
































Apabila Anda telah dapat melakukan tekni
dengan kontrol yang baik, sekarang mundur sela
mundur 3 langkah servis 5 kali, demikian seterusn
ini adalah untuk meningkatkan jarak servis. Jika de
sekarang coba menggunakan tangan kiri.

3) Servis bawah melewati net

cara melakukan seruis bawah melewati net adalah sebagai berikut.a) Benta meter, dengan cira diikatkan pada dua buah tiang.b) Regu regu B sebigai penangkap bota.c) Hegu tali, secara o-ergantian"melakukan servis bawah melewati
net.

d) Jika seluruh anggota regu A dapat melakukan servis bawah melewati tali, maka tali ditinggikan
menjadi 2,5 meter,

e) Pergantian regu dilakukan apabila salah satu anggota regu A tidak dapat melakukan seruis bawah
melewati tali.

f) Bola yang ditangkap anggota regu B digulirk
Apabila Anda telah dapat melakukan servis kontrol

5 kali,

egiatan

n kiri. 
lancar

4) Servis bawah dalam lingkaran

cara melakukan servis bawah dalam lingkaran adalah sebagai berikut.

a) Buatlah barisan formasi lingkaran dengan dib) Satu peserta didik melakukan seruis bawah
cJ Bota ditangkap J.ngrn dua tangan dan diberi lXn.rnr..d) Kemudian bola dipukul kembali dengan servis annya.

Melakukan seryb atas

Cara melakukan seruis atas adalah sebagai berikut.
Kaki kiri ke depan.

0.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

t)
2) Latihan servis berpasangan.

Jika sudah bisa servis, lakukan di petak servis.
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1)

2)

3)

1)

Melemparkan bola pantul menggunakan dua tangan ke dinding

Cara melakukannya:

Berdiri sikap melangkah (kaki kiri di depan dan kanan di belakang) menghadap ke dinding dengan
jarak 3 meter,

Lemparkan bola sekuatnya ke lantai, ke titik pertengahan antara tempat berdiri dengan dinding,
dan perhatikan pantulannya di dinding.
Lemparkan bola ke lantai, ke titik pertengahan antara tempat berdiri dengan dinding, dan
pantulannya setinggi dada di dinding.
Lakukan latihan ini hingga kemampuan Anda dalam lempar tangkap setinggi dada meningkat.

Ganbar 1.22 Melenpar bola pantut

Apabila Anda merasa telah dapat melempar bola pantul ke dinding pada jarak 3 meter telah dapat
:ikontrol dengan baik dan pantulan bola setinggi dada, maka sekarang coba mundur selangkah dan
akukan gerakan yang sama beberapa kali. Demikian seterusnya.

e Melempar bola pantul menggunakan dua tangan secara berpasangan

Cara melakukannya:

a, Berdiri berhadapan A dan B, jarak 3 meter.
3. Peserta didik A melemparkan bola ke lantai, ke titik tengah antara A dan B, dan B menangkap

dengan dua tangan dan memantulkannya kembali ke A.
: Lakukan latihan ini hingga keterampilan Anda meningkat.

Ganbar 1.23 Melenpar bola pantul secara berpasangan





Gambar 1.25 Melempar bolandari arah atas kepala ke

Apabila Anda merasa telah dapat melemparkan bola dari arah atas kepala ke dinding pada jarak
3 meter dan pantulannya jatuh di atas kepala dengan kontrol yang baik, maka sekarang coba mundur
selangkah dan lakukan gerakan yang sama beberapa kali. Demikian seterusnya.

b. Melemparkan bola ke pasangan dari arah atas kepala menggunakan dua tangan

Cara melakukannya:

Berdiri berhadapan A dan B, jarak 3 meter.
Peserta didik A melemparkan bola dari arah atas kepala ke B, dan B menangkap dengan dua
tangan dan melemparkan dengan cara yang sama ke A.

Lakukan latihan ini hingga keterampilan Anda meningkat.

1)

2)

3)

Gambar t 26 Metenpar bda 

r!j,;::r, 
atas kepata secara

Apabila Anda merasa telah dapat melemparkan bola dari arah atas kepala ke dinding pada jarak
3 meter dan pantulannya jatuh di aps kepala pasangan Anda dengan tepat, maka sekarang coba
masing-masing mundur selangkah dan lakukan gerakan yang sama beberapa kali. Demikian seterusnya.

c. Melemparkan bola ke teman dai arah atas kepala menggunakan satu tangan yang baik

Cara melakukannya:

Berdiri membentuk formasi lingkaran.

Satu pesefla didik memanggil satu teman yang berdiri di garis lingkaran dan melempar bola dari
arah atas kepala kepadanya.

1)

2)
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Ganbar 2.11 Backhand

Apabila Anda merasa telah dapat mengontrol jalannya bola saat memukul teknik shakehand grip

di tempat dengan baik maka sekarang coba lakukan sambil berjalan maju-mundur dan ke kiri-ke kanan.

b. Melakukan pukulan forehand secara berpasangan

Cara melakukannya:

1) Berdiri sikap melangkah (kaki kiri di depan dan kanan di belakang) berhadapan di belakang meja
ping pong secara diagonal lapangan tenis meja sebelah kanan.

2l Bet dipegang dengan tangan kanan.

3) Lambungkan bola tegak lurus di depan badan dengan tangan kiri dan secara bersamaan tarik
tangan kanan ke belakang.

4) Pandangan mengarah pada bola, pada saat bola turun hingga sebatas pinggang ayunkan bet ke

bola.

5) Sumber gerakan pada siku dan lengan atas rileks.

6) Pada saat memukul bola gerakan togok diputar seirama dangan pukulan.

7) Arah pukulan ke arah tangan kanan pasangan.

8) Lengan kembali ke posisi awal.

3. Melakukan Teknik Dasar Pukulan Backhand

1)

2)

Melakukan pukulan backhand

Cara melakukannya:

Duduk sikap kangkang menghadap ke dinding jarak 1 meter.

Bet dipengang menggunakan tangan kanan dan siku ditekuk hingga

tangan berada di depan badan dan punggung tangan menghadap ke

arah dinding.

Lemparkan bola ke dinding dengan tangan kiri dan pantulannya pukul

dengan pukulan backhand di depan badan.

Sumber gerakan pada siku,

Tahap awal pembelajaran lakukan pukulan agak pelan hingga bola
mudah dikontrol.

Gambar 2.12 Forehand

3)

4)

5)





















Bela Diri
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Slandar Kompelensi:
Mempraktikkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tuiuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:1. Melakukan teknik dasar pencak silat.
2. Melakukan teknik dasar karate.
3 Menjelaskan prinsip-prinsip bela diri pencak silat, fungsi pencak silat, gerakan serangan ctalam pencak silat, teknik dasarpukulan dalam pencak sirat, teknik dasar tendangan, dan teknik oasiielatin. 

-- '
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Pencak Silat

erupakan hasil budaya bangsa lndonesia. Selain
kan seni sehingga pencak silat sering menggunakan
silat tidak hanya berkembang di lndonesia, tetapi
nia,

l. Prinsip-prinsip Bela Diri pencak Silat

Prinsip bela diri pencak silat, di antaranya sebagai berikut.a seorang pesilat tidak berbuat hal-hal yang dapal mencelakai diri sendiri.b. Tidak memancing kericuhan,
c. Pembelaan dlri merupakan prinsip utama daram pencak sirat.

2. Fungsi Pencak Silat

Fungsi pencak silat dibedakan menjadi tiga, yaitu untuk seni, bela diri, dan pendidikan.

a. Fungsi pencak silat untuk seni

. Pencak silat ditinjau dari sudut seni harus mempunyai keselarasan dan keseimbangan antara
wirama, wiraga, dan wirasa, penyajian teknik, serta penghayatan. penekanan seni, di antarinya oapatbelpa gerak bela diri yang diperhalus dan diperindrh aiau gerak tari yang mengambil motitmotif bela
diri pencak silat.
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Gambar 4 2 Teknik dasar pukulan dalan pencak silat

a.
h
U.

c.

d.

e.

f.

g.

Teknik Dasar Tendangan

Teknik dasar tendangan ini dikategorikan dalam teknik melakukan serangan.
Bentuk-bentuk tendangan yang dilakukan dalam perlandlngan pencak silat yang sah, meliputi:
Tendangan T depan.
Tendangan T samping.
Tendangan sabut.
Tendangan jejak.

Tendangan baling.
Tendangan belakang.
Tendangan celorong.

Tendangan belakang

Tendangan T depan Tendangan T samping

Tendangan celorong
Tendangan balingTendangan jejak

Gambat 4.3 Teknik dasar tendangan
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5.

6.

7.

Pencak silat adalah olahraga bela diri yang merupakan hasil budaya Bangsa lndonesia.
Prinsip-prinsip bela diri pencak silat di antaranya:
a. Tidak memancing kericuhan.

b. Pembelaan diri merupakan prinsip utama dalam pencak silat.
Fungsi pencak silat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pencak silat untuk seni, pencak silat untuk
bela diri, dan pencak silat untuk pendidikan.

Serangan dalam pencak silat adalah suatu usaha pembelaan diri dengan menggunakan bagian
lengan atau tangan dan tungkai atau kaki untuk mengenai sasaran tertentu padi bagian anglota
tubuh lawan.

Elakan dalam pencak silat adalah suatu usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang
tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula.
Karate merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang menggunakan tangan kosong.
Karate adalah seni bela diri asal Jepang yang menggabungkan teknik- menyerang din membela diri.

t,

Pilihlah satu iawaban yang pating tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada
salah wtu hurul a, b, c, ahu d!

Berikut ini merupakan gerakan serangan dalam pencak silat, kecuali ....
a. pukulan

b. tendangan

c. elakan
d. guntingan

serangan melalui depan dalam teknik dasar pukulan dapat dilakukan dengan cara ....
a. tusuk

b. pedang

c. tampar
d. sodok
Suatu usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat disebut ....a. serangan

b. pukulan

c. elakan
d. tendangan
Berikut ini merupakan bentuk-bentuk tendangan, kecuali ....
a. tendangan sabut
b. tendangan baling
c. tendangan T
d. tendangan tanpa bayangan

3

4

1

2
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Standar Kompetensi:
l,4empraktikkan latihan kebugaran jasmani dan n la -nilai yang terkandung di dalamnya

Tujuan Pembelaiaran
Sete ah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
I Melakukan latihan untuk mengembangkan kekuatan otot kaki.
2 Melakukan latihan untuk mengembangkan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada
3 fulelakukan latihan untuk mengembangkan kekuatan otot perut.
4 Melakukan latihan untuk mengembangkan kekuatan otot punggung

5 Melakukan latihan untuk pengembangan kelentukan pinggang, panggul, lutut, pergelangan kaki dan tangan

lEtl!EEE*ilffiEtrSSBffi%**Mrd4GS&*rii

Kekuatan Otot Kaki

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan,
Kekuatan otot merupakan unsur yang sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik secara
keseluruhan.

1. Squat Jump

Squat jump, yaitu gerakan melompat ke atas sehingga kedua kaki lurus dan saat turun kedua lutut

agak ditekuk dengan posisi pinggul sedikit diturunkan.

Gambar 5.1 Squat jump





Setelah berjalan lurus menggunakan kedua tangan ke depan, sekarang coba berjalan mundur, ke
samping kiri/kanan. Latihan ini dapat dilombakan antara beberapa peserla didik.

a.

b.

c.

d.

Pull Up

Cara melakukannya:

Berdiri di bawah tiang sejajar. Bergelantungan di tiang sejajar.
Mengangkat tubuh sampai ke atas leher. Menurunkan badan kembali.
Tangan diluruskan, badan bergelantungan.
Lakukan secara berulang-ulang.

Gambar 5.4 pull up

3. Mengangkat Kedua Kaki secan Bersamaan dari posisi ridur Telentang

Cara melakukannya:

Tidur telentang dan kedua kaki dirapatkan badan diluruskan.
Angkat kedua kaki secara bersamaan 30 cm dari lantai, tahan sampai hitungan g dan turunkan
kembali.

Lakukan latihan ini sebatas kemampuan Anda.

al.

b.

Ganbar 5.5 Mengangkal dan menahan
kedua tungkai saat tidur telentang di

lantai









l. Pilihlah satu iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada
salah satu huruf a, b, c, atau d!

1. Gerakan pemanasan dalam berolahraga sangat penting untuk ....

a. mencapai kemenangan

b. meningkatkan prestasi

c, menghindarkan dari cedera

d. mempefiinggi tubuh

2. Sikap kapal terbang adalah gerakan untuk melatih ....
a. kekuatan

b. keseimbangan

c. kecepatan

d. kelentukan

3. Olahraga yang berguna untuk melatih otot perut adalah ,...

a. push up

b. sit up

c. back up

d. pull up

4. lnduk organisasi senam lndonesia adalah ,,,.

a. PBSI

b, PEHCASI

c. PERSANI

d. PRSI

Latihan push up dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot ....

a. dada

b. paha

c, perut

d. lengan

Berikut ini yang tldaktermasuk faktor-faktor yang dapat memengaruhi kebugaran jasmani seseorang

adalah ....

a. masalah tingi badan

b. masalah kesehatan

c. masalah latihan fisik

d. faktor keturunan

, lntervaltraining adalah model latihan untuk daya tahan otot jantung yang diselingi dengan ,...

a. minum

b. lari

c. jogging

d. istirahat





































































5. Nilai-nilai Positit Perkemahan

a. Melatih kerja sama antaranggota.

b. Melatih tanggung jawab.

c. Melatihkebersamaan,

d. Melatih saling tenggang rasa.

e. Melatihkemandirian.

IIIIaaf, ililffi ffi &#*9ts**#H&SS**ffi%hr.1$\ t \ i-.,

Penyelamatan dan P3K

Langkah-langkah awal dalam penyelamatan terhadap korban kecelakaan dengan jenis luka ringan

harus bersikap tenang jangan panik.

Perlengkapan dan Obat-obatan yang Dibutuhkan

Perlengkapan

Beberapa perlengkapan yang dibutuhkan, antara lain:

Buku petunjuk P3K.

Kasa steril 2 dos.

Kapas putih.

Snel verband 1 buah.

Plester, tensoplast, atau sejenisnya.

Bidai untuk ukuran paha dan betis.

Gunting.
Pinset.

Sabun.
Lampu senter, pisau lipat, dan sebagainya.

Obatan-obatan

Beberapa obat-obatan yang dibutuhkan, antara lain:

Obat penahan sakit (asetanol atau antalgin).

Obat mulas dan sakit perut.

Obat antialergi (antihistamin).

Untuk membangunkan orang sakit (amoniak cair).

Obat luka-luka (mercurochromel.

Obat tetes mata.

Salep mata berantibiotik.

Obat gosok (balsem).

Larutan rivanol.

Antiseptik (betadin).

Obat sesak napas dan alergi.

1)

2l
3)

4l
5)

6)

7)

8)

e)

10)

b.

1)

2l
3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)

10)

11)
























