. Langkah silang
g. Langkah samping
h. Langkah lingkar

i Langkah tiga

Loncat lingkar
Loncat pantul

Loncat ayun

Loncat putar silang

f.

0
h.

i.

j Loncat sepak
Di samping itu gerakan dasar dalam senam mempunyai model gerakan yang dapat dibedakan

dengan olahraga lain, dimana senam memiliki seperangkat pola gerak dasar dan dominan yang
unik. Pola gerak dominan senam antara lain sebagai berikut:
a. Pendaratan

Pendaratan diartikan secara luas sebagai penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh yang
melayang pada saat turun.

b Posisi-posisi statis
Statis berarti diam atau seimbang. Pesenam yang sedang dalam posisi diam adalah pesenam
yang sedang dalam posisi seimbang.

c Gerak berpindah

Berpindah diartikan sebagai berulang-ulang memindahkan tubuh atau gerak tubuh atau anggota
tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat.

d. Ayunan

Ayunan adalah bagian yang melekat dengan senam dan dapat diperkenalkan pada keterampilan
manapun

e. Putaran

Putaran mempunyai peranan penting dalam pengembangan koordinasi, menyediakan
sedemikian banyak variasi dalam program senam.

f. Lompatan

. Lompatan dapat dilihat sebagaisituasi ketika seseorang melontarkan dirinya ke udara.

'6;lN 't 6,{3}flN=
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g. LayanEan dan ketinggian.

Layangan adalah peristiwa tatkaia tubuh seoang berada di udara, terbatas dari kontak dengan
alat atau permukaan tanah

3. Aktivitas Ritrnik dengan Alat
Salah satu contoh senam i-itmi( de. ge. a,z,. adatah senam aerobik menggunakan dingklik

Senann aercbik dengan cilng.<iik terlrzsi< ;z'at,z' :,i impact Gerakan-gerakannya mempunyai
intensitas yang bervariasi da- -e .z'./?' )='.aa^ '" ". l,al turun dengan dingklik, bangku atau
kursi tanpa sandaran

Proses Melakukan Gerakan Senam
Proses berolahraga secafa teratur mel put 'ase c=-a^=se^ 'ase aerobik (gerakan intr), dan

fase pendinginan yang harus kita lakukan. beg ru,,ga .z=z zt.: .' tas senam irama. Berikut ini
fase-fase dalan' se'lam irama:

a Fase pemanasan (warming up)

Gerakan pemanasan sangat penting sebelum kita meiaxuke'. J.."aen inti akan tetapi
terkadang banyak orang yang melalaikan, hingga mengakibarkan 3:c: s:< i ciCera) frustasi
ataupun tegang.

Pemanasan mempunyai 2 tujuan penting, yaitu:

1) Menarik dan memanaskan otot-otot anggota tubuh
2) Menyiapkan denyut jantung, hingga tubuh dapat bergerak secara berangs-'-a:gs-r unruk

mendapat denyut jantung yang lebih tinggi dalam fase aerobik (inti)

Umumnya pemanasan harus terdiri dari latihan ringan untuk 3-5 menit, .langan sampal
melakukan latihan yang berat, karena akan memerlukan banyak oksigen. Jus:ru Cengan
latihan yang berat akan memi:utuhkan oksigen yang banyak sehingga akan menyebabkan
keletihan ketika memulai fase aerobik (inti).

b. FaseAerobik (inti)

Fase ini merupakan inti dari gerakan senam. Kegiatan senam irama harus dilakukan dengan
teratur sesuai iadwal Model gera.kan pada fase ini adalah gerakan yang ringan dengan
gerakan pelan tanpa gerakan ya.ng kuat. Umumnya dalam fase inigerakannya diulang 2-5
kalr ulangan

c. Fase Pendinginan (Cool down)

Fase ketiga dari aktivitas senam disebut fase pendinginan atau 'cooling down' yang
memerlukan sedikitnya waktu 5 menit. Pada fase ini harus tetap bergerak, tetapi cukup
pelan untuk membiarkan detak jantung menurun secara berangsur-angsur. Hal terpenting
pada akhir latihan senam irama ialah perlunya untuk tetap bergerak agar darah dapat
dipompakan dari sekitar kaki menuju pusat sistem peredarah darah. Jika tidak dilakukan
bisa menyebabkan pusing atau sedikit sakit kepala atau bahkan bisa pingsan.

Diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu!
Lakukan gerakan senam dengan ayunan satu lengan depan belakang. Apakah yang kamu rasakan
setelah melakukan gerakan tersebut?

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!
1. Sebutkan gerakan dalam tahap persiapan dalam gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan

depanl

Jawab:
2. Sebutkan gerakan langkah maju mundur dengan ayunan dan putaran dua lengan I

Jawab:
3. Apa yang dilakukan pada hitungan 1 dalam gerak langkah biasa dilanjutkan dengan putaran?

Jawab:

Penjas Orkes Kelas XI SMA Semester Gasal .N,f;l

I{elompok

1{ }l )i ia

':i
''t

,1

,rl

:l

ll
.,1

':l

I
,.11

,..i

.i
',1



4. Apa manfaat senam ritmik dalam kehidupan jasmani?

Jawab:

S. Apa yang dilakukan pada hitungan ke 3 pada langkah biasa dengan ayunan satu lengan depan

belakang!

Jawab:

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. lstilah lain dari gerakan lompat harimau I
adalah ... ,

a. hand stand d. forward roll

b. tiger sprong e. necksPring

c'. back roll

2. Sikap permulaan rol depan adalah . ..

a. tidurterlentang
b. sikap setengah jongkok

c. jongkok

d. duduk
e. berdiri

3. Sikap awal melakukan rangkaian gerakan

rol belakang adalah ... .

a. tidur terlentang di matras

b. tidur iengkuraP di matras

c berdirimembelakangimatras 10.

d. sikap jongkok menghadaP matras

e. longkok membelakangi matras

4. Senam ritmik sering disebut dengan istilah

". 

' 

""nr* 
aerobik

b. senam yoga

c. senam poco-poco

d. senam irama 11 '

e. senam SKJ

5. Tujuan orang melakukan senam aerobik

adalah....
a. untuk menjaga kesehatan

b. untuk penyembuhan

c. untuk kebugaran jasmani

d. untuk membentuk tubuh e.
e. untuk rehabilitasi

6. Latihan aerobik harus dilakukan dalam

keadaan, kecuali ....

a. menyenangkan d. menggembirakan

b. mengharukan e. menYejukkan

c. semangat

7. Tekanan yang harus diberikan dalam 
13.

senam irama adalah ....

a. kelentukan tubuh

b. keindahan

c. koordinasi gerakan

d. kecepatan gerakan

e. keharmonisan

. Menjelang aktivitas olahraga, makan harus

sudah selesai kurang dari ... .

a. l jam

b. 3 jam

c.5jam
d. 2jam
e. 4 jam

Senam irama merupakan senam yang

dilakukan untuk menyalurkan rasa ... .

a. Senang

b. Seni

c. Asyik
d. Bangga

e. lndah

Menurut perkembang6nnya senam irama

terwujud dari berapa aliran ... .

a. 1

b.2
c.3
d.4
e.5
Pada dasarnya senam irama membutuhkan

adanya unsur....

a. Kelincahan

b. Ketangkasan

c. Keluwesan

d. Kecepatan

e. Kekuatan

Fase-fase dalam senam irama di bawah ini

yang benar, kecuali ....

a. Pemanasan

b Pendinginan

c. Dinamis

d. lnti

e. Aerobik

Berdiridengan tangan dalam senam lantai

sering disebut dengan istilah ... .

a. Kayang
b. Back roll

c. Forward roll
d. Neckspring

e. Hand stand

9.
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14. Alat yang digunakan untuk tumpuan atau
alas dalam senarn Iantai adalah .... rl

Gerakan yang paling ianra dilakukan daiam

senam irama adalah gerakan ... .

a Pembukaan

b Penutup

c. Pemanasan

d lnti

e. Pglg r1.3r

Senanr yang (:a kenal sekarang ini berasal

dari

d. AStd

b. Amerika

c. China

d Sweden

e. Jerman

Posisi badan saat akan melakukan

mengguling belakang yan3 L::a:
a. Membelakangi matras

b. Disamping matras

c. Di depan matras

d. Di sebelah kanan matras

e. Di sebelah kiri matras

25. Posisi yang akan membantu saat menolong

gerakan guling depan berada ... .

a. Di depan yang melakukan guling

b Di belakang yang melakukan guling

c. Di samping yang melakukan guling

d Di sebelah kanan matras

e Di sebelah kiri matras

26 Sikap lilin adalah sikap meluruskan badan

dengan posisi ... .

a. Kedua kaki dibuka selebar bahu

b. Kedua kaki rapat ke atas

c. Badan tegak di atas

d. Badan dan kaki lurus

e. Kedua lengan menopang pinggul

27. Sikap lilin yang benar dimana kedua

tungkai harus . ..

. a. Lurus keatas

b. Dibengkokan

c Diiekuk sedrkit

d Diregangkan

e. Dilipat keatas

28. Kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan

berguna untuk membantu kekuatan pada

waktu melakukan .

a. tolakan ke depan

b tolakan ke atas

c. tolakan ke atas depan

d tolakan ke samping

e. tolakan yang maksimal

a. Kasur

b. Matras

c. Busa

d. Karpet

e. l-antai

22

a1

15. Kesalahan-kesalahan yang sering terjaQi
saat melakukan hand stand, kecuali ....:
a. Pinggang melenting
b. Kepala menengadah
c. Siku-siku bengkok ' i; r'tti:i,
d. Penempatan tangan di lantai sel,qbar

dengan bahu
e. Pada, mengayun ke atas lutut

dibengkokkan
16. Pada dasarnya, senam lantai dilakukan

untuk melatih ... .

a. Kelenturan 24.

b. Kelincahan J'"

c. Kekuatan
d. Kecepatan
e. Keberanian

17. Gerakan yang benar pada saat,berguling

a. Tangan

b. Punggung

c. Tengkuk

d. Kepala '.1 
.0l"

e. Bahu
'18. Senam irama sering disebut jugi Oengan

istilah senam ... .

'19

a. Musik

b Ritmrk

c Lagu

d Sehat

e SKJ

Menurut oer'kembargarnya senam irama
terdapat tIga a] rar' i,artu
a. Seni sard',,i'ara seni rnusik. dan seni

t2ft

b Seni sanc;yrara. seni musik. dan seni
T^ ^.^ -tEdiut

c. Seni musrk seni rupa, dan seni tari
d. Seni tari. seni lukis dan senisandiwara
e. Seni tari. seni musik dan seni patung

Gerakan dalan senam irama yang baik
terdiri darr gerakan.

a. 1

l.o

c.3
d.4
e.5
Menurut cara melakukan dan musik
pengiringnya, senam aerobik terdiri dari,

dibawah ini kecuali .

a. High impact

b. Low impact

c. Disco aerobic

d. Dance arobic

e. Aerobic sport

20

21
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29. Dalam permainan sepak bola, jarak titik
pinalty adalah .- meter.

a. 12

b. 11

c. 10

d.9
e.8

30. Ketika permainan sedang berlangsung, wasit

tidak perlu menghentikan perrnainan untuk

sementara waktu, bila ada kejadian ..

a. Pelanggaran
b. Hands ball

c. Pemain cidera
d. Heading

e. Pemain terkena kartu

31. Di bawah ini yang termasuk cabang c ahraEa

yang menggunakan bola kecrl adaian . ".

a. Bola baskei
b. Sepakbola
c. Boia Volly
d. Softball
e. Bola tangan

32. Lapangan permaina'- scftbail berbentuk.. .

a. Segi empa{
b. Segi lima

c. Segi enam
cl. Bujur satrgKar

e. Persegr panjang

33. Perbedaan yang mencolok antara larijarak
pendek dengan jarak menengah terletak pada

a Start

b. Ayunan tangan

c Langkah kaki

d. Pandangan
e. Sikap badan

34. Teknik dasar yang harus diperhatikan

seorang pelari meliPuti ... .

a. Sikap badan, gerakan tangan, dan

lari

b. Posisi start, aYUnan tangan,
pandangan

oleh

arah

dan

c. Gerakan kaki, gerakan tangan, dan sikap

badan

d. Posisiawal, posisi berlari, dan posisiakhir

e. Sikap strat, teknik berlari, dan teknik
masuk garis finish

35. Di bawah ini hal-hal yang perlu diperhatikan

dalam melaksanakan lari iarak pendek

adalah, kecuali ... .

a. Badan harus selalu kendorselama lari

b. Langkah kaki pendek

c. Badan condong kedepan kira-kira 150

derajat dari garis vertikal

d. Lengan diayun mengikuti gerakan langkah

kaki
e. Langkah kakr lebar sesuai dengan

panjang tungkat

Nomor lari sambung yang sertng
diperlombakan adalah nomor ... meter.

a- 4x200 dan 4 x 100
b 4x400dan4x200
c.4x100dan4x400
d.4x300dan4x100
e.4x400dan4x200
Daiam permainan bola voli, setiap regu berhak

memalnkan bola sebanyak ... .

a. 1 kali
b. 3 kali
c 2kali
d. 4 kali
e 5 kali

-13 Gerakan blocking juga berpeluang untuk

meraih angka. Tujuan melakukan blocking
^!^t^Ldudtd| ....

a. menutup serangan smash lawan

b. memberi umpan untuk di smash

c. rnenggagailian passing atas lawan

o. menqgagalkan servrs lawan

e. membar'riu iawan

Daram oermainan bola voli kita mengenal

is: ier sr'.rash yang artinya ... .

:. .p..t<-lan iemah

^_b-,'renrrendung serangan

c. cu(- a^ kefas

d pe:gese 'a: :3l^cat
''' €:' memu<u' lavie'r

40L, Q(ebe rhasi la : s'i: a s ^ sa r g at d i pen garu h i oleh
,l tlrtt, _).

a. postur PemalrI b servis

c. blocktng

d. umpan

e. lawan

41. Ukuran lapangan bola voir adalah

a. B x 18 m

b. 9 x 18 m

c. 8 x'19 m
d.9x16m
e. 10x'10m

42.P emain yang melakukan
permainan bola voli disebut

a. kapten

b. tosser
c. smasher
d. Wiliam Peterson

e. Per Hendrik Ling

umpan dalam

43. Tekanan yang harus diberikan dalam senam

irama adalah. ..

a. Kelentukan tubuh

b. Kecepatan gerakan

c. Keindahan
.-::,. d. Keharmonisan

e. Koordinasi gerakan
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44. Teknik lompat kangkang pada saat kaki

telah melewati peti lompat kedua tangan

harus ... .

a. segera diluruskan
b. segera ditekuk
c. segera dilepaskan
d. segera dijulurkan

e. segera menumpu

45. Apabila menginjak balok tolakan datam
lompat jauh berada didepannya dinyatakan

a. sah

b. tidak apa-apa

c. betul

d. diskualifikasi

e. a,b,c,d,e benar semua

B. lsilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Dalam back extention bagtan Dertama dari guling belakang ditampilkan dengan kaki lurus,

sehingga diperoleh momentun'

2. Dalam latihan loncat harrrnar -. er,'ati peti lompat, disyaratkan daya lompatan yang tinggi

dengan sikap kedua ienEa" d re-:a-gkan lurus ke depan pada saat ....

3. Untuk melanjutkan iaiihar ic1:ai nei-mau dengan melompati tongkat, dengan menambah

ketinggian rintangan dan

4. Teknik lompat kangkang di atas De: o-3ai dengan panggul lurus, begitu kakimelewatipeti,
luruskan badan dan . .

5. Mendarat yang baik pada teknik melompat Kaig(a.g Ci atas peti lompat dengan kedua kaki ... .

6. Teknik latihan loncat harimau melewati petr ,cr: :a:.a:ak batas tolak lor-npat dan peti klrran-q

lebih ... .

7. Senam ritmikdigunakan untukmenunjukkan kegiaian irs:<;'ar3 rremerlukan ...
8. Menurut Peter H Wener senam ritmik dapat meningkatkan

9. Gerak langkah biasa ayunan satu lengan depan belakang saat ie<nik mengayunkan lengan

kanan ke belakang bersamaan kaki kanan dilangkahkan ke depan.1aiun pada hitungan .. .

10. Tahap gerakan langkah maju mundur dengan ayunan dan putaran dua rengan saat ayun dan
putar kembali kedua lengan ke depan bersamaan kaki ... .

C. Jodohkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuail
1

2
I

. ) Beat board

. ) Loper

. ) Tiger sprong

4. (... ) Back extention

5. (... ) Senam ritmik

6. (...) Crawl

7. (...)Awalan tolakan dua kaki

8. (...)Matras
9. (...)Warming up

10 ( )Coolin down

a. pendinginan

b. papan tolak

c. gerakan loncat harimau

d. senam irama

e. senam lantai

f. melingkar tangan

g. gerakan guling belakang

h. lompai kangkang

i. hand staird
j. alas senam lantai

k. alas untuk awalan

l. pemanasan

pl
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2. Disebut apakah persatuan senam seluruh lndonesia?

Jawab:

3. Pada tahun berapakah bangsa lndonesia pertama kali mengenal istilah senam?

Jawab:
4. Ada berapa macam cara melakukan gerakan guling?

Jawab.

D. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawa6ian singkat dan benar!

1. Berasal dari manakah senam?

Jawab

5. Apa nama lain guling depan?

Jawab:

6. Apa nama lain guling belakang?

Jawab.

7. Disebut apakah bentuk sikap jembatan dengaffth'embentuk busur ie"3<l;ng dan tumpuan pada

kedua lengan dan kedua kaki?

Jawab:
8. Sikap apakah yang dilakukan dengan menggunakan punggung sebagar tumpuan dan tungkai

tegak lurus ke atas?

Jawab:
g. Disebut apakah aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptirnai<an pertumbuhan dan

perkembangan?

Jawab:
10.Dlsebutapakaholahragageraksenamyangmengutamakan:=:333-C:r1uLansikap,

keharmonisan dan keindahan gerak tubuh?

Jawab:

E. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Oengan'|ff*aban yang jelas dan benar!

l. Jelaskan cara melakukan latihan lompat harimau melewati boks seram Cipasang rendah dan

sikap jongkokl

Jawab'

2. Jelaskan teknik gerakan lompat harimau dengan awalan setelah be:erapa saat melayang di

udaral

Jawab:

3. Sebutkan dua macam cara untuk latihan gerakan lompat harima; l--3an sikap jongkokl

Jawab:

4. Sebutkan 4 teknik melakukan gerakan back extention!

Jawab:
5. Sebutkan 2 teknik ketrampilan melompat yang baik pada peti lon:a:l

Jawab.
6. Sebutkan 5 macam,latihan yarig terdapat pada bagian inti senam irama!

Jawab:
7 . Sebutkan 2 macam gerakan menjatuhkan gada! "

Jawab:

B. Sebutkan 3 teknik tahap persiapan pada gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan depan

belakang!

Jawab. . 'f,ii

9. Sebutkan manfaat senam irama atau ritmik apabila dilakukan secara teratur!

Jawab

10. Bagaimanakah gerakan pada gerakan dua gada dengan langkah hop lengan berayun?

Jawab:

F..bdofOIio-';;

Lakukan latihan dan evaluasi gerakan back extention dengan teknik yang benar secara bergantianl

iiJ
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A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang benar!

1. Menurut pengertian kebugaran yang

sebenarnya, seseorang dikatakan bugar,

jika dapat melakukan pekerjaan sehari-

hari secara ....

a. Kuat

b. Cepat

C. Semangat

2. Selain untuk meningkatkan produktivitas

kerja seseorang, kebugaran jasmani juga

diperlukan untuk mencegah ,. selama

melakukan kegiatan fisik yang berat.

a. Kecapian

b. Kesakitan

c. Kecelakaan

3. Kebugaran digolongkan meniadi ... macam.

8. Seorang pemain tidak terkena off side

apabila menerima bola dari ... .

a. Tendangan bebas langsung

b. Tendanganpenjagagawang

c. Tendangan pinalti

d. Lemparan dalam

e. Tendangan bebas tidak langsung

9. Yang tidak termasuk teknik menjaga
gawang dalam permainan sepak bola
adalah ... .

a. Menangkap bola operan teman

b. Menangkap bola setinggiperut

c. Menangkap bola setinggidada

d. Menangkap bola bergulirditanah

e. Mentip bola tinggi melaluiatas gawang

lO.Apabila pemain bertahan melakukan
pelanggaran didaerah kotak 16 m, maka
wasit memberikan hukuman ... .

a. Tendangan bebas langsung

b. Tendangan pinalty

c. Tendangan bebas tidak langsung

d. Kartu merah untuk pemain yang
melanggar.

e. Tendangan bebas ditempat kejadian

11 . Nomor-nomor lari jarak menengah adalah

a. 800 m, 1500 m, 3000 m.

b. 100 m, 200 m, 400 m

c. 200 m,400 m, 800 m

d. 1500 m, 3000 m, 5000 m

e. 400 m, 800m, 1500 m
12. Start yang digunakan untuk larijarak

menengah adalah ....

a. startjongkok

b. start berdiri

c. start bebas

d. jawaban a, b, c, dan d benar semuarrya

e. start melayang
l3.lstilah atletik berasal dari bahasa .., .

a. Romawi

b. Athena

d. lnggris

e. ltaly

c. Yunani

l4.Panjang lintasan untuk melaksanakan

awalan lompat jauh tidak kurang dari ... .

d. Efisien

e. Singkat

d. Cidera

e. Kebosanan

a.5
b.4

d.2
e. 1

c.3
4. Dibawah iniyang termasuk dalam unsur

kebugaran jasmani adalah. kec11ll,r,.

a. Kekuatan

b. Kecepatan

c. Keseimbangan

d. Kelentukan

e. Daya tahan

5. Tes loncat tegaK dilakukan untuk
mengukur ,

a. Daya tanan o Kelincahan

b. Daya iedak e. Kekuatan

c. Kecepatan

6. Pada umumnya gerak tipu dilakukan
dengan....

a. Gerakan kaki dan ayunan badan

b. Ayunan badan dan berhentitibatiba

c. Berhenti tiba-tiba dan gerakan
melompat

d. Gerakan melompat dan berlari cepat

e. Gerakan kaki, ayunan badan, d-an

berhenti tiba{iba
7. Perkenaan bola dengan bagian kepala

saat menyundul adalah ... .

a. Ubun-ubun

b. Tempurung kepala

c. Dahi

e. Kepala bagian belakang

a. 45 meter

b. 3Smeter

c. 25 meter

d. 40 meter

e. 30 meter
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