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Permainan Bola Besar

Standar Kompetensi:
l/empraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang tergantung di dalamnya.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
l'/enggunakan berbagai variasi, bentuk, dan strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola, bola voli, dan bola
basket.

TITTTIT'I

Permainan Sel

Pola 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, baik secara
individu maupun kerja sama beregu. Penyerangan dapat menggunakan umpan panjang maupun penclek
sesuai dengan kebutuhan serta sistem perlahanan yang dilakukan oleh pihak lawan.

Menyusun pola penyerangan diperlukan adanya beberapa pemain yang mempunyai tugas-tugas
sebagai berikut.

a. Adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan.
b. Adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan.
c. Adanya pemain yang berlugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol.
d. Adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang berlahan agar teman seregu dapat

menerobos ke daerah peftahanan.

Agar pihak lawan mendapat tekanan maka pola penyerangan yang digunakan harus dibuat
sedemikian rupa dengan kombinasi serangan yang bervariasi. Selain itu, penyerang harus mencari
titik'titik terlemah dari lawan. Pola penyerangan yang sering digunakan dalam permainan sepak bola
adalah sebagai berikut.

a. Pola melakukan gerakan tersusun
Setiap kesebelasan hendaknya melakukan gerakan-gerakan tersusun, umpamanya gerakan
tersusun itu dilakukan mulai dari bola pertama bergulir, tendangan penjuru, tendangan bebas atau
dari lemparan ke dalam,
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: Formasi 4 - 3 - 3 dapatdigambarkan sebagai berikut.

4. center bacUporos halang 10. striker

1. penjaga gawang

2. back kanan

3. back kiri '

5. center back

6. gelandang kahan

1. penjaga gawang

2. back kanan

3. back kiri

4. center back

5. center back

6. gelandang kanan

7. gelandang tengah
8. gelandang kiri

9. kanan luar

11. kiri luar

7. gelandang tengah
8. gelandang tengah
9. gelandang kiri

10. striker
11. striker

Gambar 1.2 Formasi4 -S - O

c. Formasi 4 - 4 - zdapat digambarkan sebagai berikut.

f,

Gambar 1.3 Formasi 4 - 4 - 2
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3. Taktik Pala Fertahanan

Tujuan dari bertahan adalah mengamankan dari serangan lawan agar bola menjauhi daerah

bertahan dan tidak masuk ke gawang. iola pertahanan daerah pada prinsipnya untuk:

a.

b.

c.

d.

Membentuk formasi di daerah sendiri.

Meniaga setiap lawan yang masuk ke daerah bertahan sekaligus mendorongnya ke luar'

Menjauhkan bola dari daerah bertahan.

MempersemPit ruang gerak lawan.

Berdasarkan cara melakukannya, pertahahan dapat dibedakan menjadi:

a. Pola bertahan man to man

Man to man, aftinya cara bertahan satu lawan satu yang dilakukan di daerah !fll11lil^ 9.'llT r:1:lvlclll w lllqll, qlurrJu 
- __t_ !I-- -^-, '

yang masuk ke daerah yans dijaganva harus diktyill-']1t-lt:T:!TiilSlpil*"llf ,f,"'n
ffi"d-;'r.rr.i'j.ii oae-ran'ying'oijaganya maka menjaga pemain tadi bukan tugasnya lagi'

b. Pola pertahanan daerah (zona marking)

Pola pertahanan daerah pada dasarnya adalah bertahan di daerahnya sendiri dengan cara

membentuk formasi.

Pola pertahanan kombinasi man to man dan zona defence

Cara ini adalah yang paling kompleks, di mana setiap pemain menjaga lawannya dan dengan tiba-

tiOa nerpinOafr tem[at, feirudian tugasnya diserahkan kepada kawannya yang lebih dekat'

Formasi pertahanan

Ada beberapa formasi awal pertahanan dalam permainan sepak bola, yaitu:

a. Pola pertahanan dengan formasi 4 - 4 - 2:

1. 4 orang pemain belakang bertahan

- dua orang winE back

- dua orang tengah sebagai double sweeper

4 orang pemain tengah/gelandang

2 orang penyerang bertahan

b. Pola pertahanan dengan formasi 4'2 - 4"

4 orang pemain belakang bertahan

2 orang pemain tengah bedahan

4 orang pemain dePan bertahan

c. Pola pertahanan dengan formasi 3 - 4 - 3:

3 orang pemain belakang bertahan

4 orang pemain tengah beftahan

3 orang pemain dePan befiahan

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

tr

B

0

a

s

n

,ANa&.
He

H
E

['&
utr(

I

n

s
B

s
f,

s
!$
H

?

s
a
[N

?

s



d. Pola pertahanan dengan formasi 5 - O - 2:

5 orang pemain belakang bertahan
3 orang pemain tengah bertahan
2 orang pemain depan bertahan

1.

2.

3.
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Permainan Bola Voli

l. Taktik Pertahanan

Pola peftahanan mempunyaiarti bahwa pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan,
dengan harapan regu lawan membuat kesalahan dari penyerangannya.

Pertahanan sesungguhnya mencakup dua macam aspek, yiitu:-a. Menerima smes lawan (biasanya di bagian belakang).
b. Melindungi (mempertahankan dengan blok).

Jenis pertahanan yang paling penting, yaitu:
a. Pertahahan dua lengarl dengan posisi berdiri.
b. Pertahanan dua lengan dengan posisi bergerak,
c. Menjatuhkan diri ke depan.
d. Pertahahan satu tangan dengan menjatuhnya diri ke sisi sambil menyodok bola.

Berikut dipaparkan beberapa pola perlahanan dari serangan lawan dan bendungan (block).

a. Pola betahan menerima seruis dari lawan

Pola bertahan menerima servis dari lawan umumnya menggunakan formasi permainan di lapangan.
sistem bertahan terhadap serangan dari lawan dapat dibedalin menjadi dua, yaitu: I

1) Lima orang penerima bola seruis
Penempatan pemain di lapangan dilakukan dengan menempatkan satu orang yang berdiri di
daeah serang sebagai pengumpan (set uper) dan iima orang pemain di belakan{untuli menerima
seruis (sistem 1 :5).

2) Empat orang penerima bola servis
Pola pertahanan empat orang penerima servjs, artinya penempatan dua orang di daerah serang
dan empat orang di daerah belakang sebagai penerima servis isistem 2: 41.

b. Pola pedahanan terhadap serangan dari net

Serangan yang dilakukan dari atas oleh pihak lawan disebut serangan dengan smes. Tindakan
regu bertahan jelas melakukan blocking atau bendungan sebaik mungkin.-Berdasarkan arah
semngannya, serangan dapat dilancarkan dari posisi 2, 3, dan 4.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan bendungan adalah sebagai berikut.

1l Pemberian tugas kepada pemain sesuai dengan posisinya.
2) Pemain yang tidak melakukan bendungan, mempunyai tugas menutup daerah kosong di sekitar

bendungan (cover),
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3)

c.

1)

jumlah pemain yang melakukan bendungan harus disesuaikan dengan tempat serangan.

Pola pertahanan terhadap serangan

Bendungan'(blocking) dengan satu orang dari posisi 2

Bendunlan denganlatu orang, yang dilakukan dari posisi 2, 3, dan 4 dapat dilalankan apabila

seranga-n dari liwan cukup lemah dan tidak menggunakan kombinasi serangan' Pemain yang

meneirpati posisi 6 harus membendung daerah yang kosong yang terdapat di bagian depah

lapangan. Pemain lainnya menjaga daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Block dengan satu orang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- bendungan satu orang dari daerah serang posisi 2,

- bendungan satu orang dari daerah serang poSisi 3, dan

- bendungan satu orang dari daerah serang posisi 4.

Bendungan (blocking) dengan dua orang dari posisi 2

Blocking- dengan dui orang, yang dilakukan saat membendung bola spike mempunyai kelebihan

dibandingkan block oleh satu orang, di mana bendungan dua orang memiliki bendungan bayangan.

Block dui orang dibentuk dari posisi 4-2 pada permainan yang normal. Sistem block dua orang

lebih memungkinkan banyak mengcover di daerah pertahanan. Apabila bendungan dilakukan

dari posisi 3, hal yang haius diperhatikan adalah gunakan pemain yang serba bisa dan pemain-

pemain penyerang utama. Pemain yang berdiri di satu garis dengan orang yang melakukan run up

dari pihak penyerang hendaknya diikutsertakan dalam mengeblok'

3) Teknik melakukan blok

Seorang pemain Pengatur.
Seorang pemain pengaman serangan.

Beberapa orang penembak.

Ada .pemain' pengumpan.

Ada perayah serangan apabila tembakan yang dilakukan gagal.

pemain harus bergerak sejajar dekat net dengan spiker yang mengamati bola dan pemain lawan,

kemudian meloncai dari posisi sedikit jongkok, tangan di depan setinggi bahu. Pada waktu mengeblok,

sikap badan tegak, kedua kaki lurus, kedua lengan dijangkaukan ke atas sejajar dengan telapak

tangan yang menghadapi bola. Jari renggang dan pandangan melihat ke bola.

Setelah mempelajari berbagai macam teknik dasar dalam permainan bola basket, tugas berikutnya

adalah mempelajari berbagai pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bola basket.

pola penyerangin dan pola pertahanan merupakan aplikasi dari adanya taktik dan strategi untuk

memenangkan [ertandingan, pola-pola ini diperlukan karena permainan bola basket adalah permainan

beregu. p6h gerak seluruh pemainnya perlu diatur dalam suatu pergerakan yang bisa dilakukan secara

bersima-sami. Berikut ini adalah pola-pola yang perlu diketahui dalam permainan bola basket'

l. Pola Penyerungan

Sebelum pertandingan dimulai, permainan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pada

waktunya tidak akan mengalami kesukaran. Untuk merencanakan pola penyerangan yang akan

dilakukin, perlu diingat dasar-dasar pokok membuat pola, yaitu dengan adanya:

a.

b.

c.

d.
a



Berdasarkan formasi pemain, pola penyerangan dapat dibagi menjadi:
a. Pola penyerangan bebas, maksudnya bebas melakukan gerakan sesuai dengan teknik yang

dikuasainya.
b. Pola penyerangan pertama (first out of bound play),yaitu pola penyerangan yang dijalankan setelah

lemparan bola keluar dari base line oleh salah seorang pemain, kemudian mengopernya kepdda
teman yang bergerak meminta operan.

c. Pola penyerangan kilat, maksudnya dengan 2 alau 3 operan harus sudah melakukan tembakan.
Serangan kilat merupakan usaha untuk memperoleh posisi tembakan, pada saat lawan belum
sempat rnenempati posisi jaganya, serangan kilat merupakan senjata yang sangat baik untuk
menghancurkan pertahanan lawan.

d. Penyerangan berpola, maksudnya adalah penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang
mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Pergerakan pemain dan bola
ditentukan dengan pasti sehingga tim memperoleh serangan-serangan yang teratur dan menghemat
tenaga.

Adegan-adegan pola penyerangan, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Adegan 1-3- 1(poladiamond)

Adegan diamond sangat baik untuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan
satu lawan satu.

b. Adegan 1-2-1(polaault man)
Adegan ini dapat diterapkan apabila suatu regu tidak mempunyai pemain jangkung.

c Adegan 2 - 3 (pola reverse)
Diperlukan untuk penyerangan terhadap pertahanan satu lawan satu. Kemahiran memotong dan
membayang serta kelincahan sangat dibutuhkan dalam melakukan pola penyerangan.

2 Pola Pertahanan

Pola pertahanan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau
hwan, seperti bertahan dari serangan kilat, bertahan dariserangan berpola, bertahan simbil menahan
lawan, bertahan dari jump balldan bertahan dari lemparan bebas.

Peftalranan bersama

Macam'macam bentuk pertahanan bersama antara laian sebagai berikut.
Pertahanan daerah
Pada partahanan daerah, setiap pemain diberitugas menjagadaerah tertentu. Mengingat susunannya
maka pertahanan daerah disebut pertahanan daerah 2- 1 -2,2-g,g -2,1 -2 -i,dan 2 - 2 - 1.
Setiap susunan pertahanan ini mempunyai kelemahan dan kekurangannya masing-masing.
Jika tim mempunyai pemain-pemain yang tinggi besar, tetapi lamban geat<annya makipertatra-nan
daerah sangat menguntungkan bagi pemain-pemain tersebut.

Keuntungan dari pertahanan daerah ini antara lain sebagai berikut.
Sangat baik untuk melawan tim yang lemah dalbm mengolah bola.
sangat baik untuk melawan tim yang menggunakan penyerangan berpola.
Mematikan.penyerangan penembak dengan memoros.
Menghindari kesalahan perorangan.

Sangat baik untuk melawan penyerangan dengan menggunakan pemain penggiring yang terampil.
Sangat baik untuk melawan pemotong-pemotong yang terampil.

l)

a)

b)

c)

d)

e)

f)



Adapun kelemahan-kelemahan dari pertahanan daerah adalah sebagai berikut.

a) Jika lawan menggunakan serangan kilat.

b) Jika lawan terampil oper-mengoper dengan cepat.

c) Jika lawan menembak dari jarak jauh dengan terampil.

d) Perhatian setiap pemain terpecah terhadap dua pemain lawan atau lebih.

e) Ada daerah-daerah lemah (tidak terjaga).

2l Pertahanan satu lawan satu

Pertahanan satu lawan satu adalah pertahanan dengan menugaskan setiaptorang untuk menjaga

Seorang lawan. Macam-macam pertahanan satu lafuan satu adalah sebagai berikut.

a) Pertahanan satu lawan satu dengan tetap

Pertahanan satu lawan satu dengan tetap, artinya penjaga harus tetap menjaga seorang pemain

lawan. Untuk memelihara ketetapan jaga pemain pembayang berikan jalan kepada penjaga yang

dibayangi dengan merapat kepada pembayang atau melonggarkan jarak penjagaannya dengan

mundur satu setengah langkah.

b) Peftahanan satu lawan satu dengan ganti iaga
Pertahanan jaga cara ini, artinya apabila terjadi pem.bayangan segera penjaga mengadakan

pergantian jaga. Untuk pergantian jaga ihi perlu latihan-latihan khusus. Ada baiknya jika

menghendaki pergantian jaga, salah satu penjaga yang terkena pembayangan menyentuh
. kawannya atau bertindak untuk segera mengadakan langkah-langkah pergantian.

c) Pertahanan satu lawan satu dengan penolong

Apabila dalam penjagaan satu lawan satu terjadi kebobolan dari salah seorang penjaga maka

salah seorang penjaga yang terdekat menolong untuk menutup pemain yang menerobos sampai

penjaga yang kebobolan tadi siap untuk menjaganya kembali. Setelah itu, penjaga penolong

cepat kembali menjaga penyerang yang dijaganya.

naUhrrr

Formasi (sistem) dalam permainan sepak bola adalah cara pemungutan, ruang gerak, serta

pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya.

Dengan formasi pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinir dan kerja sama akan terarah.

Untuk menjalin kerja sama yang baik, diperlukan pengertian antara pemain yang satu dengan

pemain lainnya, hal ini berlaku dalam situasi menyerang maupun bertahan.

Pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang sering digunakan, yaitu:

a. Pola melakukan gerakan tersusun.

b. Pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok.

c. 'Pola mencari ruang kosong.

Pola perlahanan dapat dibedakan menjadi tiga, di antaranya:

a. Pola peftahanan man to man.

b. Pola pertahanan daerah.

c. Pola pertahanan kombinasi man to man dan zone defence.

Tujuan permainan bola voli adalah memperagakan teknik dan taktik memainkan bola di lapangan

untuk meraih kemenangan dalam setiap pertandingan.

1.

2.

3.

4.

6
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7. Teknik dasar memainkan bola voli yang harus ditingkatkan keterampilannya; yaitu:a. servis,

b. passing atas, r.
c. smes atau spike, serta
d. block.

Pola bertahan dapat dibedakan menjadi tiga, di antaranya:
a. Pertahanan menerima servis dari lawin.
b. Pertahanan menerima serangan dari atas net.
c. Pertahanan ketika regu sendiri melakukan serangan.
Pola penyerangan dalam permainan bola basket aOatan suatu usaha yang dijalankan oleh satu
regu untuk menerobos daerah pertahanan lawan sehingga dapat rn.ruratit n nasir atau angL.
Pola-pola penyerangan bisa dibedakan menjadi:
a. Penyerangan bebas.
b. Penyerangan kilat.
c. Penyerangan kilat berpola.
d. Penyerangan kilat berpola.
Dasar-dasar membuat pola penyerangan antara lain:

Ada seorang pengatur serangan.
Ada seorang pengaman.

Ada seorang yang bertugas sebagai penembak.
Ada seorang yang menutupi daerah jika serangan gagal.

I

10

11

a.

b.

c.

d.

1.

man to man

zone marking

c. zone defence
4. Salah satu,tugas wasit sepak bola adalah .,..

menjaga bola
memimpin serangan
menonton permainan

d. total marking

e. totalfoot ball

d. menilai serangan
e. mernimpin permainan

a.

b.

a,

b.

c,

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

Formasi dalam permainan sepak bola dapat diartikan sebagai ....

3. peftahanan pemain berakang d. kombinisi seranganb' penyerangan pemain depan e. variasi pertahana-n dan penyeranganc. penempatan pemain
Posisi pemain yang bertugas sebagai penyerang tengah disebut ....a. center back
b. fuil back 3. 

Poros halang

c. striker
Pola pertahanan satu jaga satu di daerah pertahanan dinamakan ....

I



S. Berikut iniyang tldaktermasukformasi permainan sepak bolayang sering digunakan adalah ""
a. 4-2-4 d. 1 -3'3-3
b. 4-3"3 e' 3'4'5
c. 4-4-2

6. Pola perlahanan yang paling kompleks, di mana setiap pemain menjaga lawannya dan dengan

tibatiba berpindah tempat, yaitu ....

a. man to man

b. zone defence

c. zone bebas

d. man to man dan zone defence

e. man pressing

7. Pola penyerangan yang pemainnya mencari ruang yang tidak terjaga disebut .."

a. pola melakukan gerakan tersusun d' pola man to man

b.polabermainmenghadapie.polazonedefence
c. pola mencari ruang kosong

S.Pergantiandalammelakukanseruisdilakukanberdasarkan.''.
a. posisi Pemain d' secara acak

b. urutan nomor Pasing e' bebas

c. urutan Posisi Pemaing. Bola yang diservis menyentuh net dan masuk ke daerah lawan dianggap '.'.

a. masuk d' diulang

b. keluar e' mati

c. gagal

10. Beri[ut-ini yang tldaktermasuk teknik dasar dalam bermain bola basket adalah .'..

a. passing d' shooting

b. dribbling e' servls

c. lay uP

tt. Jawabtah perlanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. sebutkan masing-masing posisi dalam permainan sepak bola!

2. Jelaskan apakatr tugas penyerang dalam permainan sepak bola!

3. Sebutkan dua perlahanan dalam permainan bola vbli!

4. sebutkan keuntungan dan kelemahan dari daerah pertahanan!

5. Sebutkan teknik dasar permainan bola basket!

Lakukan kegiatan berikut ini.

1. praktik[an pola penyerangan dan pefiahanan dalam permainan s*pak boia.

2. Praktikkan pola peilahanan man to man dalarn permainan boia haskct,

3. Lakukan perlandingan bersama temantemanmu dengan mempraktikkan pala'pola perr,rainan

yang telah kamu kuasai, baik sepak bola, bola voli, dan bola basket"



Bulu Tangkis
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Standar Kompetensi:
Mempnahikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenar-benarnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

Tujuan Pembelajaran
Setehh mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Mempraktikkan teknik memegang raket.
2. Melakukan servis dengan baik.
3. Melakukan pukulan-pukulan forehand dan backhand.

l a i r r a l la tt I t al r rt I rr t tllr sI t E{ & dE$Et
Cara Memegang Raket

Teknik pegangan raket pada setiap permainan tidak ada batasan atau peraturan tertentu, namun
berdasarkan ciri khas seorang pemain maka pegangan rekat dapat dibedakan menjadi empat macam,
yaitu:

1 Pegangan geblokan kasur (England grip)

Peg rp)

trrrat!!ItttrtlttlrlitilEtEq*gEEfr 
#s

Cara Melakukan Servis (Service)yang Benar
F&

Penyajian bola pertama kali dalam permainan bulu tangkis disebut seruis, walaupun berupa servis,
tetapi sudah merupakan suatu usaha mematikan tawan. Apibila lawan tidak bisa mengembaiikan bola
maka servis tersebut akan mendapat angka.

2.

3.

4,

Pegangan"campuran (lnggris dan Amerika)
Pegangan backhand (backhand grip)

l



Servis dalam bulu tangkis dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah:

1. Short seruice (seruis Pendek)

Dikatakan servis pendek karena bola hasil

pukulan servis tersebut pendek, bola jatuhnya di

daerah depan pemain lawan dan servis pendek ini

dapat dilakukan dengan cara pukulan forehand atau

backhand.

2. Lob seruice (servis lambung/jauh)

Bola hasil pukulan lob servis adalah lambung

dan jauh, bola jatuhnya di lapangan bagian

belakang. Servis lambung ini lazimnya dilakukan

dengan cara Pukulan forehand'

3. Drive seruice (seruis datar)

Disebut seruis datar karena bola hasil pukulan

servis tersebut adalah datar di atas net, lazimnya

teknik pukulan yang dipergunakan adalah back-

hand, tetapi bola agak diangkat sedikit (l.urus

pinggang).

, 4. Flick seruice (seruis sendal)

Servis menyendal disebut juga servis kejut atau menjentik/nyentik, karenan cara memukulnya

disentakan atau dikejutkan secira tiba-tiba supaya lawan tidak menduga, jenis pukulan yang

dipergunakan adalah backhand.



Bentuk-bentuk pukulan forehand adalah sebagai berikut.

1, Pukulan Forehand Over Hand

Garanya melakukan pukulan forehand dan over hand:
a. Ambillah posisi siap, dengan kedua kaki dan bahu sejajar dengan jaring.b' Raket digenggam dengan pegangan setinggi-tingginyi,-kepala'raket t<iri-t<ira setinggi bahu serta

agak condong ke posisi backhand.
c. Kedua lutut agak ditekuk.

Gerakannya:

a' Pindahlan kaki kanan ke belakang. Bersamaan dengan itu, angkatlah raket dalam posisi teracung
dan berada di belakang kepala dan bahu, serta kepala raket ienghadap ke Uawan.b. Tangan kanan berada di dekat [elinga kanan (untuk pemain tangan kanan).c. Pada saat memukul, beberapa gerakan terjadi dengan cepat:
1) Badan berpindah dan kaki kanan ke kaki kiri sehingga badan menghadap ke daerah sasaran.2) Lengan bergerak ke atas dimulai dari siku dan lengan-bawah serta pergelangan tangan berputar

ke arah dalam.

3) Pada saat raket menyentuh shuttle, pergelangan tangan menjadi luas, begitu juga lengan dan
bidang raket.

4) Raket mengeluarkan suara pada saat menyentuh shutfle.
5) Kepala raket mengayun ke bawah dengan pergelangan tangan setinggi dada sehingga satu

putaran ayun penuh terjadi dan gerakan rkhir raket menyilang sebehn kiri tubuh.

2 Pukulan "Forehand Cleaf,

Petunjuk cara melakukan pukulan forehand clear:

? Pukullah shyttle dengan aiah layang ke atas sehingga lebih tinggi dari uluran raket lawan.b. Hentangkan lengan ke atas dan sentuhlah shutltle piOa saat OeraOa di muka tubuh.c Bidang raket harus tegak lurus daerah sasaran.
d. Sentuhlah shuttle setinggi mungkin (tanpa dipaksakan).e' Lengan bawah dan pergelangan tangan harus berputar pada saat raket menyentuh shuttle.t Shuttle harus dipukul keras.

lltlartttltartttlarltrttllrltrllaEaEa

Pukulan Forehand

Pukulan Forehand Drop

Petunjuk dan cara melakukan pukulan forehand drop:
Pada saat shuttle disentuh, bidang raket harus datar dan mengarah ke muka atau sedikit mengarah
ke bawah.

Shuttle didorong jaring, janganlah memukul shutfle.
!-akukan drop sh bunyi.
Adakan gerakan berhenti mengayunkan raket setelah menyentuh shutle.

I
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f.

g.

3.

a.

b.

c.

d.

e.

Jangan mengayun lengan seperli pada pukulan tenis.
Shuttls harus dipukul keras-keras.

Pukulan Backhand Drop

Petunjuk cara melakukan pukulan backhand drop:
Pada saai bersentuhan, bidang raket sejajar lantai dan menunjuk ke depan atau sedikit mengarah
ke bawah.

Shuttle harus dia.ntar dengan lembut melalui jaring, jangan dipukul.
Lakukan pukulan tanpa mengeluarkan bunyi.
Shuttle harus jatuh di dekat jaring.

Ayunkan shuttle agak ke atas, sehingga membuat gerakan melengkung fiika pukulan sering jatuh
terlalu jauh etri belakang lapangan lawan).

Pegangan raket dalam permainan bulu tangkis dibedakan menjadi ernpat macam, yaitu:
a Pegangan geblokan kasur (English grip) c. Pegangancampuran(lnggrisdanAmerika)
tr" Pegangan kampak (American grip) d. pegangan backhand (biikhand grip)
lvlilcam-rnacam sen,is dalam permainan bulu tangkis, di antarannya:

Jenis pukulan pada permainan bulu tangkis pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu:

a. Pukulan forehand
Bentuk-bentuk pukulan forehand, yaitu:

a. Pukulan forehand over hand
b. Pukulan forehand clear
Bentuk-bentuk pukulan backhand, yaitu:
a. Pukulan backhand over hand
b. Fukulan backhand clear

L Pilihlah satu iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada
salah satu hurul a, b, c, d, atau e!

1. Penyajian bola pertama dalam bulu tangkis disebut ....

a. Sherrt seruice (servis pendek)

b. Lob seruice (servis lambung/jauh)

a. smes

b. servis

c. pukulan net

c. Drive seruice (servis datar)
d. Flick sevice (servis rendah)

d. lob

e. server





Atletik

IaIItrlalIl

LariSambung

l. Pengertian Lari Sambung

Lari sambung merupakan bagia'n dari nomor lari pada cabang olahraga afletik. Lari sambung
disebut juga estafet karena lari sambung ini sifatny r beregu dan tiap-tiap regu terdiri atas 4 orang pelari

Jarak yang harus ditempuh pada perlombaan lari samblrng adalah 4 x 100 mdter dan 4 x 400
meter. Angka 4 itu menunjukkan jumlah pelari dari tiap regu, sedangkan angt<b t OO dan 400 menunjukkan
iumlah jarak yang harus ditempuh oleh masing-masing pelari. .taoi + x 10b meter artinya tiap-tiap pelari
harus berlari menempuh jarak sejauh 100 meter dan 4 x 400 meter artinya tiap-iiap pelari harus
rnenempuh jarak 400 meter.
' Alat untuk menyambungkan antara. pelari ke-1 dengan berikutnya (pelari 2,3, dan 4) dipergunakan

bngkat yang berukuran panjang 28-30 cm, keliling 12 cm, dan berat tongkat 50 gram. 
'

Tongkat tersebut harus dipegang sedemikian rupa oleh pelari pada satati satu bagian (ujung
bngkat) sehingga tongkat tersebut tidak mudah jatuh.

Tempat perpindahan tongkat dari pelari ke-1 ke pelari ke-2 dan seterusnya dilakukan di daerah
wissel yang berjarak 20 meter. Jadi,. perpindahan tongkat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya
harus dilakukan di daerah wissel.

cara melakukan perpindahan tongkat itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a Cara visual

-. Cara visual biasanya dipergunakan pelari sambung untuk jarak 4 x 400meter. pada saat tongt<at
frerikan kepada pelari berikutnya, penerima harus melihat terlebih dahulu ke arah pemberi.

Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tiga macam cara, yaitu:
1) Tongkat diberikan dengan tangan kiri, penerima melihat ke arah pemberi sambil mengulurkan

tangan kanan dengan sikap telapak tangan menghadap ke atas, empat jari rapat dan- ibu jari
terbuka. Tongkat diberikan dari atas ke bawah.
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2\ Seperti pada keterangan nomor 1), tetapitelapak tangan kanan penerima menghadap ke belakang

ke arah pemberi. Tongkat diberikan secara tegak lurus ke arah depan.

Lengan penerima diulurkan ke belakang bawah, telapak tangan menghadap ke belakang sorong

ke atas. Keempat jari rapat mengarah ke luar, ibu jari mengarah ke dalam. Tongkat diberikan

dengan ayunan dari bawah ke atas,

b, Cara nanvisual

Cara nonvisual biasanya dipergunakan pelari sambung untuk jarak 4 x 100 meter, karena penerirrra

tongkat (pelari berikutnya) menerima tongkat terscbut tanpa melihat kepada pemberi"

Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua maeam cara, yaitu:

1) Tangan kanan penerima diulurkan ke belakang bawah, telapak tangan menghadap ke loelakang,

serong ke atas. Keempat jari mengarah ke luar, ibu jari rnengarah ke dalam. Tongkat diberikan

dengan ayunan dari bawah. Hal ini dilakukan tanpa melihet ke arah pemberi.

Cara yang kedua hampir sama dengan eara yang pefiama, hanya saja meluruskan tanga.n kanan

ke belakang lebih tinggi hingga telapak tanqan bener-benar menghadap ke atas. Tongkat diberikan

dari atas ke bawah.



Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam lari sambung untuk jarak 4 x 100 meter dan 4 x 400
meter.

1) Untuk jarak 4 x 100 meter
a) Pemberian tongkat sebaiknya dilaksanakan secara bersilang, artinya pela1 ke-1 dan ke-3

memegang tongkat dengan tangan kanan, pelari ke-2, dan ke-4 menerima/memegang tongkat
dengan tangan kiri.

b) Penempatan pelari hendaknya disesuaikan dengan keistimewaannya masing-masing. Untuk
pelari ke-1 dan pelari ke-3, hendaknya dipilih pelari yang betul-betul ,irp, berliri ditikungan/
tempat yang menikung.

c) Jarak penunggu untuk pelari ke-2, ke-3, dan ke:4 harus benar-benar tepat sesuai dengan' waktu latihan.

d) setelah memberikan tongkat, jangan segera ke luar dari lintasan.

2l Untuk jarak 4 x 400 meter
a) Tentukan dengan pasti cara pemberian tongkat yang akan dipakai.
b) Pengaturan urutan pelari hendaknya diatui seiuai dengan kecepatan dan daya juangnya

masing-masing.

c) Kecepatan pelari penerima tongkat pada waktu start hendaknya disesuaikan dengan kecepatan
pelari pemberi tongkat.

d) Kekompakan suatu regu akan berpengaruh terhadap prestasi yang dicapai.

2. Teknik Lafi Sanbung

^ . Lari'sambung termasuk ke dalam lari jarak pendek yang dituntut untuk berlari secepat-cepatnya.
oleh karena itu, teknik berlarinya pun menggunakan teknik lirijarak pendek, yaitu:a. Langkah kaki harus lebar dan secepat mungkin.
b. Tungkai atas diangkat lurus ke depan.
c. Berlari dengan ujung telapak kaki.
d. Ayunan lengan lurus ke depan, sikut dibengkokkan.
e. Otot leher dan rahang tetap relaks.
f. Pandangan ke depan.
g. Sikap badan condong ke depan.

3. Latihan Lari Sambung

dan benar, diperlukan suatu latihan yang sistematis
jumlah pelari 2 orang tulebih dahulu. penekanan

t. Karena teknik perpindahan tongkat ini relatif agak
sangat cepat dan tepat. Setelah lancar melakukan

lah pelari yang sebenarnya, yaitu 4 orang.
kepada jarak yang sebenarnya, melainkan dapat

prak yang sebenarnya, yaitu 4 x 100 meter. 
ngan jarak 4 x 25 meter dapat dilanjutkan dengan

' Untuk perlombaan lari sambung para pelari menggunakan 2 macam start, yaitu untuk pelari ke-1
menggunakan start jongkok, sedangkan pelari ke-2, 3, dan 4 menggunakan start metayang.
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4. Hat-Hal yang dapat Menggagalkan Hasil Pelari Sambung

Hal-hal yang dapat menggagalkan hasil lari sambung adalah sebagai berikut.

Pelari pertam a 2 kali mencuri start.

Pelari memasuki lintasan yang lain.

Pelari mengganggu Pelari lain.

Pergantian tongkat di luar daerah wissel.

Tongkat jatuh, diambil oleh pelari lain'

Mengganti salah satu atau lebih pelari dalam regunya'

Memasuki garis finis tanpa membawa tongkat.

Pelari ke-4 tidak sampai ke garis finis.

Latihan Perpindahan Tongkat Sambil Berialan

Persiapannya:
para peserta didik dibentuk menladi beberapa regr-/kelompok dan tiap{iap kelompok terdiri atas 4

orang. Formasi untuk 1aptiap kelompok, para siswa berdiri berbanjar dengan jarak tidak terlalu dekat.

Cara melakukannya:

Tongkat dipegang oleh siswa yang paling belakang (ke-4).

Siswa yang memegang tongkat memberikan tongkat kepada siswa ke-3 dengan terlebih dahulu

memberikan isyarat.

Siswa ke-4 yang sudah memberikan tongkat lari ke depan menempati posisi paling depan.

Lakukan terus tet<nit< pemindahan tongkat itu dengan caia yang sama, yaitu siswa ke-3 memberi

kepada siswa ke-2, siswa ke-2 memberlkan kepada siswa ke-1'

Lakukan latihan ini berulang-ulang. Latihan ini dapat dilakukan secara serentak oleh semua siswa

dalam kelompoknya masing-masing.

Latihan Perpindahan Tongkat Sambil Berlari

persiapannya adalah para peserla didik dibagi dalam beberapa kelompok/regu, masing-masing

kelompok terdiri atas empat orang. Formasi masing-masing kelompok adalah berdiri berbanjar.

Cara melakukannYa:

a. pemberian tongkat dilakukan dari belakang ke depan. Pesefta didik yang paling belakang (ke-4)

memegang tongkat.

Masing-masing kelompok mulai berlari, tetapi tidak terlalu cepat (ogging).

pelari ke-4 memberikan tongkat kepada pelari ke-3 dengan terlebih dahulu memberikan isyarat.

Pelari ke-3 memberikan tongkat kepada pelari ke-2.

Pelari ke-2 memberikan tongkat kepada pelari ke-1.

pelari ke-1 melemparkan tongkat tersebut ke belakang tanpa melihat ke belakang dan pelari ke-4

harus menerimanYa.

Lakukan latihan itu berdlang-ulang, sambil mengelilingi lintasan atau dapat pula dilakukan di

lapangan untuk persiapan ke jarak yang sebenarnya.

t-atitran ini dapat dilakukrn s..ar. serentak oleh seluruh peserta didik dalam kelompoknya masing-

masing.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g,

h.

a

b

c

d

b.

C.

d.

e.

f.

g

h.



7. Latihan Teknik Lari Sambung 4 x 100 meter

, ,nya. Teknik larisambungp i,lJi,ilTlJi:.Jt$Td 'i kecepatan submaksimal. Apabila dengan kecepatan
submaksimal sudah dikuasai tekniknya maka dapat dilanjutkan dengan kecepatan ma[simal.

Cara melakukannya, yaitu tiap kelompok menempaii lintasannla masing-masing dan tiap siswa
berada di tempatnya masing-masing sesuai dengan jarak yang akan iitempuh, yaitu i00 meter. Untuk
penempatan pelari ini harus disesuaikan dengan karakter pelari karena untuklari sambung 4 x 100
meter ada yang harus lari di lintasan yang lurus dan menikung/tikungan. Oleh karena itu, ijak awal
harus sudah ditentukan siapa yang berlari dil intasan yang luruJdan .,tap, yang akan berlari di lintasan
tikungan. Mengenai teknik pemindahan tongkatnya sama seperti yang Oiiat<uian pada waktu latihan
jogging Perbedaannya tongkat dipegang oleh pelari ke-1 sambil meiaiukan start jongkok, sedangkan
pelari ke-2, ke-3, dan ke-4 melakukan start melayang.

Iatttlrtarratartrtartrraatarrttlrtl;tI

Lompat Jangkit

1. Pengertian Lompat Jangkit

Lompat jangkit adalah salah satu nomor yan
Lompatan ini diawali dengan awalan lari dan t
pendaratan pertama pada akhir lompatan perlam

p, step dan jump maka lompat jangkit disebut juga

. Hop adalah lompatan yang dilakukan dengan satu kaki dan mendarat dengan kaki yang sama
dengan kaki tolak. Lompatan ini dalam bahasa indonesia disebut jingkat. Step biia diartikan langkah,
yaitu lompatan yang dilakukan dengan satu kaki dan mendarat oeigan satu kaki lainnya. Langkah
dalam lompatan jangkit ini biasanya merupakan lompatan yang dilakuka-n dari kaki terkuat dan mendarat
dengan kaki ayun menyerupai gerakan lompat kijang.

tr



Jump berati melompat, yaitu peristiwa lompatan yang dilakukan dengan satu kaki dan mendarat

dengan dua kaki. Lompaian yang dilakukan ini persis seperti pada lompat jauh, hanya kali ini dilakukan

bukin dengan kaki yang terkuat. Dan peristiwa lompatan tersebut dapat digambarkan dengan tumpuan

kaki pada saat kontak dengan tanah seperti di bawah ini'

2. Teknik Lonpat Jangkit i

a. Awalan

Lari awalan dalam lompat jangkit sama seperti yang digunakan dalam lompat jauh. Panjang awalan,

cara menggunakan, dan menentukan check mark, penambahan momentum dan cara pengambilan

tolakan, tidik berbeda jauh dari pada yang sudah diterangkan dalam lompat jauh. Oleh karena itu, hal

tersebut di sini tidak akan dibahas lebih iauh lagi.

b. Tolakan

Tolakan dalam lompat jangkit tetap dilakukan oleh kaki yang lebih kuat, dengan melalui peristiwa

penumpuan kaki secara hell, ball, foe (tumit, bola kaki, dan ujung kaki), seperti juga tolakan dalam

iompat jauh, kaki ayun segera memimpin gerakan tolakan dengan mengangkat lutut kaki ayun setinggi

pingguidengan kuat. Gerakan ini akan membantu dalam mengangkat pinggul dan tubuh secara

keseluruhan.

Satu-satunya perbedaan antara lompat jauh dan lompat jangkit dalam peristiwa tolakan adalah

dalam sudut naik tubuh. Dalam lompat jangkit, sudut naik yang digunakan harus lebih kecil dari sudut

yang disarankan dalam lompat jauh yang sebesar 45'. Hal ini berlaku karena momentum horizontal

y.ni Oigrn.kan dalam lompat jangkit hhrus tetap dipelihara lebih lama untuk mendorong tubuh ke

depin pada dua lompatan terakhir, dengan cara merendahkan sudut naik.

Keyakinan tentang sudut,naik ini memang bisa dibuktikan karena jika sudut naik pada hop terlalu

besar, momentum horizontal akan banyak berkurang. Di sisi lain, jika hop ini dilakukan terlalu tinggi

akan menjadi teflalu besar sehingga bisa membebani kaki yang al<an menolak pada tahap berikutnya.

c. Hop

Lompatan hop teriadi mulai dari kaki tolak meninggalkan papan tolak dan kaki tolak tersebut
' mendarat kembali untuk meneruskan penolakan ke gerakan step. Hop ini merupakan lompatan terendah

dari ketiga lompatan yang ada, tetapi dipercaya sebagai lompatan yang seharusnya terjauh' lni tentunya

sesuai dengan besarnya momentum yang masih penuh pada lompatan ini, dibandingkan dengan

momentum yang tersisa untuk melakukan lompatan yang lain.

Ketika kakimendarat kembali, kaki tidak harus mencoba memperjauh jangkauannya karena kaki

tersebut sudah terlontar jauh akibat dari momentum awalan. Hal ini menunjukkan bahwa kaki,

pergelangan kaki, dan lutul harus bersikap rileks pada saat mendarat. Namun kaki, pergelangan kaki

dan lutuitersebut kemudian bereaksi dengan kuat melalui tolakan kaki dan pelurusan lutut ke atas'

Gerakan ini diperlukan untuk menghasilkan tolakan yang lebih tinggi pada lompatan berikutnya.

Tubuh harus lurus dan sedikit condong ke depan, agar keseimbangan bisa dipertahankan' Lengan

bergerak secara alamiah, sebagai penjaga keseimbangan. Walaupun demikian, kedua lengan harus

dijaga dekat tubuh, agar membentu koordinasi gerak secara keseluruhan.



d. Step

Gei'aitan step terjaci ketika kaki toiak mensiak u;rtii,L. keciua kaiinya hingga mendaratnya kaki ayun
(kaki ttanan), l-ompatan step ini iebih tinggi claii lompatan nop. Dalam hai jarak, step memang tidak bisa
lebih aii;h ,Jai'i jarat< hop. Akan tetapi, larak step ini harr.rs eliupayakan dieapai sejauh *rngiin dengan
tellakan aktif dari kaki tolak dan penahanan selarna ;i:ungkin, dengan kaki ayun yang diangkat setinggi
panggul sehelum mendarat dan melakukan tolakan berikutnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, lutut
kaki ayun ini harus diayun secara aktif, sehinuga n:emberikan dorongan ke depan.

e. ,lurnp

Semua aspek dari lompatan terakhrr ini (jump) harus seusia dengan yang dilakukan dalam lompat
jauh. Hal ini berlaku mulai dari sudut naiknya tubul,, sena persiapan mendaratnya.

3. Latihan lrama Jingkat, Langkah, dan l_ompat

Untuk dapat melakukan ionrpat jangkit dengan baik diperlukan penguasaan secara merata terhadap
ketiua itornponen lompatan pada lompat langkit, Hal ini bisa diiakukan jika latihan yang dilakukan
dititikbcratkan pada pengembangan setiap komponen lompatan secara terencana, baik dilakukan dalam
latihan yang terpisah, rflaupun latihan gabungan eiari ketiga komponen tersebut.

li'anna langkah adalah salah satu hal yrang periir ditekankan daiam latihan iompat jangkit. Hal ini
dipeilukan karena irama langkah yang baik menentukan rasio (perbandingan) jarak lomfiatan yang
baik pula. ,Aftinya, jarak-jarak lompatan pada setiap peristiwa lompatan haruslah tercapai sedemikian
rupa sehingga perbandingan terlihat rnasuk akal. l/enekankan jauhnya jarak pada satu peristiwa
Iornpatan akan menyebabkan hilangnya jarak yang hresar paela iompatan yang lain secara keseluruhan.

Oleh karena itu, daiam lompat jangkit bcriaku rasio lornpatan untuk menunjanE tercapainya irama
lompatan yang baik. Misalnya, untuk lompatan berjarak 15 m, biasanya berlaku rasio S,5 : 4 : 4,6,artinya
rasio ini mengatakan bahwa Jarak hop adalah 5,50 rn. Jarax step 4 m, dan jarak jump 4,S0 m. Rasio lain
yang rnasih bisa diterima adalah sebaliknya, misalnya 4,S : 4 : S,S.

Adapun yang tidar bisa diterima secara teknik adalah jika tei'jadi rasio jaraknya, seperti berikut ini. 5,5 :

3 : 6,5; 3,0 : 6,5 : 5,5; atau 6,0 :2,0 ..7 
,0.

Jika rasio initetladi maka irama langkah dari lor,rpatan eji aias tidak mengikutituntutan dan perlimbangan
teknik yang berlaku. Lalu bagaimanakah iranra langkah daiam lonrpat jingkit bisa dikuasai? Untuk itu
diperlukan latihan-latihan sebagai berikut.

a. Lakul';an latihan hop dan step secara terpisah Latihan eliiekankan pada penguasaan tolakan hop dan
step yang dilakukan dengan kaki aktif" Gunakanlah herbagai alat bantu, sepeili gawang-gawang
keeii dan ban sepeda untuk melatih otomatisasi gemkan clan kekuatan tungkai. Dengan itat Oantu
yang dijepitkan dalam jarak tertentu, lakiikan hop berulang-ulang dan jadikan sebagai sltu rangkaian.
Dernikian juga dengan latihan step"

b" Latihan menggabungkan hop dan step diiakukan dengan banyak penekanan latihan hop" Lakukan
iatihan ini di lintasan awalan yang berakhin ke hak lornpat. Pasanglah alat bantu dalam jarak-jarak
yang bisa dikembangkan lagi.

Latihan menggabunEkan hop, step, dan jump Setclah laiihan: di atas, lakukan secara berulang-ulang.
Latihan lompatan yang sebenarnya diiakukan piada tahap terakhir, latihan ini baru mengarih pada
lompat jangkit yang sebenarnya dengan masirig-masing lompatan berjumlah satu.

c.

d.

;lnr;;,;



Jika latihan lompatan di atas sudah dikuasai dengan irama yang semakin baik, gawang-gawang kecil

tadi dapat dihilangkan. Namun, penghilangan gawang-gawang tadi harus dilakukan pada saat-saat terakhir

saja, agar tidak menghilangkan gerakan-gerakan yang baru dikuasai.

4. latihan lrama Lompat Jangkit dengan Awalan

Setelah latihan irama pada point lll dapat dikuasai, tahap berikutnya adalah mencoba mematangkan

keterampilan tadi dengan menambahkan latihan awalan. Maksudnya, pada tahap ini lompatan yang

sudah dikuasai dicoba ditingkatkan penguasaannya dengan melakukan awalan yang sebenarnya dalam

iarak yang cukuP.' 
ng.r O.pat melakukan awalan dengan cepat dan menolak pada papan tolak dengan tepat, awalan

tersebut perlu dilakukan dengan memasang check mark'

5. Latihan lrama Lompat Jangkit dengan Lompat Akhir Gaya Menggantung

Untuk meningkatkan prestasi lompatan secara keseluruhan, lompatan terakhir harus dilatih secara

khusus. Hal ini pertu Oitakukan mengingat kecenderungan umum yang memperlihatkan kuranganya

perhatian pada iompatan terakhir. Rtisannya lompatan ini sudah terkuasai pada latihan lompat jauh,

ditambah iempatnya berada di akhir rangkaian lompatan. Pelaksanaan lompatan terakhir ini biasanya

dilakukan seadanya.

Untuk bisa memanfaatkan momentum horizontal pada dua tolakan sebelumnya maka pelaksanaan

tolakan akhir (ump) perlu dilakukan dengan kemampuan semaksimal.mungkin. Tolakanlah kaki tolak (yang

dalam hal ini bukan kakiyang terkuag dengan kuat dan aktif sehingga mampu mengangkat badan lebih tinggi

lagi, kemudian untuk memba-ntu hngkatan,Lyunkan kedua lengan ke arah atas $elakang dan lakukan lentingan

tubuh sehingga mencapai posisi melenting. Baru kemudian mendarat dengan kedua kaki'

Sikap Iompatan terakhii tersebut dengan gaya menggantung pada setiap kali ulangan latihan'

Latihan ini akan semakin memantapkan irama lompatan secara keseluruhan karena teknik lompatan

yang benar akan semakin memperbaiki perbandingan dari setiap lompatan, yang pada gilirannya akan

memperbaiki pencapaian jarak lompatan secara keseluruhan'

mgKlrrt

Lompat jangkit bisa juga disebut dengan istilah triple, jump hop, step dan jump.

lrama untuf-lompat jangkit adalah sebagai berikut, kalau jangkitan peftama menggunakan kaki kiri,

maka iramanya, Yaitu:

Kiri, kiri, t<anan, melompat, dan mendarat dengan kedua kaki, tapi jika jungkitan pertama

menggunakan kaki kanan maka iramanya, kanan, kanan, kiri melompat, dan mendarat dengan

kedua kaki.

Cara mengukur hasil lompatan pada lompat jungkit adalah diukur dari bekas anggota badan yang

terdekat dengan PaPan tolak'

Jarak yang hirus ditempuh pada perlombaan lari sambung adalah 4 x 100 m dan 4 x 400 m. Angka

+ menunlJkkan jumlah pelari daii tiap regu, sedangkan angka 100 dan 400 menuniukkan jumlah

jarak yang harus ditempuh oleh masing-masing pelari.

1.

2.

o.

4.
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Alat yang digunakan dalam lari estafet berupa tongkat yang berukuran panjang 28-30 cm, keliling
12 cm, dan beratnya 50 gram.

Tempat untuk perpindahan tongkat estafet dari pelari ke-1 sampai ke-4 disebut daerah wissel yang
berjarak 20 meter.

Cara melakukan perpindahan tongkat ada dua macam, yaitu:

a. Visual

b. Nonvisual.

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

Cara menerima tongkat estafet tanpa melihat kepada pelari disebut ....

a. audio visual

b. nonstop

c. nonvisual

d. visual

e. invisual
Daerah pergantian tongkat untuk pelari ke-1 ke pelari berikutnya disebut ....

3. Pelari peftama pada lari estafet menggunakan start ....
a. staft berdiri

b. start jongkok

1.

a. daerah berbahaya

b. daerah wissel

c, daerah bebas

4x200m
4x800m

c. 4x300m
6. Urutan teknik lompat jangkit adalah ....

a. hop, step, dan jump

b. step, hop, dan jump

c. jump, hop, dan jurnp

d. awalan, tolakan, dan jumping

e. awalan, melompat, dan jumping

d, daerah aman

e. daerah hukuman

d. start melompat

e. start berlari

d. 4x500m
e. 4x400m

c. start melayang

Berdasarkan jarak yang ditempuhnya lari estalet termasuk ....

a. lari jarak menengah

b. lari jarak jauh

c. lari sambung

d. lari jarak pendek

e. lari sampingan

Selain jarak 4 x 100 m untuk lari sambung juga dilombakan jarak ....
a

b



7. Hop dalam pengertian lompat jungkit adalah ....

a. irama langkah d. irama awalan

b. irama jungkit e. irama tolakan

c. irama lompatan

8. Berikut ini yang tldaktermasuk teknik gerakan lompat jungkit di bawah ini adalah ....

a. awalan

b. tolakan

c, melayang di udara

d. menjulurkan kaki ke depan

e. mendarat

L Di bawah ini yang dinilai pada lompat jangkit adalah ....

a. teknik lompatan

b. kerapian lompatan

c. kebenaran lompatan

d, jauhnya lompatan

e. bagusnya lompatan

10. Lompatan pada lompat jangkit terdiri atas ....

a. tiga langkah

b. empat langkah

c. lima langkah

d. enam langkah

e. tujuh langkah

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan dua nomor estafet yang dilombakan!

2. Jelaskan start yang digunakan untuk pelari 2, 3, dan 4 pada lari estafet!

3. Jelaskan cara mengukur hasil lompatan pada lompat jangkit!

4. Berapakah panjang, keliling, dan berat dari ting\at estafet!

5. Sebutkan teknikteknik dalam lompat jingkatl

Lakukan pertandingan lari estapet bersama teman-temanmu dengan mempraktikkan star pelari

ke-1,2,3, dan 4.

Praktikkan permainan lompat jangkit dan lompat jingkat.

1.
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Standal Kompetensi:
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Memperhatikan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tujuan Pembelaiaran
Setelah mempelalari modul ini, Anda diharapkan dapat:
Melakukan teknik serairg dan tangkisan secara berpasangan dalam pertandingan bela diri pencak silat.

I I tl ! tIIItttlaIItI.Etf CttEfl Ut.&EEs&*€Ees+r_:i i

Serangan dalam Pencak Silat

Serangan adalah pukulan yang diarahkan ke tawan dengan tujuan untuk memukul atau salah satu
upaya pembelaan diri dengan mengdunakan lengan, tangan, dan tungkai yang diarahkan pada sasaran
tertentu pada anggota tubuh lawan.

Jenis serangan dapat disesuaikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan serangan.
Serangan dengan lengan atau tungkai disebut pukulan, sedangkan serangan yang menggunakan
tungkai disebut tendangan. Selain tendangan dan pukulan, ada pula serangan yang menggunakan
bagian dari lengan dan kaki, yaitu sikuan, lututan, sapuan, kaitan, dan guntingan.

Serangan yang baik dan efektif memiliki unsur-unsur, yaitu sikap tangan/kaki sebagai alat serang,
sikap kuda-kuda, dan sikap tubuh.

l. Serangan Menggunakan Lengan

Serangan lengan terdiri atas serangan tangan dan serangan siku.

a. Serangan dengan ta7gan

Serangan dengan tangan dibagi berdasarkan arahnya, yaitu arah depan, bawah, atas dan samping.
Serangan lengan atau tangan biasanya disertai dengan kuda-kuda depan dengan langkah depan
atau serong.

1) Serangan melalui depan

Serangan depan terdiri atas:
- tebak,
- tinju,
- dorong,
- totok,
- sodok, dan
- bandul.





3) Serangan melalui atas

Serangan melalui atas tediri atas:
- tumbuk,
- pedang,
- ketik,
- patuk, dan
- tebak.

serangan ke depan, samping,

Ketok Patok

4) Serangan melalui samping

Serangan melalui samping terdiri atas:
- pedang,
- tampar,
- bandul, dan
- kepret.

Serangan dengan siku

Serangan dengan menggunakan siku dapat dilakukan dengan arah
belakang, serong atas serta bawah.

Siku belakang

,:ncak Silat
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Siku belakang



Petunjuk latihan:

1, Latihan serangan lengan atau tangan dilakukan dengan sikap awal. Sikap tegak 2 (dua kepal

pinggang) atau sikap tegak 3 (dua kepal di dada) dilakukan dengan arah 8 penjuru mata

angin, Perhatikan pembentukan sikap dan gerak yang meliputi sikap kuda-kuda, sikap tubuh,

dan arah lintasan serangan.

2. Selanjutnya, latihan ditingkatkan dengan sikap serangan langkah dalam bentuk serangan
yang bervariasi. Lanjutkan latihan dengan latihan bebas merangkai serangan dengan elakan

dan tangkisan.

3. Latihan memandu serangan dan pembelaan (elakan dan tangkisan) sudah dapat dimulai

dengan pemahaman teknik, dilakukan saling berhadapan dalam jarak jangkauan maupun

lebih lebar dari jangkauan.

Serangan Menggunakan Tungkai

Serangan menggunakan tungkai terdiri atas dua, yaitu serangan menggunakan kaki dan lutut.

Serangan dengan kaki

Serangan dengan menggunakan kaki lazimnya disebut dengan tendangan melalui bagian kaki,

serangan menggunakan kaki terdiri atas.

1) menggunakan punggung kaki,

2) menggun'akan telapak kaki,

3) menggunakan ujung kaki,

4l menggunakan tumit,

5) menggunakan sisi kaki, dan

6) menggunakan pergelangan kaki.

Serangan menggunakan kaki dapat dilakukan dengan posisi badan ke arah depan, samping,

belakang, dari busur. Untuk permulaan latihan perlu diperhatikan sikap kuda-kuda, sikap tubuh, dan

sikap tangan.

Tendangan sanping



Tendangan belakang

Serangan menggunakan lutut

Serangan lutut dapat dilakukan ke arah bawah dan samping.

Petunjuk latihan:

1. Latihan serangan tendangan dimulai dari sikap awal gerakan nomor 2, 3, dan 4. Dasar
tendangan yang baik adalah keseimbangan sikap tegak satu kaki. Latihan mengangkat satu
kaki dapat dilatih lebih dulu, lalu dilanjutkan dengan latihan tendangan dengan sikap kuda-
kuda.

2. Setelah latihan nomor 1, dilanjutkan bentuk-bentuk latihan tendangan depan. Awalan latihan
mula-mula di tempat, kemudian dilanjutkan dengan melangkah dan merangkai.

3, Latihan tendangan harus disertai dengan pemahaman adanya elakan dan tangkisan serta
pembelaan yang menjadi pedoman pembelaan.

Serangan lutut ke arah bawah

l

Tendangan busur belakang





Latihan

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

Serangan dengan menggunakan kaki disebut ....
a. pukulan

b. tendangan

c. sikutan
d. elakan
e. kuda-kuda
Serangan yang baik dan efektif memiliki unsur-unsur ....
a. kuda-kuda
b. sikutan
c. pukulan

d. dorongan
e. sapuan
Serangan melalui bawah dapat menggunakan ....
a. tangan
b. tungkai
c. kaki

d. dorongan
e. sundulan
Berikut ini yang fidaktermasuk serangan melalui bawah adalah ....
a. colok
b. sanggah
c. tusuk
d. culah
e. tembak

Serangan dengan ... dapat dilakukan dengan kaki.
a. lutut d,
D tangkisan
c. tandukan
Berikut ini serangan-serangan depan dari bela diri pencak silat, kecuali ....a. dorong d, bandulI tinju e. tusuk
c. sodok- Upaya pembelaan diri dengan menggunakan lengan, tangan, tungkai pada sasaran angjota tubuh
lawan disebut ....
a. tangkisan d. tamoaran
b. serangan e. tusukan
c. kuda-kuda

:=-,a< Silat

pembelaan

serangan
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lilnaraan Kebugaran
Jasmani

Memprakikkan aktivitas pengembangan untuk peningkaran dan pemeriharaan kebugaran jasmani.

Tujuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
Mengidentifikasi jenis latihan kebugaran yang sesuai'kebutuhan.

I I I t a tr ta Il r t rI I r a lE r * Es rl' * tr & sts &e &srs
Merancang program Latihan FisikJangka pendek

Latihan kondisifisik ting untuk mgmpeftahankan atau meningkatkan derajatkesegaran jasmani. Der
daram meraisanakan rusas seh ;ffii'rTffiffi$#:J,l:1ffi-..Il}ffi:.,l.#,l
tinggi pula kemampuan kerja fisiknya.

Selain berguna untuk meningkatkan kesegaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan prograrnpokok dalam pembinaan atlet unluk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Alet yang memilikitingkat kesegaran jasmani yang baik akan terhindar oari temungkin.n cedera yang biasanya seringterjadijika seseorang melakukan kerja fisik yang berat.
Program latihan kondisi fisik perlu direncanakan..org sistematis, tujuannya adalah untuk meningkatkankesegaran jasmani dan kemampuan ergo sistem tubuh. Proses latihaniondisi fisik yang dilakukan secara@rmat' berulang-ulang semakin hari semakin meningkat beban latihannya akan meningkatkan kebugaranjasmani. Hal ini menyebabkan seseorang kian terampir, kuat, dan efisien tahm gerakannya.
Para ahli olahraga berpendapat, bahwa seorang

secara intensif selama 6-g minggu sebelum musim p
dan daya.tahan yang lebih baik selama musim pertan
juga membantu seorang atlet untuk dapat mengikuti latihan selanjutnya dalam usaha mencapai prestasisetinggi-tingginya' Latihan kebugaran meruiakan proses ,iri.r.ii. untuk mendapatkan kualitaskebugaran yang prima' Untuk itu, perlu disusun perencanaan yang konstruktif sehingga dapatdilaksanakan secara bertahap.

l. Periodisasi Latihan Kebugaran

Perencanaan latihan kebugaran perlu mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masingindividu untuk mendapatkan tingkat kebugaran yang prima. lbarat seorang dokter dapat memilihkanobat yang mujarab untuk pasiennya.

lr
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Perencanaan latihan kebugaran tersusun atas empat periode, yaitu:

Periode diagnosa (diagnose period)
periode ini memiliki sasaran untuk menghimpun data potensi pesefta, misalnya riwayat kesehala'

gaya hidup, pengukuran kesehatan dan komponen kebugaran, serla pemilihan program latiha'

Periode pendasai'an (foundation period)

Periode ini berisi tentang latihan dasar kebugaran dengan tujuan memberikan kesempatan tub--

untuk beradaptasi terhadap pembebanan latihan sebelum mengikuti program latihan ya';
sebenarnya. Latihan ditekankan pada kemampuan dasar aerobik (aerobic foundation) denga'

latihan gerak dinamis pada inten'sitas 60Vo-65Vo detak iantung maksimal serta pendasara'

kekuatan otot (sfrengh foundation)dengan beban 407o-60% kemampuan maksimal.

Periode peningkatan (promoting period)
periode ini berisi latihan lanjutan dengan takaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai guna

meningkatkan status kebugaran yang meliputi daya tahan paru-jantung, kekuatan dan daya taha^

otot, kelenturan, serta menurunkan lemak tubuh.

Periode pemeliharaan (maintaining period)
periode ini berisi serangkaian latihan untuk mempeftahankan status kebugaran yang telah dicapa

pada periode sebelumnYa,

Diagnose Period Foundation Period Promoting Period Maintaining Period

Mengetahui tingkat

kebugaran

Mencapai kebugaran

minimal

Meningkatkan

kebugaran

Mempertahankan

kebugaran

Adapun implementasi latihan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dijabarkan dalam

alur layanan kebugaran.

Sebelum mengikuti suatu program latihan, sebaiknya setiap peserla mengisi blanko tentang catatan

riwayat kesehatan dan kebiasaan hidup sehari'hari sebagai berikut.

Alur layanan kebugaran adalah sebagai berikut.

1. penyakit dan gangguan fisik yang pernah dialami, meliputi perlanyaan apakah pernah mengalami:

nyeri dada, sesak napas, serangan jantung, operasi jantung, rekam jantung, stroke, ayan, asma,

tekanan darah tinggi, diabetes melitus, sedang hannil, (bagi wanita), cedera, dan radang sendi?

2, Kebiasaan sehariJrari, meliputi perlanyaan apakah Anda: berolahraga secara teratur, merokok,

minum alkohol, makan cemilan sepanjang hari, sedang diet, dan vegetarian?

3. Riwayat kesehatan, meliputi perlanyaan misalnya adakah keluarga Anda yang menderita tekanan

darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes melitus, tryglicerida, dan serangan iantung.
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2)

Pemeriksaan kesehatan dan kebugaran

Pemeriksaan tinggi badan, berat badan, detak jantung istirahat, tekanan darah dan jika diperlukan
dilengkapi dengan tes darah (kolesterol, tryglicerida) dan serangan jantung.
Pengukuran status kebugaran, misalnya daya tahan paru-jantung, kekuatan dan daya tahan otot,
kelenturan, dan lemak tubuh.

Penyusunan program latihan

Berdasarkan catatan kesehatan dan gaya hidup, pemeriksaan kesehatan, serta pengukuran
komponen kebugaran, selanjutnya disusun program latihan dengan mempertimbangkan berbagii aspet<
antara lain:

1) Tujuan latihan

Tujuan latihan ditetapkan berdasarkan keinginan peserta dengan menunjuk pada hasil pemeriksaan
kesehatan dan pengukuran kebugaran. Misalnya, dari pengukuran kebugaran diperoleh lemak
tubuh yang berlebih maka program latihan ditujukan untuk pembakaran lemak.

2) Prioritas program

Beberapa program latihan tidak dapat dikerjakan sekaligus, contohnya seseorang mengikuti satu
program latihan untuk beberapa tujuan misalnya menurunkan berat badan, meningkatkan daya
tahan paru serta jantung, dan menguatkan otot. Untuk itu, harus ditentukan lebih dulu perioritas
program, misalnya seseorang yang memiliki berat badan berlebih ingin berlatih untuk menurunkan
berat badan, sedangkan tes daya tahan paru-jantungnya buruk dan hasil pemeriksaan kesehatan
ternyata yang bersangkutan menderita hipertensi maka prioritas utama adalah program latihan
untuk terapi hipertensi.

3) Memilih model latihan

Memilih model latihan harus disesuaikan dengan keadaan peserta, misalnya peserta pemula
dengan berat badan berlebih tidak cocok untuk mengikuti model latihan, seperti lari steping, loncat
tali, atau senam aerobik dengan loncat, model latihan yang paling cocok adalah sepeda itationer
atau berenang.

4) Memilih sarana latihan

Sarana latihan dipilih berdasarkan potensi awal peserta, misanya peseta yang baru saja mulai
berlatih untuk meningkatkan kekuatan otot sebaiknya'menggunakan mesin bebin (gym machine)
sebab relatif aman dan mudah dilakukan, sedangkan mereka yang sudah berpengalaman akan
lebih optimal jika.menggunakan free weight sebab gerakan lebih beruariasi.

d. Proses latihan

Tahap ini merupakan pelaksanaan program latihan yang dilakukan secara individual dengan
memperhatikan sebagai berikut.
1) Mengikuti tahapan latihan, meliputi pemanasan, kondisioning, dan penenangan.
2) Memantau takaran latihan pada tahap kondisioning takaran latihan terutama intensitas dipertahankan

dalam jangka waktu tertentu. Berlatih menglunakan mesin fitness yang dilengkapi monitor detak
jantung memiliki keunggulan dalam mempertahankan intensitas, sedangkan model latihan lain,
misalnya senam aerobik dan jogging di alam terbuka perlu pemantauan detak jantung secara periodik.



3) Memperhatikan cara berlatih yang benar.

Cara berlatih yang salah selain tidak efektif juga berisiko terjadinya'cedera, misalnya bersepeda

dengan badan membungkuk atau tinggi sadel yang tidak sesuai dengan panjang tungkai, sering

menyebabkan cedera pada otot punggung'

Demikian juga lari atau jogging-Oengan menapakkan seluruh tapak kaki bersama-sama adalah

cara yang salalr,lang Oapat-rnenyebabkin cedera pada sendi lutut atau pergelangan kaki, lari yang

benar adalah menapakkan dengan ujung kaki bagian depan'

pada latihan beban (wergfri trainingj, sering ditemui cara berlatih yang salah, antara lain menahan

napas saat mengangkat'beban atau mendorong dengan gerakan menghentak. Cara berlatih yang

benar adalah mengangkat atau mendorong beban dengan gerakan halus, tarik napas saat otot rileks,

dan hembuskan nipas perlahan-lahan pada saat hingga akhir konstraksi.

Cara latihan salah juga sering ditemui dalam latihan stretching, yakni melakukan gerakan memantul

yang menyebabkan cedeia otot atau mengulur otot melampaui batas rasa nyeri'

e. Evaluasi hasil lafihan

Untuk mendapatkan hasil latihan yang optimal, perlu diadakan evaluasi latihan secara periodik,

misalnya 1 bulanan dan 3 bulanan dengan cara mengukur komponen kebugaran'

Olngan evaluasi akan diketahui hisil latihan, misalnya ada kecenderungan terjadi peningkatan

status keiugaran maka program latihan terus dilanjutkan, namun iika terjadi kecenderungan tidak

terjadi perubahan atau'juiru status kebugaran menurun, perlu dicari penyebabnya, misalnya

pembebanan te14u berat, latihan tidak teratur, atau peserta tidak menyukai npdel latihan yang dipilih

sehinggame'l':'5t.-ttltitSt: 
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Program Latihan Fisik Jangka Paniang

Berikut contoh program latihan peningkatan kebugaran paru dan iantung dalam sesi latihan (1 kali

berlatih) dengan model latihan jogging.

Contoh: Uslhawan berusia ZZ iahun, ingin meningkatkan kebugalan paru dan ianhrrgnya dengan latihan

jogging di lapangan terbuka. Tinapart latihan yang harus dilakukanrrya dalah sebagai berikut'

Tahap I Pemanasan selama 10 menit
pada tahap ini rangkaian gerak pemanasan, meliputi lari-lari kecil, stretching, kalestenik, dan

aktivitas formal sJperti dijelaskan pada bagian 2 dalam buku ini, hingga detak jantung

mencapai 60To atau 115 detak/menit. Selanjutnya, memasuki tahap kondisioning'

Tahap ll Kondisioning (selama 30 menit)

Tahap ini mirupakan inti latihan berupa rangkaian gerak yang telah dipilih, yakni melakukan

jogging selama 30 menit terus-menerus tanpa berhenti a

langkah ajeg, menapak dengan ujung.-uiung kaki lebih

ln grianing Heafi Rate) yang harus dicapai adalah g

detak jantun{harus dipertahanlian pada 144-164 detaUmenit (cara menghitung baca pada

intensitas Oa-gian 2 buku ini). Untuk itu, pantaulah detak jantung secara periodik, misalnya

setiap 5 menlt. Apabila detak jantung masih kurang dari 144 detaUmenit, maka larilah lebih

cepai lagi, sebaliknya apabila detak iantung melebihi 164 detaUrnenit berlatilah lebih lambat.
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Untuk keamanan tubuh, pakailah sepatu jogging dengan bantalan lunak yang cukup kuat agar
mengurangi getaran tubuh sehingga tidak mudah cedera terutama pada sendi lutut dan pergelangin
kaki. Selain itu, pakailah kaos kaki yang mudah menyerap keringat dan jangan terlalu keiat, ierutama
pada saat berlatih pada siang hari yang panas. Apabila merasa haus minumlah sehingga tidak
akan terjadi dehidrasi. Setelah program latihan dikerjakan kurang lebih 2 minggu, tahnantan
waktu latihan misalnya menjadi 40 menit. Bagi peserta pemula atau lanjut usia, mulai6h la1han
dengan intensitas yang lebih rendah, misalnya 6AVo delakjantung maksimal atau berlatih lebih
singkat, misalnya cukup 10 menit selanjutnya tingkatkan secara bertahap,hingga mampu mencapai
THR yang telah ditentukan, yakni Tsvo4svo detak jantung maksimal, 

'

Jika Anda memilih jenis latihan aerobik maka pada tahap kondisioning yang perlu diperhatikan
adalah variasi gerak yang dilakukan merupakan sarana untuk mengkontraksikan'otot yang
selanjutnya akan meningkatkan detak jantung sesuai intensitas yang telah ditentukan.

Tahap lll Penenangan (selama 5 menit)
Rangakaian gerak yang dilakukan pada tahap ini meliputi aerobik ringan, misalnya jalan di
tempat atau jogging lambat dan stretching hingga kondisi tubuh kembali normal yang ditandai
dengan menurunnya detak jantung, sepefti sebelum berlatih, semakain lambatnyairekuensi
pernapasan, dan berkurangnya keringat. Selanjutnya, minumlah air putih bersuhu g-13 oC

dan beristirahatlah 5 sampai 10 menit sebelum mandi.

1. Merancang program latihan hendaknya harus mempertimbangkan aspek-aspek:
a. tujuan latihan,

b. perioritas latihan,

c. memilih model latihan, sefta t

d. memilih sarana latihan.

4.

lmplementasi latihan yang sesuai dengan perencanaan dapat dijabarkan dalam alur kebugaran
sebagai berikut.

a. penyaringan riwayat kesehatan dan gaya hidup,
b. pemeriksaan kesehatan dan kebugaran,
c. penyusunan piogram latihan,
d, proses latihan, serta
e. evaluasi hasil latihan.
Periode kebugaran ada empat, yaitu:

a. periode diagnosa
b. periode pendasaran

c. periodepemeliharaan.
Alui layanan kebugaran dapat dibagi sebagai berikut.
a. Penjaringan kesehatan dan gaya hidup.

Penjaringan kesehatan dan Eaya hidup ada 3 penjaringan, yaitu:- penyakit dan gangguan penyikit
- Kebiasaansehari-hari
; riwayat kesehatan

3
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Pemeriksaan kesehatan dan kebugaran

Pemeriksaan kesehatan dan kebugaran, meliputi:
- Pemeriksaan tinggi badan, berat badan, detak jantung, dan lain-lainnya.
- Pengukuran status kebugaran.

Menyusun program latihan

Menyusun program latihan antara lain:

- tujuan latihan,
- perioritas program,

- memilih modal latihan,
- memilih sarana latihan.

Proses latihan

Proses latihan, meliputi:
- mengikuti tahapan latihan
- memantau takaran latihan
- memerhatikan cara berlatih yang benar.

Evaluasi hasil latihan

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tdnda silang (x) pada

salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

Tujuan utama latihan kondisi adalah ....

a. meningkatkan fleksibilitas

b. meningkatkan daya tahan

c. membentuk postur tubuh

d. meningkatkan kebugaran jasmani

e. meningkatkan kekuatan

Kebugaran jasmani adalah setelah melakukan aktivitas seseorang akan mengalami ....

a. pemulihan yang berarti

b. kesehatan yang tinggi

c. kelelahan yang berarti

d. kelelahan yang tidak berarti

e. menghindari cedera otot

Lamanya atlet mengikuti program latihan kondisi fisik sebelum musim pertandingan adalah ....

a. 6-8 minggu

b. 7-9 minggu

c. 8-10 minggu

d. 9-12 minggu

e. 10-14 minggu

1



4 Berikut ini yang ildaktermasuk dalam alur perencanaan latihan adalah ....
a. pemeriksaan kesehatan

b. penyusunan program latihan

c. proses latihan

d. menentukan musim pertandingan

e. evaluasi hasil latihan

Bentuk-bentuk latihan kondisi fisik jangka pendek adalah ....

latihan jalan kaki dan berenang

latihan berenang dan jogging

latihan jogging dan berenang

latihan berenang dan bersepeda

e. latihan jalan kaki, bersepeda, dan berenang
Berikut ini yang bukan merupakan peridefosi latihan kebugaran ....

a. periode untuk meningkatkan kebugaran
b. periode pendasaran

c. periode peningkatan

d, periode pemeliharaan

e. periode diaknosa
Alur layanan kebugaran adalah ....

a. tujuan latihan

b. mengikuti tahapan latihan

c. riwayat kesehatan

d. memilih sarana latihan

e. memilih latihan modal latihan

Di bawah ini merupakan proses latihan, kecuati ....

tujuan latihan

riwayat kesehatan

kebiasaan sehari-hari
perioritas program

e. memantau takaran latihan

Beriku ini merupakan tahap-tahap latihan antara lain ....

pemanasan

modal latihan

sarana latihan

memonitor detak jantung

e. memilih program latihan yang bagus
10' Untuk hasil yang optirnal, perlu diadakan latihan suara periode biasanya dilakukan .., bulan.

a. 1-2 bulan 1

b. 2-4 bulan

c. 1-3 bulan

d. 1-4 bulan

e. 1-5 bulan

a.

b.

c.

d,

7.

CL,

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.



tt. Jawabtah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan latihan kondisi fisik?

2. Jelaskan tujuan pembuatan program latihan!

3. Sebutkan komponen-komponen kondisi fisik!

4. Sebutkan beberapa jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan!

S. Aspek-aspek apa saia yang harus dipertimbangkan dalam merancang program latihan!

Lakukan lari santai (loging) selama 6-10 menit setiap hari.

Lakukan latihan penyegaran jasmani yang biasa Anda lakukan bersama teman'temanmu.

Praktikkan latihan kombinasi penyegaran jasmani yang telah kamu pelalari

Lakukan olahraga secara teratur.

1.

2.

3.

4.
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Standar Kompetensi:
Mempraktikkan rangkaian gerak senam ketangkasan dengan konsep yang benar dan nilai'nilai yang terkandung di dalamnya'

Tujuan Pembelaiatan
Setelah mempela,jari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1, Melakukan gerakan salto ke depan.

2. Memerhatikan gerakan berguling ke kiri dan ke kanan.

3. Mengombinasikan senam kebugaran.

IIXagsrEA&EE&SSSSeqmffi&S*tsS6EE*?SA$iiill:'J'::'1'

' Salto

Latihan Gerak Salto

Salto adalah suatu gerakan atau bentuk latihan yang jika dilihat kejadiannya adalah gerakan
,guling di udara'. Salto dapat diialankan ke depan maupun ke belakang. Melihat dari sikap badan, salto

OipaiOiOeOakan menjadi dua macam, yaitu salto berjongkok dan salto dengan badan direntangkan.

Bentuk-bentuk latihan salto ke depan

Bentuk-bentuk latihan salto ke depan adalah sebagai berikut.

Latihan I

Dengan awalan, melompat dengan tolakan atas kedua kaki, melakukan guling depan di atas peti

lompat yang tingginya kira-kira setinggi 3f40 cm panggul anak-anak.

Latihan ll

Sama halnya dengan latihan l, latihan ini dilakukan dengan tangan tanpa menumpu pada peti

lompat, Lakukan lompatan yang cukup tinggi, kemudian badan membusur.

1)

2)

I Latihan Senam Ketangkasan

a.



4)

5)

6)

7\

b.

Latihan lll
Mengulangi latihan ll, latihan ini menggunakan peti lompat yang direndahkan dengan diberi alas

yang lunak. Pada latihan lll ini, usahakan lompatan tetap tinggi sehingga pada saat di udara da@

melakukan guling depan.

Latihan lV

Dengan mempergunakan pengikat pinggang dan dibantu oleh dua orang siswa melakukan salto

ke depan dari atas peti lompat (tinggi peti + 3f40 cm).

Latihan V

Melakukan latihan lV di lantai (dengan beralas yang lunak), latihan V ini dilakukan dengan awalan

3 atau 4 langkah. Lompatan siswa tetap tinggi ke atas depan. Dibantu oleh dua orang, dengan

memakai tali pengikat.

Latihan Vl

Melakukan salto dari atas peti lompat (tinggi t 30-40 cm) dengan batuan satu orang. Guru

"menangkap" pada tengkuk siswa dan membantu "menggulingkan" badannya.

Latihan Vll
Melakukan latihan Vl di atas lantai (yang diberi alas yang lunak).

Kesalahan-kesalahan dalam melakukan tatihan safto ke depan

Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukAn saat melakukan salto ke depan adalah sebagai berikut.

Siswa melempar kedua lengan kurang kuat ke belakang atas.

Tolakan kaki (lompatan) kurang tinggi.

Badan (punggung, pinggang) terlalu membusur ke belakang.

Kedua lutut tidak ditarik (dirapatkan ke dada).

"n;;; 
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Latihan Meroda Re Kiri Menumpu dengan Tangan Kiri, Meroda ke Kanan dimulai dengan

Menumpu Tangan Kanan

d,. Rastlag (meroda ke kiri)

1) Cara melakukan latihan:

a) Setelah dapat melakukan handstand dengan baik.

b) .Melompatlah di atas bangku dengan bertumpu pada kedua tangan, dan memindahkan badan

ke sebelah kaki kanan.

Sama dengan nomor b, tetapi kaki dibuka dan tumpuan berganti-ganti kanan dan kiri melompat.

Handstand di tembok, kaki dibuka lurus, kemudian jatuhkan ke samping kiri atau kanan dengan

menekan salah satir tangan. Kaki tetap dibuka sampai mendarat di lantai dibantu oleh guru

dengan mengangkat ke sebelah dan menjaga pinggang,

Jika sudah dapat menguasai dengan baik, lakukan dengan diberi rintangan di antara kaki dan

tangan.

1)

2)

3)

4l

c)

d)

e)
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2)

b.

Teknik

a) WaKu melakukan meroda, kedua tangan di bawah lebar sampai jaraknya sama dengan kedua kaki.

b) Jalannya kaki dan tangan berurutan dengan teratur ke samping.

Caftwheel (meroda ke kanan)

Cara melakukan latihan Cartwheel:

a) Telah dapat melakukan handstand dengan baik

b) Melompat di atas bangku dengan bertumpu pada kedua tangan dan memindahkan badan ke

sebelah kaki kiri.

c) Sama dengan nomor b, tapi kaki dibuka dan tumpuan berganti-ganti kiri dan kanan melompat.
d) Handstand di tembo,k kaki dibuka lurus, kemudian jatuhkan ke samping kanan/kiri dengan

menekan salah satu tangan. Kaki tetap dibuka sampai mendarat di lantai, dibantu oleh guru

dengan mengangkatkan sebelah dan rnenjaga pinggang.

e) Jika sudah dapat merasakan nomor d, pindahkan pada tempat yang rendah.

f) Melakukan dengan diberi rintangan di antara kaki dan tangan.

Teknik
a) Waktu melakukan meroda, kedua tangan di bawah lebar sampaijaraknya sama dengan kedua

kaki.

b) Jalannya kaki dan tangan berurutan dengan teratur ke samping.

tttllttltlaataMltlllllllatlttalE!6*

Kom bi nasi Senam Ketangkasan

Latihan Gerakan Membuat Piranid

Latihan gerakan membuat piramid dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Cara ini

dilakukan untuk mencapai tujuan yang majemuk, yakni untuk latihan kekuatan, latihan kelenturan, dan
membentuk sikap-sikap standar atau lazim pula disebut gymnastic building block

Latihan kekuatan dan kelenturan mesin termasuk dalam wilayah pengembangan kemampuan
fisik, sehingga kegiatannya menyatu dengan kegiatan-kegiatan lain, sedangkan latihan untuk membentuk
sikap-sikap standar, nampaknya memiliki nuansa tersendiri sehingga biasanya dijadikan sesi latihan
tersendiri.

1)

2)



Apa manfaat melakukan standan?

Manfaat melakukan standan adalah sebagai berikut.

1. Menambah variasi dan keluasan jarak dari posisi statis.

2. Mengembangkan kemampuan keseimbangan.

3. Berguna untuk meningkatkan kekuatan.

4. Meningkatkan kemampuan bekerja sama.

Kapan standan digunakan?

Latihan standan digunakan pada saat sebagai berikut.

1. Kegiatan ini dapat dipilih sebagai inti pelajaran atau hanya bagian dari pelajaran posisi statis

dalam senam lantai.

2. Kegiatan standan dapat dilakukan sebagai penutup pelajaran senam yang menyenangkan,

g. Beberapa posisi bisa digunakan sebagai posisi akhir yang harus dicapai pada acara lomba.

1. Salto adalah gerakan berguling ke depan di udara.

2. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan salto, yaitu:

a. loncatan kurang tinggi,

b. tidak meloncat sama sekali,

c. putaran badan kurang cepat, dan

d. pada saat mendarat jongkolddengan pantat.

3. Cara memberikan pertolongan dalam melakukan gerakan salto adalah sebagai berikut.

a. mengaitkan kedua tangan ke tangan penolong,

b. menggunakan bantuan sabuk pengaman, dan

c. menangkap atau membantu putaran.

4. Tujuan yang akan dicapai dalam melakukan gerakan piramid adalah untuk latihan kekuatan dan

membentuk sikap standar atau yang biasa disebut gymnastic building block.



5. Manfaat melakukan standan adalah sebagai berikut.
Menambah variasi dan keluasan bergerak.
Menyumbangkan kemampuan keseimbangan.
Berguna untuk meningkatkan keuntungan.
Meningkatkan kemampuan bekerja sama,

L Pilihlah satu iawaban yang pating tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada
salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

1. Salto adalah gerakan atau latihan yang jika dilihat dari kejadiannya merupakan gerakan ....
guling di udara

loncat di udara

c. memutarkan badan

e. gerakan akrobati(
d. kombinasi dari beberapa gerakan

2. Kesalahan yang sering dilakukan saat nielakukan salto adalah ....
loncatan setinggi-tingginya
loncatan tidak diutamakan

loncatan kadang-kadang diperlukan
loncatan kurang tinggi

e. tidak perlu ada loncatan dan tolakan
3' Jika meroda ke arah samping kanan maka pertama kaki sebagai tumpuan mendarat adalah ....

kaki kiri

tangan kiri

c. kaki kanan

d. tangan kanan

d. kedua kaki

4. Ratslag atau cartwheel artinya....
a. mengangkat badan naik turun
b. meroda ke kanan

berputar di udara

telentang bangun

e. lompat jongkok

5. Gerakan senam lantai yang merupakan kerja sama adalah gerakan ....

d. neck hip

e. gerakan piramid
c. loncat kangkang

6. Salto dapat dilakukan dengan cara ....

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

a.

b.

c.

d.

a. salto

b. ratslag

d.

e.

a

b

ke samping maupun ke belakang
ke belakang maupun ke depan

ke depan dan ke kiri

ke kanan dan ke belakang
c. ke arah kiri maupun ke kanan





Senam

$andar Kompetensl:
llempaktikkan satu rangkaian gerak berirama berbentuk aktivitas aerobik secara beregu dengan diiringi musik dan nilai-nilai yangbilandung di dalamnya.

Tuiuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:1. Mengartikan pengertian senam aerobik.
2. Melaku.kan.keterampilan gerakan.kombinasi rangkaian senam aerobik.3. Mengetahui manlaat senam aerobik.
1. Melakukan gerakan-gerakan senam aerobik.

Senam aerobik mempunyai banyak manfaat bagi kebugaran tubuh maka tidak heran semakin hari
semakin banyak orang menggemari latihan aerobik-ini. geiitut beberapa manlaat melakukan senam
aerobik.

rian ini menjadi populer pada akhir tahun 1970_an.
ngan jangka waktu lebih dari enam sampai
a, pusat-pusat rekreasi, klub_klub olahraga,

Saat ini, aerobik telah mempunyai arti baru. Aerobik dapat dilakukan dengan berkelompok
ataupun secara individu, di rumah atau di pusat kebugaran. Aerobik-aerobik y.ni bi.r. dilakukan
pada saat initidak seperti tarian' Aerobik ini mempunyai-gerakan yang tersusun, tetapi penampilannya
tidak terpaku pada musik.

semua didapat dengan perasaan yang senang.
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Pengertian Senam Aerobik
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Manfaat Melakukan Senam Aerobik



t. Mengenai Janfung

lstilah aeroblk berarti "dengan oksigen", lni adalah pelajaran singkat mengenai fungsi fisiologis

selama bergerak, otot membutuhkan oksigen untuk bekerja secara efisien. Ketika beban kerja otot

meningkat, iubuh menanggapi dengan meningkatkan jumlah oksigen yang dikirim ke pelosok otot'otot

dan jaitung. Sebagai atibitnya, deiak jantung dan frekuensi pernapasan meningkat sampai memenuhi

tenutunarinya. Oksigen OiuOafr menjadi karbon dioksida, yang kemudian diembuskan. Tubuh

berkeringat, membakar kalori, dan lemak.

2" Kekuatan Otat

Agar menjadi lebih kuat, otot-otot harus dilatih melebihi beban normalnya hal ini disebut prinsip

beban lebih. Untuk menguatkan otot-otot, harus dilatih pada intensitas yang tinggi dalam waktu singkat,

mempergunakan tenaga yang maksimum dan dilakukan secara diulang-ulang
j.ng.n mengharap'kan tambahan kekuatan otot dari latihan aerobik yang tetap, di mana

intensitai latihannya tetap. Latihan itu akan lebih bermanfaat jika dilakukan dengan latihan selingan,

di mana intensitas latihannya beragam dari latihan berintesitas tinggi sampai dengan intensitas

yang sangat rendah di antaranya dengan bersepeda. Latihan dengan ntensitas rendah dapat

Oit.[rmn O.ngan latihan kekuatan otot di mana latihan ini dapat mempergunakan pita karet, pipa,

atau barbel yang ringan.

S. Daya Tahan A|.rt

Aerobik membantu meningkatkan daya tahan otot-otot Daya tahan otot ditingkatkan dengan

cara banyak melakukan geraian-gerakan ringan, seperti melompai'lompat. mengangkat lutut,

dan menendang. Jika latihan ini sering dilakukan maka akan berguna untuk meningkatkan daya

tahan otot.

4" Kelentukan

Kelentukan adalah gerakan yang berada di sekeliling sendi. Setelah menyelesaikan latihan aerobik,

melakukan peregangan haka akan membantu meningkatkan kelentukan dan juga membantu sirkulasi

darah ke jantun!. Otofotot bersifat, seperti pita karet, semakin kuat mengangkatnya maka semakin

elastis karet itu. Jika secara rutin meregangkan badan selesai latihan akan dirasakan bahwa otot-otot

dan tulang-tulang sendi akan berkembang'

5. Komposrsf Tubuk

Orang yang kurus berat badannya masih memungkinkan kelebihan lemak Di sisi lain, seorang

pemain sepfu non profesional dapat mempunyai berat badan lebih dari standar tinggi dan berat badan

yang ditentukan, tetapi hanya mempunyai empat persen lemak di dalam tubuh

Latihan aerobik yang tepat akan membantu mengubah komposisi tubuh. menghindari tubuh menjadi

gemuk dan membentut< oiot-otot. Halterpenting yang harus diingat adalah bahwa tidak dapat mengurangi

berat badan hanya pada suatu bagian tubuh.
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Gerakan.gerakan senam aerobik antara.lain sebagai berikut.

l. Gerakan-gerakan Tangan

a. Mengangkat tangan di depan
Pada.hitungan kedua tangan diangkat di depan badan sampai setinggi bahu dan pada hitungan 2
turunkan.

b. Kera

Tangan bergantian diangkat ke atas kepala, kemudian turunkan sampaisetinggipinggang mengikuti
setiap irama musik.

c Buka dan silang

Kedua tangan mengangkat ke samping pada hitungan ke-1, kemudian disilangkan di depan dada
pada hitungan 2.

d" Memompa

Kedua tangan bergerak ke depan dan belakang dari bahu dengan siku sedikit ditekuk. Gerakan
dilakukan secara bergantian mengikutisetiap irama lagu. Gerakan sepertiini persis sepertidengan
gerakan ketika berjalan.

e. Tinju
Kepalan tangan meninju ke atas, depan, silang atau ke bawah. Gerakan ini dapat dilakukan
bersamaan (meninju pada hitungan satu, kembali ke posisi star pada hitungan 2 atau bergantian)
men$kuti setiap irama musik.

I Mengayun

Kedua tangan mengayun bersamaan dari satu sisi ke sisi lain, baik rendah (setinggi pinggang)
maupun tinggi (di atas kepala). Pada hitungan satu, ayunkan lengan kanan, dan hiiungan kedua
ayunkan lengan kiri.

$ Tepukan

Kedua tangan menepuk paha untuk membuat suara tamparan. Lakukan tepukan tangan ini dengan
hati-hati.

2 Senam Aerobik Low lmpact

Gerakan aerobik low impact membutuhkan sebuah kaki yang selalu berada di lantai setiap waktu.
Gerakan-gerakan aerobik low impact antara lain sebagai Uerit<ut.a Cha-cha-cha

Berdiri pada kaki kanan, melangkah dengan cepat di pusat kaki kiri, kemudian jejakkan lagi kaki
kanan. lramanya adalah menginjak lanati (hitungan 1), pusat telapak kaki kiri (hitungan 2), ganti
kaki (hitungan 3).

b. Grapevine.
Langkahkan kaki kanan ke arah kanan, silangkan kaki kiri ke belakang, jejakan ibu jari kaki kiri di
samping kaki kakan.





3, Senam Aerobik Moderate tmpact

Gerakan aerobik ngderate impact menunjuk pada gerakan-gerakan di mana tumit mengangkat,
tetapi jari tetap berada di lantai merasa bahwa se llah-olih melompat, tetapi sebenarnya tldali

Gerakan-gerakan senam aerobik moderate impact antara lain sebagai berikut.a. Menekan ke atas

Mulai dengan kaki di bawah pinggul, kemudian bangkit di atas ibu jari. Tekuk lutut sedikit sambil
merendahkan tumit kembali ke lantai.

b. Melompat

Menggelindik telapak kaki dengan gerakan ibu jari kaki pusat tumit.c. Twist

Peftahankan posisi ibu jari kaki di lantai di bawah pinggul, angkat tumit dari lantai, dan gerakan
pinggul dari samping ke samping.

4. Senam Aerobik High tmpact

Gerakan aerobik high impactmengarah pada gerakan-gerakan di mana kaki meninggalkan lantai.
lmfact yang memberitekanan pada kaki adalah 3-4 kali beraibadan tubuh ketika kaki kern-biti menginjak
tanah. Tekanan ini dapat menyebabkan cedera secara tidak sengaja pada kaki, pergelangan kaki,
fulang kering, dan pinggul. Gerakan-gerakan senam aerobik high imp'act antara lain se-bagai berikut.a. Jingkat

satu atau kedua kaki diangkat hanya.satu setengah atau dua inci dari lantai.b. Lompat

Lompat, dorong kedua kaki ke luar dan mendarat pada hitungan 1, kemudian lompat lagi, satukan
kembali kaki pada hitungan 2.

c. Sentakan
lni adalah teknik mendarat untuk bebeiapa gerakan high impact. Angkat kaki kanan sambil
mengangkat lutut kanan di depan tubuh. Ketika mehjejakkan kaki ke lantal, gulingkan telapak kaki
dengan gerakan ibu jari pusat tumit setiap saat.d. Loncat

Kedua kaki meloncat dan mendarat bersamaan.
e. Mengangkat lutut 'l

Lutut kanan mengangkat pada (hitungan 1), sementara kaki kiri yang menopang meninggalkan
lantai. Kaki kanan mendarat pada (hitungan 2), kemudian urutannya diteruskan o6ngan tumit kiri.f. Lompat sergap

Langkahkan kaki kanan ke depan (hitungan 1) dan lompat. Pada saat mendarat (hitungan 2) bawa
kedua kaki bersamaan dan tepukan kaki kiri atau pertahankan posisi kaki dalam keadaan mendarat

. di lantai dengan berat badan tersebar secara merata. Teruskan urutan gerakan ini dengan kaki kiri.g. Power movies

Gerakan ini membawa seluruh tubuh terangkat daritanah setinggi mugkin dapat melompat. Gerakan

lnijuga menyebabkan pinggul menjadi lentur atau menekuk piJa saat lutut diangkat ke arah dada.h. Menggeser

Langkahkan kaki kanan ke samping (hitungan 1), lompat dan bawa kaki kiri ke dalam sampai
bertemu dengan kaki kanan, kemudian langkahkan kaki kanan ke samping lagisetelah mendaratkan
kaki kiri setelah (hitungan 2).
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Split

Lompat dan mendarat dengan satu kaki di depan dan kaki lainnya di belakang, kemudian lompa:

dan ganti kaki.

Twis

Sebuah gerakan yang mirip dengan gerakan twis pada moderate impact. Kaki dapat diangkat dar

lantai, tetapi kaki harus mendarat di atas pinggul untuk melindungi pantat.

nrghrrrt

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan latihan senam aerobik adalah sebagai berikut

Lakukan warming up.

Lakukan latihan secara teratur dan berulang'ulang.

Berlatih pada tempat yang rata.

Memakai sepatu yang nyaman.

Pakailah pakaian yang nyaman yang tidak menghambat gerakan.

Berlatihlah dari yang paling mudah.

g. Waspadai apabila terjadi kelainan pada tubuh saat kita berlatih,

Manfaat melakukan senam aerobik, yaitu:

a. Memperkuat kerja jantung.

b, Menambah kekuatan otot-otot tubuh,

c. Meningkatkan daya tahan otot,

d. Meningkatkan kekuatan tubuh,

e. Membentuk komposisi tubuh yang ideal

Bentuk-bentuk latihan aerobik, yaitu:

a, latihan low impact atau gerakan dengan benturan ringan.

b. High impact atau gerakan benturan keras,

Gerakan senam aerobik antara lain sebagai berikut.

a. gerakan tangan

b. senam aerobik low impact

c. senam aerobik'moderate impact

d. senam aerobik high impact.

Latihan

L Pitihlah satu jawaban yang paling tepat dengan caru memberikan tanda silang (x) paida

salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

1. Untuk melatih kebugaran jasmani kita, dapat dilakukan dengan ..'.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

senam aerobik

senam artistik

senam ritmik

d. senam yoga

e. senam dasar
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2 Senam dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah ....
a. aerobik

b. gymnus

c. gymnustich

d. gymnastics

e" artistic

3 Tujuan latihan aerobik adalah untuk melatih ....
a. kecepatan

b. kelincahan

c. kekuatan

d. daya tahan

e. keindahan
I Berikut iniyang lidaktermasuk latihan aerobik di bawah ini adalah....

a. senam aerobik

b. lari 2,4 km

e. lari 12 menit

d. latihan bersepeda

e. latihan beban
5 Salah satu bentuk ratihan aerobik gerakan high impact adarah ."..a. mambo

b. lompat

c. grapevious

d. cha - cha - cha

e. langkah V
6 Daya tahan otot merupakan salah satu ... senam aerobik.

a. ketentuan

b. manfaat

c. tujuan

d. gerakan

e. pengertian

7, Di bawah ini yang bukanmerupakan gerakan-gerakan dari senam aerobik adalah ....a. mengangkat lutut
b. menendang

c. tinju

d. menganyon

e. tepukan
8' Menyergap, menyeret kaki, berjongkok, dan triplet merupakan gerakan senam aerobik ....a. senam ritmik

b. senam moderate impact
c. senam low impact
d. senam high impact

e. senam militer
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Standar Kompetensi:
Memprahikkan penguasaan teknik berbagai gaya renang dan nilai-nilai yang terkandung dl dalamnya.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
Melakukan keterampildn renang gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu.
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Nomor.nomor dalam Cabang Renang

a. Gaya bebas

1. Nomor-nomor Cabang Renang yang Dipertandingkan

Berdasarkan peraturan pertandingan PRSI yang berpedoman kepada FINA (Federation
lntemasional de Natation Amateur), yailu:

Putra

100 m
200 m
400 m
1.500 m

Putri

100 m

200 m
400 m

800 m
b.

c.

d.

e.

Gaya dada

Gaya kupu-kupu

Gaya punggung

Gaya ganti:

a. Perorangan

Urutannya, yaitu

b. Estafet

Urutannya, yaitu

Putra 100 m dan Putri200 m
Putra 100 m dan Putri200 m
Putra 100 m dan Putri200 m

: Putra 200 m dan putri400 m
: 1. Gaya kupu-kupu

2. Gaya punggung

3. Gaya dada

4. Gaya bebas

: Putra:4 x 100 m dan 4 x 400 m
Putri:4 x 100 m

: 1. Gaya punggung

2. Gaya dada

3. Gaya kupu-kupu

4. Gaya bebas
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2. Kelompok Umur

pengelompokan umur diatur berdasarkan atau disesuaikan pada keiuaraan-kejuaraan renang di

tingkat Asia, yaitu sebagai berikut.

a. Kelompok umur lV adalah perenang yang berusia 10 tahun ke bawah'

b. Kelompok umur lll adalah perenang yang berusia 11-12 tahun.

c. Kelompok umur ll adalah perenang yang berusia 13-14 tahun.

d. Kelompok umur I adalah perenang yang berusia 15-17 tahun.

g. Tehik-teknik dan Gaya dalam Berenang

a. Gaya bebas (crawl)

Gaya bebas adalah gaya yang tercepat di antara gaya-gaya yang lain. Jika dalam pertandingan

disebutlian gaya bebas berarti seorang atlet bebas memilih gaya apa saja, kecuali pertandingan

gaya ganti.- ' 
SeOetum latihan gaya bebas secara keseluruhan, para pemula hendaknya berlatih secara beftahap,

yaitu seperti berikut.

1) Meluncur dan gerakan kaki gaya bebas

Dari sikap pertama (berdiri di dinding) tolakkan kaki, luruskan tangan ke depan, bahu menempel di

telinga, pandangan ke ujung jari, saat badan meluncur kerakan kedua kaki (gaya bebas) sehingga

badan meluncur ke depan karena terdorong gerakan kaki.

Bagi yang sulit melakukan, dapat dibantu dengan memegangi kedua tangan atau mempergunakan

alat bantu, seperti pelampung (ban).

Gerakan tangan gaya bebas

Jika latihan meluncur gaya bebas sudah dikuasai dengan baik, maka latihan tahap berikutnya

adalah gerakan tangan gaYa bebas.

Saat badan meluncur di atas air, putar tangan dari belakang ke depan lewat atas, tangan ditekuk

lempar ke depan, ujung jari terlebih dahulu yang masuk ke dalam air, dengan telapak tangan

terbuka maka tarik telapak tangan tersebut ke belakang. Saat ujung tangan kiri menancap ke air

saat itu juga tangan kanan dalam keadaan ditekuk menyembul dari air, untuk dilempar ke depan.

Begitu seterusnya secara kontinu bergantian.

Latihan mengambil napas

Prinsipnya, yaitu membuang napas di dalam air dan mengambil napas saat muluUhidung di atas

permukaan air. Teknik bernapas gaya bebas, saat mengambil napas pada waktu tangan kanan

berada di belakang, mengambil napas dari mulut dengan menengok ke kanan (sampai hidung dan

mulut menyembul di permukaan), setelah muka berada dalam air maka buanglah udara, begitu

seterusnya.

Latihan teknik berenang gaya bebas

Jika bagian-bagian latihan sudah dikuasai dengan baik maka selanjutnya latihan gaya bebas

secara keseluruhan, berawal dari gerakan meluncpr, dilanjutkan tangan dan teknik bernapas yang

benar, Latihan ini dilakukan secara berulang-ulaffi'dengan menempuh jarak tertentu, dan selalu

diadakan perbaikan-perbhikan, misalnya len'g-{h tidak ditekuk, mengambil napas dengan

mendongakkan kepala ke depan (bukan ke sarfrping), gerakan kaki berpusat pada sudut lutut

(yang benar pada pangkal paha), badan kaku (kontraksi), dan perbandingan antara gerakan kaki

dan tangan, yaitu 4: 1.
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b. Gaya punggung (back crawlhack stroke)

Teknik berenang gaya punggung hampir sama dengan gaya bebas, bedanya jika punggung
telentang, sedangkan gaya bebas telengkup. Gerakan kakajika gaya punggung gerakan di atas lebih
akif, sedangkan gaya bebas gerakan kaki lebih aktif ke bawatq Lntur< r66in Ieigt<apnya perhatikan
tahapan latihan seperti di bawah.
1) Latihan gerakan kaki meluncur berenang gaya punggung

Sikap pertama bergelantung di bibir kolam (mengnaOap UiOir kolam) lemparkan badan ke belakang
yang berakhir dengan tolakan kaki, sehingga badan telentang di permukaan air bergerak maju.2) Latihan gerakan tangan, kaki, dan napas
Gerakan tangan gaya punggung sama seperti gaya bebas, hanya pada gaya punggung lengan
harus lurus. Latihan gerakan tangan ini sekrligus digabung dengan latihin'geiaka;ta"t<i. tvtut<a
selalu berada di permukaan air karena itu pengambilan napas dipat lebih ,rorn. pengambilan
napas harus mulut dan pandangan ke arah ujung kaki. Jika sudah mendekati finish (bibi-r kolam)
kepala didongakkan ke atas, untuk melakukan start berikutnya atau berhenti.

c. Gaya dadalkatak (scrlol slag)

Posisi badan renang gaya dada, yaitu telungkup, perbandingan gerak kaki dan tangan adalah 1 :

1 artinya satu kali gerakan kaki, satu kali gerakan tangan, saat itulah pengambilan n.pj. dilrkrk.n.
Tahap latihan renang gaya dada adalah sebagai berikut.

1) Meluncur dilanjutkan gerakan kaki- Sikap awal:

Berdiri membelakangi dinding kolam, tekuk salah satu kaki dan telapak kaki menempel di
dinding.

- Teknik gerakannya:

Tolakkan kaki yang menempel di dinding, setelah meluncur kedua tangan dan luruskan ke
depan.

- Gerakan kedua kaki.
- Tarik lutut ke samping dan telapak kaki ke arah pangkal paha dan pada saat menarik kaki

telapak lurus/searah dengan badan.- Dorong dengan telapak kaki dibuka ke samping, luruskan kembali kaki sehingga seperti
keadaan semula. Tarik kembali begitu seterusnya.

2) Latihan gerakan tangan gaya katak
Latihan gerakan tangan dapat dilakukan bersamaan dengan gerakan kaki, misalnya gerakan kaki
3 kali, tangan 1 kali dan mengambil napas, setelah oititut<in berulang-ulang tinlui1an latihan
gerakan kaki 2 kali, tangan 1 kali dan mengambil napas, lanjutkan lat-ihan Oengan cara 1 kali
gerakan kaki, 1 kali gerakan tangan dan mengambil napas, adapun teknik gerakan-t.ngrn adalah
pada saat telapak tangan di depan, telapak tangan menghadap ke bawah, s6hnjutnya tirit< tetapat
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Gaya yang terdapat dalam olahraga renang, yaitu:

1. Gaya bebas

2. Gaya dada

3. Gaya punggung

4. Gaya kupu-kupu.

Gaya bebas dalam renang adalah seorang atlet bebas memilih gaya apa saja, kecuali pertandingan
gaya ganti,

Hal yang membedakan sikap tubuh pada gaya bebas dan gaya punggung adalah pada gaya
bebas telungkup, sedangkan gaya punggung telentang,

Gaya kupu-kupu disebut juga dengan istilah gaya lumba-iumba/dolphin.
Pengelompokan usia.

a. Kelompok umur lV adalah perenang yang berusia 10 tahun ke bawah.
b. Kelompok umur lll adalah perenang yang berusia 11-12 tahun.
c. Kelompok umur ll adalah perenang yang berusia 13-14 tahun.
d. Kelompok umur I adalah perenang yang berusia 15-17 tahun.

Latihan

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

Gerakan kaki gaya pada bebas berpusat pada ....

a. pinggang

b. lutut

c. telapak kaki

d. pergelangan kaki

e. pangkal paha

Teknik mengambil napas ke kanan berenang gaya bebas, yaitu saat tangan ....

2

4

5

1

3

c. menancap arr

Jumlah lintasan renang yang sesuai peraturan berjumlah ....

a. kanan di depan

b. kanan di belakang

6 lintasan

7 lintasan

a. kaki 1 tangan 2

b. kaki 3 tangan 1

c. kaki 4 tangan 1

d. kiri di depan

e. kiri di belakang

d. 9 lintasan

e. 10 lintasan

d. kaki 1 tangan 1

e. kaki 2 tangan 1

a.

b.

c. 8 lintasan

4. Perbandingan ideal gerakan kaki dan tangan renang gaya katak adalah ....
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5. Start yang dilakukan meloncat dari dinding kolam adalah ....

c. gaya kupu-kupu

6. Di bawah ini merupakan cabang-cabang renang yang dipertandingkan, kecuali ....

a. gaya bebas

b. gaya katak

gaya bebas

gaya dada

a. katak

b. ikan

c. lumba-lumba

9. lnduk organisasi renang seluruh dunia adalah ....

a. FITA

b. FINA

c. FIFA

d. gaya crawl

e. gaya punggung

d. gaya kupu-kupu

e. gaya mengambang

d. anjing laut

e. harimau

d. FIBA

e. FIMA

d. kupu-kupu

e. perseorangan

a

b

c. gaya punggung

7. Apa nama organisasi renang di lndonesia ....

a. PSI d.

b. PBBSI e.

c. PPSI

8, Gaya dada dalam renang disebut juga dengan gaya ....

PRSI

PBSI

10. Gaya renang yang paling mudah dilakukan adalah ....

a. gaya bebas

b. punggung

c. dada

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan tahap/urutan latihan renang gaya katak!

2. Jelaskan tahapan dari gaya kupu-kupu!

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gaya bebas!

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gaya ganti!

5. Jelaskan cara mengambil napas renang gaya bebas!

Lakukan olahraga renang bersama temanmu di kolam renang,

Praktikkan teknik dasar renang.

Lakukan gerakan renang yang telah Anda kuasai.

Praktikkan gaya-gaya dalam renang yang telah kamu kuasai

1.

2.

3.

4.
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MODUL

I Permainan Bola Besar

Dalam permainan sepak bola, ada dua cara bertahan di daerah pertahanan, yaitu satu lawan satu
dan pertahaan daerah. Pada dasarnya pola satu lawan satu sebagai dasar pola pertahanan daerah.

Tujuan dad bertahan adalah mengamankan gawangnya dari serangan lawan agar bola menjauhi daerah
bertahan dan tidak masuk ke gawang. Pola pertahanan daerah pada prinsipnya adalah sebagai berikut.a. Membentuk formasi daerah sendiri.
b' Menjaga setiap lawan yang masuk ke daerah bertahan sekaligus mendorongnya keluar.c. Menjauhkan bola dari daerah bertahan.
d. Man to man setiap pemain harus dapat dijaga dengan baik.e. Mempersempit ruang gerak lawan.
f. Membuat regu penyerang kalang kabut kesulitan untuk mencetak gol.

2. Pola Penyerangan

Tujuan utama dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Teknik
permainan yang tinggi dengan kontrol bola yang prima, kerja sama yang Oiif, Oiya tahan yang
mengagumkan juga keberuntungan menjadikan sebuah tim dapat memenangkan sebuah pertandingan.

Penyerangan bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. pola
penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan apabila mereka sedang mengendatifan
permainan di lapangan, juga diperlukan adanya:
a. Pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan.
b. Pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan.
c. Pemain yang bertugas sebagai penembak utama/mencetak gol.
d. Pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan.

Permainan Bola Besar
63



3. Beberapa Feraturan Permainan Sepak Bola

Peraturan permainan ini perlu diketahui oleh para siswa sebagai dasar untuk berlatih dalam praktik

mewasiti.

a. Lama perrnainan

Permainan sepak bola dibagi dalam dua babak, masing-masing babak lamanya 45 menit dan

istirahat 10 menit. Waktu-waktu yang terbuang dalam tiap babak karena sesuatu hal, misalnya terjadi

kecelakaan atau sebab lainnya harus diganti dengan cara menambahkan waktu.

b. Fermulaan permainan

1) Permainan dimulai pada awal babak pertama dengan tendangan dari titik tengah lapangan menuju

ke arah lapangan lawan (kick off).

2\ Pada waktu bola akan dimainkan, para pemain lawan harus berdiri sekurang-kurangnya berjarak

9,15 meter dari bola.

3) Permainan dimulai dari tengah lapangan lagi (kick otf) apabila terjadi gol.

4) Awal babak kedua dimulai di mana tendangan pertamanya dilakukan oleh pemain dari regu yang

tidak melakukan tendangan pertama pada babak kedua.

c Bola mati

Bola dianggap mati apabila:

1) terjadi pelanggaran,

2) bola keluar lapangan, dan

3) terjadi kecelakaan.

d" Bola dalant permainan

Di luar hal-hal tersebut di atas bola dalam permainan dari awal sampai akhir peftandingan termasuk

jika bola mental dari tiang gawang, tiang bendera sudut ke dalam lapangan. atau mengenai wasit.

e" 0lfsrde

Seorang pemain dinyatakan berdiri offside, jika pada waktu bola dimainkan kepadanya, ia berada

lebih dekat dengan garis gawang lawan dari pada pemain pihak lawannya, kecuali:

1. Jika ia berada di lapangan sendiri.

2. Jika bola terakhir disentuh oleh pihak lawan.

3, Jika ia menerima bola dari lemparan ke dalam (throw in).

4. Jika ia menerima bola dari tendangan sudut (corner ktbk).

f. Gol

Suatu gol dinyatakan sah apabila bola seluruhnya melewati garis gawang di antara tiang gawang

dan di bawah mistar gawang, Tiap kali terjadi gol permainan dimulai kembali dari titik tengah lapangan.

Jasmani Olahraga dan Kesehatan Xll
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Tendangan bebas (free kick)

Tendangan bebas terbagi dua, yaitu:
Tendangan bebas langsung, yaitu penendang dapat menendang langsung ke gawang lawan.
Tendangan bebas tidak langsung, yaitu bola terlebih dahulu harus disentuh oleh pemain lain
sebelum ditendang ke gawang lawan.

Lemparan ke dalam (throw in)

Lemparan ke dalam dilakukan jika bola seluruhnya melewati garis samping, baik menggelinding
maupun melayang di udara.

i. Tendangan gawang (goal kick)

Jika bola seluruhnya melewati garis gawang, baik menggelinding maupun melayang di udara,
terakhir disentuh oleh pihak lawan.

j. Tendangan sudut (corner kick)

Jika bola seluruhnya melewati garis gawang baik menggelinding maupun melayang di udara bola
terakhir disentuh oleh pihak pemain bertahan.

k. Tendangan penalti (finalty kick)

Jika pihak bertahan melakukan pelanggaran di daerah penalti (finalty area), maka pihak bertahan
dihukum dengan tendangan penalti. Tendangan dilakukan dari titik finalti yang berjarak 11 meter dari

depan gawang.

Perwasitan dalam Pertandingan Sepak Bola

Perwasitan permainan sepak bola

Syarat-syarat menjadi wasit

Untuk menjadi wasit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a) Berbadan sehat menurut keterangan dokter (tidak berkaca mata, tidak buta warna, dan

penglihatan baik).

b) Umur antara 24-40 tahun.

c) Berijazah SMA atau yang sederajat.

d) Memahami dan melaksanakan janji wasit.

Pakaian dan perlengkapan wasit

Pakaian dan perlengkapan terdiri atas:

Baju lengan pendek atau panjang, celana pendek, kaos kaki, dan sepatu sepak bola yang

semuanya benruarna hitam, kecuali warna hitam tersebut dapat menyebabkan kurang lancarnya
pertandingan, misalnya karena pakaian kesebelasan yang bertanding hampir menyerupai
baju wasit. Di dada sebelah kiri dipasang badge menurut haknya dan menurut ketentuan.
Peluait diikat dipergelangan tangan.

4.

a.

1)

b)
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Bola Voli

l. Pola Penyerangan dan Pola Pertahanan

a. Pola penyerangan

Pola adalah suatu siasat yang dipergunakan dalam suatu pertandingan untuk mencari kemenangan

secara sportif. Bentuk taktik penyerangan dan pertahanan mencakup taktik individual dan taktik kelompok.

Taktik penyerangan diartikan sebagai siasat untuk mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu

yang menjalankan penyerangan. Suatu prinsip taktik penyerangan adalah usaha untuk mematikan

bola di lapangan dengan jalan apapun yang diperkenankan dalam peraturan permainan.

Berikut langkah-langkah menyusun suatu pola penyerangan.

1) Menganalisis situasi pertandingan sesuai dengan kondisi lawan dan alam sekitar yang sedang

dihadapi (keadaan lawan, kawan, cuaca, dan lain sebagainya),

2) Proses pemecahan mental dalam suatu tugas taktik yang akan dikerjakan. Keputusan ini biasanya

akal dan pikiran lebih menonjol daripada unsur'unsur kejiwaan lainnya.

3) Tindakan gerakan secara otomatis terhadap hasil keputusan yang akan diambil pada proses

kejiwaan di atas.

4) Adaptasi gerakan iklim, alam sekitar, perwasitan, makanan, suporter saat berlangsungnya

pertandingan.

5) Survei pertandingan dan sistem-sistem yang dipergunakan dalam pertandingan.

Setelah mengadakan tindakan pengaturan strategi, Anda dapat memutuskan taktik yang akan

. dipergunakan dalam pertandingan nanti, meskipun taktik yang direncanakan sebelumnya telah sesuai

.dengan data yang didapat maka tidak menutup kemungkinan taktik tersebut dapat berubah tergantung

dari situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat itu. Ada kemungkinan regu lawan mengubah sistem,

pola dan tempo permainan pada saat pertandingan berjalan. lni berarti tidak sesuai lagi dan ramalan

taktik yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Teknikleknik penyerungan

Di sinilah letak seninya permainan bola voli, seperti para penonton sepak bola yang mendambakan

gol-gol spektakuler, demikian juga para penonton bola voli mendambakan smes-smes yang gemilang.

Pemain yang mempunyai keinginan memenangkan pertandingan, mau tidak mau harus menguasai smes.

Smes merupakan suatu keahlian yang penting untuk mendapatkan angka. Seorang pemain yang

pandai melakukan smes atau dengan istilah asing disebut smasher harus memiliki kegesitan, pandai

melompat dan mempunyai kemampuan memukul bola sekeras mungkin. Pemain yang memiliki keahlian

ini daoat digolongkan pemain penyerang yang baik.

Ada empat jenis smash antara lain sebagai berikut.

Frontal smash (smash depan).

Frontal smash dengan twrst (smash depan dengan memutar).

Smash dari pergelangan tangan.

Dump (smash pura-pura).

1)

2l
3)

4)

68 Jasmani Olahraga dan Kesehatan Xll



Dalam melakukan smes ada empat tahap gerakan yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut.

a) Tahap pertama, yaitu run up (lari menghampiri).

b) Tahap kedua, yailu take orT (melompat).

c) Tahap ketiga, yaitu hlt (memukul).

d) Tahap keempat, yaitu landing (mendarat).

Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain bola voli dalam melakukan serangan,

antara lain sebagai berikut.

1. Pemain melakukan take off tanpa kekuatan yang memadai. Akibatnya, bola akan terpukul pada

ketinggian yang kurang tepat.

2. Seluruh gerakan tidak diseftai ritme yang baik, sehingga tenggang waku antara take off dan jump

(mulai melompat dan meloncatnya sendiri) ditandai oleh keraguan-raguan yang sangat
memengaruhi smes itu sendiri.

3. Kurang dapat menafsirkan ketinggian bola, sehingga bola itu dipukul terlalu tinggi atau terlalu rendah.

4. Pergelangan kaki kurang baik, sehingga tinggi lompatannya kurang sesuai dengan tinggi bola
yang akan dipukul.

5. Ayunan lengan kurang sempurna. Kadangkala hanya satu lengan saja yang terayun. Akibatnya,

lengan yang lain tidak dapat membantu memperkuat loncatan itu sendiri.

6. Terjadi suatu putaran tubuh akibat ayunan lengan yang tidak pada tempatnya.

7. Pergelangan tangan tetap kaku sehingga bola tidak terpukul pada bagian atasnya. Pukulan seperti

ini sering gagal, bola keluar atau tersangkut pada net.

8. Lengan pemukul ditekuk waktu melakukan smes. Akibatnya, bola terpukul terlalu rendah, sehingga

tidak dapat melewati net.

c. Pola pefiahanan

Pola peftahanan mempunyai arti bahwa pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan,

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

Pertahanan dan penyerangan harus dikembangkan secara selaras dalam latihan-latihan teknik.

1) Pola bendungan berteman

2) Taktik{aktik bendungan (blocl<|.

Bendungan (block) dan sistem pertahanan harus mampu'bekerja sama dengan baik jika ingin

mengalahkan penyerangan yang mematikan dari pihak lawan. Block yang sering digunakan dalam
permainan bola voli adalah:

1) Bendungan (block) satu pemain

2) Bendungan (block)dua pemain

3) Bendungan (block)tiga pemain.

2. Peruasilrin dalan Permainan Bola Voli

a. Syarat-syarat menjadiwasrt bola voli

Syarat menjadi wasit permainan bola voli adalah sebagai berikut.

1) Seorang wasit haruslah berbadan sehat dan mempunyai fisik yang normal.

2) Mempunyai bakat untuk menjadi seorang wasit.
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Senang terhadap permainan bola voli.

Berpendidikan serendah-rendahnya SMA.

Berumur antara 20-40 tahun.

Mempunyai dedikasi yang baik.

Haruslah menjadi anggota salah satu perkumpulan bola voli.

Pakaian wasit

Pakaian seorang wasit bola voli, yaitu:

bercelana putih,

baju kaos putih polos, dan pakai kerah,

sepatu karet putih, dan

memakai badge wasit yang sesuai dengan klasifikasinya.

Tugas, kewaiiban, dan wewenang wasit

Tugas{ugas wasit, yaitu:

a) Memimpin pertandingan agar dapat berjalan dengan lancar.

bi Meningkatkan keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan tentang perwasitan bola voli.

c) Menyebarluaskan peraturan permainan di masyarakat.

d) Meningkatkan mutu perwasitan di masyarakat pada khususnya dan di lndonesia pada umumnya.

Kewajiban dan wewenang wasit adalah sebagai berikut.

a) Wasit berkewajiban memimpin pertandingan bola voli, baik ditirqkat cabang, daerah, nasional

maupun di tingkat internasional.

b) Seorang wasit tidak berhak memimpin pertandingan di atas ldasifikasi sertifikat yang dimilikinya.

Prosedur mewasiti

Hanya wasit I dan ll yang diperbolehkan meniup peluit selama perhrdingn:

Wasit I memberikan tanda untuk servis yang memulai suatu peftandingan.

Wasit I dan ll memberikan tanda pada akhir suatu permainan (bola mati, setelah mereka merasa

yakin bahwa terjadi suatu kesalahan sefta mereka telah memahami sifat pelanggarannya).
-peniupan 

peluit pada waku bola mati bertujuan untuk menuniukkan bahwa mereka menyetujui

atau menolak suatu permohonan regu.

Wasit I dapat meniup peluit untuk memberikan peringatan atau neniailhkan hukuman salah sikap

seorang anggota pemain atau regu itu sendiri.

Pada waktu wasit meniup peluit untuk memberikan tanda panghenlian permainan mereka harus

sudah bisa menuniukkan:

a) Sifat kesalahan dan isyarat tangan yang resmi.

b) Pemain yang bersalah.

c) Regu giliran yang melakukan servis, sekaligus memberikan tanda apakah ada regu yang

mendapatkan angka dari kesalahan-kesalahan tersebut.

6) Para wasit dan hakim garis harus dapat menunlukkan sifat kesalahan dengan isyarat tangan yang

resmi atau suatu pengajuan penghentian sebagai berikut.

a) lsyarat hanya dilakukan untuk seketika, isyarat itu dilakukan dengan satu tangan untuk menunjukkan

regu yang bersalah atau yang menunjukkan permohonan.

1)

2)

3)

4)

5)



Setelah itu wasit menunjukkan pemain yang bersalah jika penghentian itu karena kesalahan.
wasit I mengakhiri dengan menunjukkan regu yang mendapatkan giriran servis.

e. Posisiwasit

Wasit I melakukan tugasnya sambil duduk atau berdiri di atas kursi wasit yang ditempatian di salah
satu ujung net. Pandangannya kira-kira 50 cm, di atas garis horisintal pinggir atas net.
Wasit ll menjalankan tugas sambil berdiri di sisi lain berseberangan serta menghadap wasit l.
Ketika suatu regu melakukan seruis, dia harus berdiri di sepanjang daerah depan regu penerima
seruis. Setelah itu, dia boleh pindah ke depan meja pencatat.

Kekuasaan wasit I

Memimpin pertandingan dari awal hingga berakhirnya permainan, ia mempunyai kekuasaan
terhadap seluruh pembantunya, serta terhadap kedua regu yang sedang bertanding.
Memiliki kekuasaan dalam upaya kelancaran permainan, termasuk upaya untuk yang tidaktercantum
dalam peraturan.

Selama pertandingan semua keputusan yang berdasarkan pada peraturan adalah mutlak dan ia
mempunyai wewenang untuk membatalkan keputusan petugas lain, jika menurut pendapatnya
mereka itu kurang tepat pertimbangannya. Wasit dapat mengganti salah seorang petugas
seandainya tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Dia satu-satunya yang mempunyai wewenang untuk menentukan baik buruknya suatu lapangan
permainan, sebelum pertandingan atau sewaktu permainan itu berlangsung.
Sebelum atau sewaktu permainan berlangsung wasit I dan wasit ll harus mengawasi bola, apakah
bola tersebut benar-benar telah memenuhi persyaratan. Sebuah bola yang tidak memenuhi syarat
yang telah ditetapkan atau bola tadi menjadi basah atau licin harus segera diganti.

Tanggung jawab wasit I

Sebelum pertandingan

a) Memeriksa keadaan lapangan permainan dan perlengkapan pertandingan.
b) Melakukan undian untuk hak seruis pertama dan penempatan lapangan.
c) Mengawasi pemanasan kedua regu.

Selama pertandingan

a) Mempunyai kekuasaan untuk memberikan wewenang untuk menentukan kesalahan pukulan
servis, posisi regu yang melakukan giliran servis, pentabiran, sentuhan pada jala bola servis,
kesalahan menyentuh bola, kesalahan di atas net beserta pita horizontalnya dan kesalahan
simultan/bersamaan.

b) Wasit I tidak boleh membiarkan suatu perdebatan atas pengajuan kapten, ia harus dapat
menjelaskan penafsiran serta penerapan peraturan.

c) Jika kapten tidak sepaham dalam penafsirannya itu, ia memintakan agar hal tersebut dicatat pada
lembar skor, wasit I harus memberi izin untuk pencatatan protes tersebut diakhir pertandingan.

Sesudah pertandingan

Wasit mengesahkan skor dengan menandatangani daftar skor dan cepat menuju ke ruang wasit,

b)

c)

1)
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l. Pola Penyerangan dan pola pertahanan

a, Pola penyerangan

Tujuan pola penyerangan yang dilakukan pada permainan bola basket pada bidang daerah
pertahanan adalah untuk mencari peluang memasukkan bola sebanyak.banyaknya. Dalam m-elakukan
penyerangan, hendaknya diperhitungkan segala kemungkinan yang akan menjadi hambatan di saat
melakukan terobosan ke daerah pertahanan lawan.

Penyerangan dalam permainan bola basket dapat dilakukan dengan cara:1) Set affence

Serangan yang yang direncanakan dan dibangun dari awal sampai penyelesaian akhir.2) Past break
Serangan yang dilakukan dengan cep dan serentak sebelum lawannya serentak sebelum
lawannya membentuk pertahanan. Cara dapat dilakukan dengan menempatkan satu atau 

-dua

orang pemain di depan dalam posisi bebas untuk memasukkan bola ke keranjang lawan.3) Give and go

Serangan bergelombang yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemainnya (lima orang)
untuk melakukan serangan dengan bergerak menuju ke lapangan lawan sambil meiakukan operan-
operan dan setelah mempunyai posisi yang menguntungkan bani melakukan tembakan ke
keranjang lawan.

4l Shuffle

Suatu sistem penyerangan yang dilakukan oleh semua pemain dari suatu regu, bergerak dari satu
posisi ke tempat yang lain dengan teratur sesuai rencana guna membuka/mendapatkin kesempatan
memasukkan bola ke keranjang lawan.

5) Double pivot offence

Cara menyerang suatu tim dengan menempatkan dua pemain masing-masing berada jauh di
sudut daerah pertahanan lawan, satu di ujung kiri dan satu lagi di ujung kanan.

6) Drive, driving

Gerakan cepat dan agresif seorang penyerang yang mendribel/menggiring bola sambil menerobos
ke keranjang lawan dengan keinginan besar untuk memasukkan bola ke keranjang lawan.

b. Pola pefiahanan

Ada dua pola bertahan di daerah, yaitu dengan pola pertahanan satu lawan satu (man to man) dan
pola pertahanan daerah (zone deffence).
1) Pola pertahanan man to man

Pola pertahanan man to man memiliki beberapa keuntungan, yaitu:
a) Para pemain dapat dikombinasikan, rnisalnya seorang pemain yang memiliki keterampilan

yang baik dapat dikombinasikan dengan penyerang yang baik.
b) Tanggung jawab pemain dapat dipastikan.
c) Akan memberikan penekanan pada regu penyerang.
d) Memudahkan untuk melakukan rebounding karena setiap pemain mempertahankan satu

pemain.



2.

a,

Pola pertahanan daerah

Pola pertahanan daerah pada dasarnya adalah bertahan di daerahnya sendiri dengan cara

membentuk formasi. Prinsip pertahanan daerah adalah sebagai berikut.

a) Dibutuhkan kerja sama yang baik.

b) Dapat menghambat gerakan pemain penyerang.

c) Mengamankan daerah pertahanan dari tekanan serangan lawan.

d) Pola pertahanan harus dibuat sedemikian rupa sehingga membuat prustasi penyerang.

e) Pertahanan harus dapat mendorong pemain lawan hingga kembali ke daerah asalnya.

Bentuk pola beitahan di daerah, di antaranya dengan cara:

a) Screen switch deffence, yaitu suatu kombinasi pertahanan daerah dan pertahanan satu lawan

satu untuk menghadapi screen lawan.

b) Press pressing, yaitu tekanan pada sistem pertahanan agresif, suatu regu melakukan penjagaan

yang sangat ketat terhadap lawan.

c) Full court press, merupakan titik bertahan agresif guna mencegah lawan yang sedang menguasai

bola bisa bergerak dalam waktu 10 detik agar lawan terkena peraturan 10 detik atau membuat

kesalahan lainnya.

d) Retreating deffence, yaitu sistem bertahan mundur dari satu regu saat bola berpindah pada

penguasaan lawan, kelima pemain harus mundur sambil bertahan.

Perwasltan dalan Pemalnan Bola Basket

Prat<tik mewasiti )

Sebelum kita melanjutkan pada bagaimana teknildcara-cara mewasiti, perlu kita ketahui tentang

peraturan bola basket.

1) Kesalahan teknis oleh seorang pemain (tecnical foult)

Selama permainan berlangsung pemain tidak boleh melakukan kesalahan yang bersifat teknis, di

antaranya:
a) Berbicara atau berhubungan dengan wasit secara tidak sopan.

b) Mengeluarkan kata-kata kotor.

c) Mengganggu lawan atau menghalangi pandangan dengan melambaikan tangan di dekat

mata lawan.

d) Menunda pertandingan dengan menghalangi dimainkannya bola dengan segera.

e) Tidak mengangkat tangan ketika melakukan kesalahan.

f ) Mengganti tanda pengenal tanpa melaporkan kepada wasit atau pencatat angka.

g) Memasuki lapangan sebagai pemain pengganti tanpa lapor kepada pencatat nilai.

2) Waktu mati

Permainan dihentikan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut.

a) Terjadinya pelanggaran (violation).

b) Terjadinya kesalahan (foulf).

c) Terjadinya bola pegang (hield ball).

d) Adanya penundaan luar biasa pada saat me nkan kembali bola mati.

e) Penangguhan permainan sebab terjadinya kecelakaan pemain di lapangan ketika dalam

perlandingan. 'ti:ri

f ) Pemain dikeluarkan oleh wasit.
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b. Tugas wasit (reffere)

Adapun tugas-tugas wasit adalah sebagai berikut.
1) melaksanakan bola loncat setiap dimulainya babak pertandingan,
2) mengesahkan perlengkapan yang akan digunakan pertandingan, seperti bola, petugas, meja, dan

sebagainya,
3) menetapkan jam pertandingan yang disesuaikan dengan wasit ll dan petugas pencatat waktu (time

keeper),

4l melarang pemain menggunakan perlengkapan yang akan membahayakan pemain lainnya,
5) mengesahkan atau tidak mengesahkan gol yang dibuat oreh pemain lapangan,
6) menghentikan pertandingan apabila kondisi menghendaki,
7) mengambil keputusan jika terjadi kesalahpahaman, saat petugas meja memberikan pendapat

yang tidak sama,

8) memeriksa dan mengesahkan daftar nilai/perolehan nilai yang dibuat oleh kedua regu selama
pertandingan sampai akhir pertandingan, dan

9) memutuskan setiap peraturan yang tidak tercantum dalam peraturan permainan basket.

c Tugas wasit sebelum poftandingan

1) pemeriksaan alat dan fasilitas pertandingan,
2l penyesuaian tanda-tanda penruasitan dengan wasit kedua,
3) pemeriksaan pemain,

4) undian pada setiap dimulainya babak,
5) wasit satu harus mengadakan bola loncat yang menghadap ke petugas meja.

d. Sebelum bola loncat

1) harus memberi tanda dengan ibu jari diacungkan ke atas pada wasit kedua,
2) wasit kedua bertanya kepada petugas meja apakah permainan dapat dimulai,
3) wasit kedua memberikan tanda kepada wasit kesatu dengan mengacungkan tangannya,4l wasit I segera melakukan bola loncat tanpa meniup peluitnya.

e. Setelah bola loncat dilaksanakan

1l kedua wasit mempunyai wewenang yang sama untuk memutuskan segala sesuatu di lapangan,
2) jika terladi keputusan yang berbeda diadakan bola loncat,
3) di dalam suatu pertandingan di lapangan ada dua sebutan yang ditujukan pada wasit, yaitu wasit

pemandu dan wasit penyerta,

4) wasit pemandu adalah wasit yang berhak mendahului bola,
5) jika bola ada di sebelah kanan wasit tersebut bertugas menjadi wasit penyerta.

f. Posisiwasit dalam kejadian khusus di laglpgan
, a;;i

1) Pada saat terjadi bola loncat (jump ball), wiiit pemandu berpindah tempat. Wasit yang menghadap
ke petugas meja segera melakukan bola loncat. Wasit yang membelakangi petugaJmeja segera
menempatkan diri di tempat bola loncat dilakukan.

Permainan Bola Besar
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h.

1)

2l
3)

4)

5)

6)

4)

5)

6)

7l

2l Pada saat terjadi tembakan hukuman wasit pemandu dan penyerta pindah tempat. Wasit

penyerta segera menyerahkan bola pada penembak. Setiap terjadi lemparan ke dalam, bola

harus diberikan oleh wasit. Posisi wasit harus menempatkan dirinya masing-masing sebagai

pemandu dan penyerta.

g. Pedonan ,rilat hkan kesalahan perorangan - :
Wasit dapat langsung mengeluarkan hukuman bagi pemain yang melakukan pelanggaran. Bahkan

setelah lima kali melakukan kesalahan, pihak lawan kemungkinan mendapatkan nilai.

1) Dalam mengawasi pertandingah di lapangan, wasit harus jelas melihat kejadian apapun sebelum

pada saat dan akibat kejadian apapun.

Tidak ada persinggungan atau kesalahan.

Persinggungan pemain diperbolehkan dalam batas-batas wajar, yaitu saat merebut bola.

Menjatuhkan sanksi bloking hanya terhadap pemain penyerang yang tidak menguasai bola.

Pertanggungjawaban atas persinggungan dapat dilihat dari garis vertikaUatas pemain.

Jika kedua pemain dari kedua regu pada waktu bersamaan bergerak dengan arah yang sama dan

melakukan persinggungan, pemain yang di belakang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Pedoman dalam mewasiti

Terjadi pelanggaran

Wasit segera meniup peluit sambil mengangkat tangan telapak tangan terbuka. Berikan tanda

pelanggaran, misalnya terjadi bola pegang, bola keluar dan bola bertahan. Segeralah putuskan

dan tunjukkan ke arah mana bola harus dilempar.

Terjadi lemparan ke dalam (throw in)

Bola dikuasai pelempar, wasit yang berada di dekatnya harus mengacungkan.tangannya ke atas

dengan psisi telapak tangan terbuka. Setelah bola tersentuh pemain lainnya, tangan wasit diturunkan.

Saat terjadi suatu kesalahan

Wasit segera meniup peluit sambil mengangkat tangan mengepal dan segera menunjuk pemain

yang melakukakn kesalahan. la membedkan isyarat kepada petugas meja untuk melaporkan kejadian.

Kedua wasit harus menempati posisi sebagai pemandu dan penyerta.

Setelah kedudukan pemandu dan penyerta berjalan lancar, keduanya mengambil cara yang elektif

dengan selalu saling berganti-ganti tempat pemandu dan penyerta.

Bergeraklah secara bebas untuk mengamati jalannya pertandingan.

Wasit penyerta mempunyai kewajiban khusus, yaitu memperhatikan pinggang ke atas apabila

terjadi persinggungan antarpemain dan pengamatan terhadap bola masuk. Jika hal itu terjadi,

wasit penyerta mengacungkan dua tangan ke atas diarahkan ke petugas meja dan dengan dua jari

digerakkan ke bawah.

rllalralllllaalrrlrltarlllllrBr

1. Strategi Permainan Ganda

Dalam permainan ganda setelah ditentukan pih8k mana yang harus servis maka yang harus

melakukan service pertama berada di bagian kanan lapangan serta melakukan servisnya kejurusan

lawan, garis diagonal (silang),

3)



Kalau pihak lawan yang menerima servis mengembalikan bola sebelum bola tersebut jatuh makabola itu harus dikembalikan lagi, begitulah seterusnyal nr<an teupi,Jir. oor. itu oleh pinar< yanj menerimatidak dapat dikembalikan maka pihak yang melakukan servis naius nerpinoah tempat, yaitu melakukan
servisnya di bagian kiri lapangan sendiri.

2. Pengembalian Seryis Gnda

Pengembalian servis ganda dilakukan dengan cara:a. Permulaan

Permulaan, seperti pada pengembalian servis permainan tunggal. Berdiri antara s sampai 7 cm di
dekat garis tunggal.

b. Pelaksanaan

Jika lawan menggunakan servis pendek, terimalah bola di muka garis servis. permukaan raket
harus mengarah ke atas. Bola dapat dilayangkan ke arah lapangan lawan ke arah yang sulitdijangkau lawan. Dapat pula pengembalian boll servis dengan'teoi[ jauh ke belakang, oiir., 0.,lain-lain,

a.

b.

c.

d.

Fengembalian Bola Smes

embalian bola smes dari lawan, yaitu:

an.

iarahkan ke forehand dan backhand dari lawan.

4. Pukulan Seryls

Servis merupakan suatu keharusan dalam permainan bulu tangkis, karena servis merupakanpembuka permainan. Servis terdiri atas servis tinggi, servis rendah, servis menlentik, drive servis, danbackhand low servis.

a. Servis tinggt

Pada servis tinggi, bola dilambungkan jauh ke belakang daerah permainan lawan (lob seruice).Cara melakukannya adalah sebagai berikut'
1. Permulaan

i lainnya di belakang. Lutut kaki depan ditekuk, berat
yang memegang bola ke depan sedikit ke atas, dan
k kebawah bersamaan dengan memilinkan badan ke
ga bahu kiri mengarah ke jaring.

Dari posisi permulaan, jatuhkan shutfle daritan
tangan pukul dari bawah ke ata
badan, Ayunkan raket ke atas sa
kaki depan, tumit kaki belakang

Permainan Bola Besar
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Ptlihlah satu iawaban yang paling tepat dengan ceru memberlkan tanda silang (x) pada
salah satu hurul a, b, c, d, atau ell

Di bawah ini yang ft'dak termasuk pola penyerangan dalam permainan sepak bola adalah ....

pola melakukan gerakan tersusun

pola bermain menghadapi tembok
pola bermain berencana

pola sapu bersih

e. pola mencari ruang kosong

2. Salah satu tugas hakim garis dalam permainan sepak bola adalah ....

memutuskan terjadinya pelanggaran

menentukan posisi offside

menghukum pemain

menghentikan permainan

e. menentukan pelanggaran pemain

3. Sistem bermain sepak bola dengan menggunakan libero adalah ....

sistem4-4-2
sistem4-2-4
sistem5-3-2
sisteml-3-3-3

e. sistem4-3-3
4. Cara melakukan bendungan (block) dapat dijalankan dengan ....

a. satu cara

b. dua cara

c. tiga cara

5. Berikut ini yang fidak termasuk tahapan dalam melakukan penyerangan dalam permainan bola
voli adalah ....

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a

b

c.

d.

tahap run up

tahap take off

d. empat cara

e. tidak ada yang khusus

d. tahap kit

e. tahap jumping

d. kemeja abu-abu berdasi

e. kaos panjang hitam

c. tahap landinQ

6. Saat melakukan blok di atas net, kedua telapak tangan ....

a. dibuka ke arah bola

b. dikepalkan menyentuh bola

dipukulkan terhadap bola

dibuka telapak tangan ke samping

e. dilipat ke arah bola

7. Pakaian yang digunakan oleh wasit bola basket adalah ....

a. kemeja/kaos putih

b, kemeja/kaos abu-abu

c. celana pendek abu-abu

I
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Atletik
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Standar Kompetensi:
Mempraktikkan keterampilan penilaian olahraga dengan peraturan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tuiuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Mengimplementasikan peraturan pertandingan dan perwasitan.
2. Menggunakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan jika menghadapi situasi tertentu dalam perlombaan atletik.
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Nomor Lari

1, Peraturan Perlombaan pada Nomor Lari

Peserta dicoret dari perlombaan, apabila:
a. Start mendahului aba-aba sampai 2 kali.

b. Selama lari mengganggu pelari lain.

c. Masuk lintasan lain hingga mendapat keuntungan.
d. Tidak masuk finis.

2. Juri

Untuk juri ada 6 orang, 3 orang di garis start dan O orang di garis finis, yaitu:
a. Juri pemberangkatan yang mengecek pelari sebelum start.
b. Juri memberi aba-aba saat start dengan pistol atau bendera.
c. Pembantu juri mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan juri.

d. Juri kedatangan menentukan urutan pemenang.

e. Time keepers mengambil waktu lari.

f. Pencatat hasil melaporkan hasil kepada sekretariat.

Selain 6 juri ada lagi juri yang bertugas mengawasi lintasan pada perlombaan lari pada babak
peftama, babak kedua, semifinal, dan final. Tiap-tiap babak dibagi lagi dalam beberapa heat menurut

iumlah peserta, tiap heat berisi maksimal 6-8 orang pelari. Jika seorang pelari pada tiap babak dapat
masuk finis sebagai nomor 1, 2, alau 3 maka ia boleh lari lagi dalam babak berikutnya sampai babak
final. Juaranya adalah yang pada babak final mancapai finis lebih dulu.

Atetk
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1.

d. 500 m
e. 200 m

Dalam nomor lari peserta dicoret dari perlombaan, apabila:a. Staft mendahului aba-aba sampai 2 kali.
b. Selama lari mengganggu pelari lain.
c. Masuk lintasan lain hingga mendapat keuntungan.
d. Tidak masuk finis.

l, apabila:

at dan kelanjutannya (melewati papan tolak).

- Metanggar ketentuan yang ada to,o..nr,,'i'*liil:? fl:lr)

1

Latihan

Pitihlah satu iawaban yang paling tepat dengan cara mernberikan tanda silang (x) pada
salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Di bawah iniyang frdaktermasuk daram nomor ailetik adarah ....a. lari gawang

b. lompat jauh

c. loncat indah

d. lempar lembing

e. jalan cepat
Lintasan lari yang digunakan daram romba afletik biasanya berjumrah ....a. 2 lintasan

b. 3 lintasan

c, 5 lintasan

d. 7 lintasan

e. 8 lintasan

Sahnya lompatan pada lompat jauh menurut juri adalah ....a. tolakan dilakukan di belakang papan tolakan
b. tolakan dilakukan di depan papan tolakan
c. tolakan dilakukan dengan dua kaki
d. tolakan dilakukan tepat di papan tolakan
e. tolakan dilakukan dengan kaki kanan
Satu putaran stadion atletik luasnya ..,.4.
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5. Di bawah ini yang trdak diperbolehkan pada saatl6mba lari cepat adalah ....

lari terus

berlari sesuai dengan lintasannya

c. setelah bunyi pistol lalu berlari

6. Berikut ini merupakan cabang-cabang lari, kecuali ....

d. menyalip memasuki lintasan orang

e. menyalip pelari lain

d. estafet

e. lari santai

a

b

c. gawang

7. lnduk organisasi atletik di lndonesia adalah ....

a. PASI

b. PBSI

c. PSSI

Pada saat lompat jauh peserta dianggap gagal, apabila ....

a. jatuh ke tanah di luar bak lompatan

b. menyentuh tanah di samping lompatan

c. tolakan kaki tepat pada papan tolak

d. mendarat dengan dua kaki

e. melayang tak seimbang

Berikut ini yang merupakan nomor-nomor lompat adalah ....

a. jarak pendek

b. jarak jauh

a. lompat galah

b. tolak peluru

c. lempar cakram

10. Panjang lintasan awalan lompat jauh adalah ..,.

a. 42m
b. 43m
c. 44m

d. PRUS

e. PSI

d. lari

e. lempar lembing

d. 45m
e. 46m

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1, Sebutkan teknik dasar dalam lompat jauh!

2. Sebutkan nomor atletik yang termasuk ke dalam nomor lempar!

3. Jelaskan cara mengukur hasil,lompatan!

4. Sebutkan nomor atletik yang termasuk pada nomor lari!

5. Sebutkan peraturan-peraturan perlombaan tolak peluru!

Lakukan olahraga secara terarur.

Lakukan perlandingan lompat jauh bersama teman-temanmu.

Lakukan pertandingan tolak peluru dengan temantemanmu.

1.

2.

3.



Standar Kompelensi:
Mempraktikkan keterampilan penilaian olahraga dengan peraturan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tuluan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
Menerapkan strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan dalam olahraga bela diri.
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Gerak Serangan

Pengertian serangan adalah usaha pembelaan diri dengan menggunakan lengan/tangan atau
tungkai/kaki untuk mengenai sasaran tertentu pada anggota tubuh lawan.

Terdapat pula teknik serangan dengan menggunakan bagian lengan atau tungkai, yaitu:

sikuan,

lututan,

sapuan,
kaitan, serta

guntingan.

Setiap anggota mempunyai unsur, yaitu:

sikap tangan/kaki sebagai alat serang

sikap kuda-kuda

sikap tubuh.

Jenis serangan berdasarkan alat yang digunakan adalah sebagai berikut.

Serangan LenganlPukulan

Serangan lengan/tangan lazim juga disebut pukulan.

Serangan lengan dibagi menjadi:

serangan tangan

serangan siku.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

t.

a

b



1)

2)

3)

4)

b.

Serangan tangan

Menurut arah serangan, maka serangan tangan dapat dibagi menjadi:

serangan depan,

serangan bawah,

serangan atas, dan

serangan samping.

Serangan siku

Menurut arah serangan, maka serangan siku d.apat dibagi menjadi:

serangan depan,

serangan belakang,

serangan bawah, serta

serong.

Pedoman untuk bermain ganda/sambung:

Melatih sikap tegak dan pasang dengan langkah-langkah yang saling berhadapan dalam jarak

yang cukup.

Secara bergantian melakukan serang bela dengan terpimpin, tidak terlalu cepat. Serangan dilakukan

dengan sasaran yang jelas dan lintasan yang betul, begitu juga elakan dan tangkisan. Untuk

latihan, serangan ke arah sasaran leher ke atas tidak diperkenankan. Sasaran-serangan ke arah

togok dilakukan dengan kontrol.

Metode yang mudah untuk pemahaman dalam bermain ganda atau sambung adalah metode jual

beli, yaitu yang menjual yang membuat sikap pasang menunggu serangan, sedangkan yang

membeli dapat langsung menyerang atau membuat penawaran dengan merubah sikap pasang

yang lebih menguntungkan.

Setelah secara terpimpin para siswa dapat memaharni dasar-dasar sambung maka dapat dilakukan

bermain ganda secara bebas. Untuk itu, perlu dipergunakan alat pelindung badan.

Serangan Tungkallfendangan

Serangan tungkai/kaki lazim juga disebut tendangan.

Serangan tungkai terdiri atas:

1) serangan kaki

2) serangan lutut

3) serangan Kaki

Serangan dengan menggunakan tungkai/kaki disebut tendangan dengan:

1) punggung kaki,

2l telapak kaki,

3) ujung kaki,

4) tumit,

5) sisi kaki, serta

6) pergelangan kaki.

1)

2l
3)

4)

1)

2)

4l



c. Serangan kaki dapat dilakukan dengan posisi badan dan lintasan:
1) depan,
2) samping,

3) belakang

4) busur

Sangat penting memahami sikap kuda-kuda sebagai awalan untuk melakukan tendangan dan
juga sikap tubuh serta sikap tangan. Setiap tendangan mempunyai koordinasi bentuk tertentu.

Serangan adalah usaha pembelaan diri dengan menggunakan tangan atau kaki untuk mengenai
sasaran tertentu pada tubuh lawan.
Jenis serangan yang berdasarkan alat yang digunakan, yaitu:
a. Serangan lengan yang disebut dengan pukulan.
b. Serangan kaki yang disebut dengan tendangan.
Serangan lengan dibagi menjadi:

a. serangan tangan
b. serangan siku.

Serangan tungkai/tendangan
a. serangan kaki

b. serangan lutut.

Metode yang mudah untuk pertahanan dalam bermain ganda atau sabung adalah metode jual
beli, yaitu yang menjual'membuat sikap pasang menunggu serangan, sedangkan yang mem-beli
dapat langsung menyerang.

Latihan

l. Pllihlah satu lawaban yang paling tepat dengan cara memberlkan tanda sitang (x) pada
salah satu hurul a, b, c, d, atau e!

1. Serangan dengan menggunakan kaki umumnya disebut ....

1.

2.

4

5.

c. sikutan
2. Di bawah ini yang bukan merupakan arah serangan, yaitu ....

serangan depan

serangan bawah

a.

b.

a. pukulan

b. tendangan

a. tumit kaki

b. telapak kaki

c. ujung kaki

d. elakan

e. kuda-kuda

d. serangan penjuru

e. serangan samping

d. punggung kaki

e. sikuan

c. serangan atas

3. serangan kaki dapat menggunakan bagian kaki di bawah ini, kecuali ....
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4. Pertandingan pencak silat dapat dilakukan dalam ....

a. satu gerak

b. dua gerak

c. tiga gerak

5. Angka yang diperoleh jika dapat menjatuhkan lawan pada pertandingan pencak silat adalah ....

a. 1 (satu)

b, 2 (dua)

c. 3 (tiga)

6. Di bawah ini merupakan serangan dengan menggunakan tungkai/kaki, kecuali ....

a. tumit

b. telapak kaki

c. siku

7. Usaha pembelian diri dengan menggunakan tangan dan kaki untuk mengenai sasaran tertentu

pada tubuh lawan disebut ....

d. 4 (empat)

e. 5 (lima)

d. pergelangan kaki

e. punggung

a. serangan

b. tendangan

c. kuda-kuda

8. Berikut ini yang bukan merupakan serangan dengan menggunakan lengan/tungkai adalah ...,

a. untuk mengatur gaya

b. sebagai dasar tumpuan

c. sebagai pengantar teknik

d. empat gerak

e. lima gerak

d. guntingan

e. lilitan

d. untuk serangan lawan

e. sebagai fungsi serangan

d. pukulan

e. elakan

a. sikutan

b. kuda-kuda

c. kaitan

9. Metode yang digunakan untuk memudahkan bermain ganda/gambling adalah ....

a. pembelian d. samping

b. kuda-kuda e. busur

c. pembeli dan penjual

10. Fungsi dan gerakan langkah dalam pencak silat adalah ....

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan tiga unsur penting dalam pencak silatl

2. Jelaskan pengertian serangan dalam pencak silat!

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode jual beli dalam bermain sabung pada pencak silat!

4. Sebutkan serangan kaki yang dilakukan dengan menggunakan posisi berdua dan lintasan!

5. Sebutkan jenis serangan yang berdasarkan alat yang digunakan!

Praktikkan teknik dasar pencak silat.

Lakukan pertandingan pencak silat dengan teman-temanmu untuk menguji sejauh mana latihan

yang telah diperoleh dengan didampingi oleh gurumu.

1.

2.

Kegiatan



Periodisasi Latihan untuk
Mencapai Penampilan Puncak
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Standar Kompelensi:
Memelihara tingkat kebugaran jasmani yang telah dicapai dan nilal-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:'
1. Melal<ukan pr0gram fisik jangka menengah untuk pemeliharaan kebugaran jasmani.
2. Menjelaskan kembali hasil tes dan pengukuran kebugaran jasmani berdasarkan tabel yang co.cok.
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Kebugaran

Mungkin kita semua pernah mengagumi, bagaimana atlet-atlet menunjukkan penampilannya yang
luar biasa bagusnya pada suatu pertandingan.

Tentu saja mereka telah menyiapkan diri dengan latihan-latihannya yang sangat.baik untuk
melakukan pertandingan tadi, salah satu latihan yang dilakukan tadi, menggunakan periodisasi.

Periodisasi ini mulai dikembangkan di Uni Soviet sejak 25 tahun yang lalu, yaitu suatu cara latihan,
yang membagi satu tahun dalam fase{ase latihan, setiap fase dengan pembinaan kondisi yang berbeda-
beda dan keterampilan berolahraga yang berbeda-beda pula.

Latihan beban termasuk dalam latihan-latihan dalam periodisasi tadi, dan ternyata dapat membantu
atlet untuk mencapai penampilan puncaknya dalam suatu pertandingan. Meskipun kitatidak aian melakukan
pertandingan-pertandingan, periodisasi pada latihan-latihan beban dapat pula berarti mencegah terjadinya
cedera karena latihan berlebihan dan bahkan meningkat<an kekuatan dan tenaga kita.

Pada garis besarnya ada lima fase latihan pada program periodisasi tadi, yaitu fase persiapan,
kekuatan, kekuatan tenaga, pemulihan, dan istirahat aktif.

Setiap fase memerlukan waktu 4-{ minggu, dan intensitas latihan diubah-ubah dengan modifikasi
dari berat beban latihan dan jumlah ulangannya disesuaikan dengan setiap fase latihan.

Kali ini akan menguraikan serba sedikit mengenai salah satu periodisasi khususnya latihan beban.

1. Fase Persiapan

Pada fase ini tujuannya adalah perbaikan kondisi fisik pada umumnya dan daya lahan (endurance)
otot, dengan menggunakan beban yang ringan dan ulangan yang banyak (12-15).

Dengan cara latihan yang demikian, tujuannya adalah mempersiapkan badan kita untuk
mendapatkan beban latihan yang lebih berat laEl. Untuk mendapatkan beban latihan yang baik, latihan-
latihan sebaiknya melibatkan gerakan-gerakan dari berbagai persendian pada badan iita, sehingga
dapat mengembangkan golongan otot-otot yang besar.

I
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Contoh-contoh dari latihan ini tarmasuk latihan-latihan leg press,leg curl, bench press,lat puldown,

shoulder press, clul, triceps extension, dan abdominal crunch. (lstilah-istilah ini belum ada istilah

lndonesianya yang baku).

Lakukan setiap macam latihan tiga set, dan berlatihlah tiga kali per minggu pada hari-hari yang

tidak berurutan. Pada akhir dari fase persiapan, kita harus menetapkan 1 RM kita sebagai kunci latihan

berikutnya. lni adalah singkatan dari repetitioan ma;<imum,yaitu beban yang terberat yang dapat diangkat

dengan satu kali ulangan saja. Misalnya, beban yang terberat yang dapat diangkat dengan satu kali

saja pada waktu melakukan latihan bench press, adalah 40 kg, maka 1 RM kita untuk latihan itu.

Latihan-latihan kita pada fase berikutnya didasarkan pada 1 RM kita.

2. Fase Kekuatan

Setelah terbentuk fondasi yang kuat dari kesegaran jasmani karena latihan-latihan yang dilakukan

pada fase persiapan maka kita dapat mengkonsentrasikan pada kekuatan.

Pilihlah latihan untuk meningkatkan kekuatan pada fase ini, misalnya squat, bench press, bentover

row, shoulderpresq dan triceps ertension. Pengembangan kekuatan dapat dicapai dengan jalan-latihan-

latihan rutin dengan.ulangan sedikit dengan beban yang berat." Pada waktu kita melakukan latihan, usahakan agar dapat mengulang sebanyak ts8 kali. Usahakan

menaikkan beban latihan sampai kita dapat mengangkat beban anlara AS-lSq, dari 1 RM kita.

Lanjutkan terus latihan-latihan Jersebut hingga kita dapat mengerjakan tiga set setiap macam

latihan dan berlatih tiga kali per minggu.

3. Fase Kekuatan Tenaga

Pada fase ini ditekankan pada penyesuaian tingkat kekuatan dan mengembangkan tenaga (kemampuan

otot-otot untuk memindahkan beban yang berat secara cepat pada suatu jarak).

. Untuk memperbaikitenaga ini, maka diperlukan latihan-latihan kecepatan, misalnya spinilari cepat dan

latihan-latihan pliometik(lalihanlatihan melompat), yang sebenarnya inisangat penting artinya pada berbagai

program latihanlatihan olahraga. Latihan-latihan khusus untuk cabang olahraga, yang menguatkan otot-otot

yang digunakan pada salah satu cabang olahraga, dapat pula ditambahkan secara rutin.

Pengulangan sedikit, dengan beban yang berat terus dilakukan pada fase ini. Usahakan dengan

beban 8f85Vo dari 1 RM kita. Frekuensi latihan sebaiknya tiga kali per minggu.

4. Fase Pemellharaan

Pada fase ini, atlet memasuki periode pertandingan. Tentu saja diharapkan Anda sebagai atlet

berada dalam kondisi puilcak, dapat membuat penampilan yang sangat baik. Penampilan yang

dimaksudkan di sini adalah penampilan dalam salah satu cabang olahraga yang dipilih, bukan

penampilan pada latihan beban.

Meskipun demikian, Anda ingin mempertahankan kekuatan, tenaga, dan daya tahan yang Anda

dapat pada fase{ase sebelumnya. Untuk melaksanakan ini, berlatihlah dengan latihan-latihan yang

lebih sedikit, misalnya dua kali seminggu. ' 
'l

Hilangkan gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan cabang olahraga yang Anda tekuni. lntensitas

latihan sebaiknya tetap tinggi, yaitu 80-85%, maka dengan demikian tingkatan kekuatan Anda tidak

akan menurun.

JasmaniOlahraga dan Kesehatan Xll





Contohnya, Amir berumur 26 tahun, mampu melakukan tes push up dengan benar sebanyak 39 kali

maka daya tahan otot Amir pada tingkat sedang.

1. periodisasi ini mulai dikembangkan di Uni Soviet sejak 25 tahun yang lalu, yaitu suatu cara latihan

yang membagi satu tahun dalam fase latihan, setiap fase dengan pembinaan kondisiyang berbeda-

beda dan terampil berolahraga yang berbeda-beda pula.

Perencanaan latihan kebugaran tersusun atas beberapa fase/periode, yaitu:

ct,

b.

c.

d.

periode/fase persiaPan,

periode/fase kekuatan,

periode/fase peningkatan kekuatan,

periode/fase pemeliharaan, serta

e. periode/fase istirahat akhir.

Tujuan dari fase persiapan adalah untuk perbaikan kondisi fisik pada umumnya dan daya tahan

otot dengan menggunakan beban yang ringan dan ulangan yang bergerak.

Fase pemeliharaan merupakan fase yang memasuki periode pertandingan diharapkan atlet berada

dalam kondisi puncak,

Untuk mengetahui daya tahan otot dapat diukur dengan menghitung kemampuan otot dalam

melakukan kerja berulang-ulang hingga lelah.

pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Berikut yang tidaktermasuk pada fase periodesasi latihan adalah""'
'a. fase persiapan

b. fase pertandingan

c. fase pemeliharaan

d. fase kekuatan

e. fase peningkatan

Posisi kedua lutut yang benar saat melakukan push up adalah ""
disilangkan

ditekuk

menyamping

lurus ke depan

lurus ke belakang

1

a.

b.

c.

d.

e.

3.

4.

5.



Kondisi atlet diharapkan pada kondisi puncak dalam menghadapi pertandingan terdapat pada
fase....

kekuatan

peningkatan

persiapan

pemeliharaan

e. istirahat

Tujuan dan fungsi melakukan latihan push up adalah ....

a. kelenturan otot dada dan bahu

b. kelenturan bahu dan tangan

c. kekuatan otot'tangan
d. kekuatan otot lengan, dada, dan bahu
e. kekuatan otot dada dan tangan

Salah satu bentuk latihan kekuatan adalah ....
a. circuit training

b. interval training
c. push up

d. shutle run

e. cross country

Fase yang mengonsentrasikan pada kekuatan disebut fase ,...
a. fase pemeliharaan

b. fase kekuatan

c. peningkatan daya tahan tubuh

d. kesehatan

e. daya tahan otot

Salah satu bentuk latihan ketahanan otot adalah ....

a. push up

b. lari

c. jalan kaki

d. senam

e. lompat tinggi
Berikut ini waktu yang diperlukan setiap fase adalah ....
a. 5{ minggu

b. 3-6 minggu

c. 4{ minggu /

d. 4-5 minggu

e. 1-5 minggu

Contoh latihan-latihan untuk memperbaiki tenaga adalah ....

a. sprint
b. push up

c. jalan santai

d. sepak bola

e. senam

a.

b.

c.

d.

7
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10. Berikut ini yang bukan contoh latihan fase persiapan adalah ....

a. leg press

b. bench press

c. curl

d. leg curl

e. sit up

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan [epat!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan latihan kondisi fisik!

2. Jelaskan tujuan fase persiapan fisik untuk atlet!

3. Sebutkan periodesasi latihan untuk mencapai penampilan puncak!

4. Jelaskan apd yang dimaksud dengan istirahat akhir!

5. Sebutkan otot-otot apa saja yang terlatih dari latihan push up!

Praktikkan latihan periodisasi yang biasa Anda lakukan,

Lakukan salah satu bentuk latihan ketahanan otot.

Lakukan salah satu bentuk latihan untuk memperbaiki tenaga.

Lakukan salah satu bentuk latihan kekuatan.

1.

2.

3.

4.



MODUL

l3

Standar Kompetensi:

Senam Lantai
i" :l

IrlrIarlatrtrrrIII

Mengkombinasikan rangkaian gerakan senam lantai dan ketangkasan dengan alur-alur dan nilai-nilai yang terkandung di
dalam nya.

Tujuan Pembelalaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1 Melakukan gerakan lompat kangkang.
2 Berguling di atas peti lompat

Latihan loncat kangkang ini memerlukan keberanian yang tinggi dan perhitungan untuk mencapai

ketinggian kaki pada titik tumpu sehingga mampu melewati peti lompat dengan sempurna

Teknik Melompat Kangkang

Teknik gerakan lompat kangkang adalah sebagai berikut.

a. Lakukan awalan dengan lari secepat mungkin, badan condong ke depan.

b. Kedua kaki menolak sekuat-kuatnya diserlai dengan gerakan ayunan lengan dari bawah ke depan,
badan lurus, dan tungkai dibuka.

c. Pada saat kedua tangan menyentuh peti lompat, segera tolakan tangan tersebut sekuat-kuatnya,

badan lurus kedua lengan direntangkan.

d. Mendarat dengan ujung kaki, lutut mengeper, dan lengan lurus ke atas.

Gambar 13 1 Latihan lompat lompat kangkang di atas peti lompat
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Pillhlah satu iawaban yang paling tepat dengan caru memberikan tanda sllang (x) pada
salah satu hurul a, b, c, d, atau e!

Saat melayang di udara sikap kaki pada loncat kangkang adalah ....
a. direnggangkan

b. dibuka

c. dilipat

d. ditekuk
e. diluruskan
Gerakan mengguling ke depan di atas peti lompat lebih mengutamakan ....
a. kekuatan

b. kecepatan

c. kelincahan

d. kelenturan

e. ketepatan

Tumpuan tangan pada peti lompat dilakukan dengan ....
a. satu tangan

b. dua tangan

c. tangan kanan

d. tangan kiri

e. Iepas tangan
Untuk memperkuat tolakan dan kecepatan diperlukan ....
a. awalan lari

b. awalan jalan

c. awalan tengkuk
d. awalan jongkok

e. awalan melayang
Pendaratan pada loncat kangkang dan berguling di atas peti lompat dilakukan dengan ....a. satu kaki

b. kaki kanan

c. kaki kiri

d. kedua tangan

e. dua kaki

Dalam melaksanakan latihan guling ke depan di atas peti lompat, saat mengguling ke depan mulai
dari....
a. tengkuk, pantat, berguling ke depan, kemudian mendarat dengan kaki
b. punggung, pantat, dan tengkuk, kemudian mendarat dengan liaki
c. pantat, punggung, dan tengkuk, kemudian mendarat dengan kaki
d. pantat, tengkuk, dan panggung, kemudian mendarat dengan kaki
e. panggung, tengkuk, dan pantat mendarat dengan kaki





MODUL

t1 Senam Aerobik

Standar Kompetensi:
Mempraktikkan satu rangkaian gerakan berirama secara beregu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda dlharapkan dapat:
1 . Menciptakan rangkaian gerak senam aerobik.2. Menciptakan rangkaian gerak senam.
3. Melakukan gerakan senam dengan irama musik

I

s

Dalam melakukan gerakan senam aerobik dapat dilakukan dengan iringan musik yang sesuai dengan
selera dan enak didengar sehingga bisa menimbulkan semangat 

-dalam 
melakukan geiakan. .Di 

dalam
mampuan dan kreatifrtas dari orang tersebut, asalkan
n atau bisa menimbulkan cedera pada tubuh.

lan di tempat, kemudian tingkatkan intensitasnya sampai

Lakukan sampai 20 sampai 30 menit secara -.ndtilfi:g lffilfi,l?ffi#enujukelatihanpendinsinan'
Supaya tidak membosankan haruslah kreatif dan ciptakan g.r.lin-grr.kan rutin Anda sendiri

dengan membuat berbagai variasi dan posisi gerakan, sepefti po.i-ri t.rg.n dengan berbagai gerakan,
ke depan, samping, ke atas, mendorong, bertepuk, dan sebagainya. Gerakan kaki, seperti menendang,
mengangkat pada ketinggian yang berbeda-beda, menekuk, meiangkah, dan sebagain ya.

Dengan menggabungkan gerakan tangan dan kaki yang divaiiasikan akan O-apai menciptakan
gerakan senam aerobik yang tidak membosankan dan bervariatif.

Senam aerobik terdiri atas gerakan-gerakan benturan ringan (tow impacfl, seperti gerakan, berjalan,
melangkah, cha'cha, dan lain'lain. Benturan keras (hight impactl,seper.ti'r.rg.nit.t lutut, loncat,
berjongkok, dan lain-lain.

Senam irama adalah jenis senam yang gerakannya disesuaikan dengan suatu irama. Senam
irama dapat dilakukan dengan menggunakan atat ataupln tidak menggunakan alat, Alat yang sering
digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, topi, dan lain-lain seoailinya. ' i

oo



a.

b.

c.

1.

Menurut perkembangannya senam irama ada tiga aliran, yaitu:

a. Senam irama yang berasal dari seni sandiwara.

b. Senam irama yang berasal dari seni musik.

c. Senam irama yang berasal dari seni tari. '

Senam irama yang berasal dari seni sandiwara dipelopori oleh Delsartes. Senam irama yang

berasal dari seni musik dipelopori oleh Jacques Dalcrose, sedangkan senam irama yang berasal dari

seni tari dipelopori oleh Rudoll van Laban. Masing-masing aliran ketiga senam tersebut mempunyai

karakteristik tersendiri.

Senam irama yang berasal dari sandiwara mengutamakan penyampaian suatu rangkaian cerita

dengan gerak yang diiringi dengan musik, Senam irama yang berasal dari seni musik menuangkan

pesin yang terdapat dalam lagu berbentuk gerakan. Senam irama yang berasal dari seni tari

mengutamakan keindahan gerak dan keserasian antara gerakan dengan irama, dalam bentuk gerak

yang dituangkan berbentuk cerita.

Secara keseluruhan senam irama ditekankan pada:

irama;

kelentukan tubuh dalam melakukan gerakan; dan

kontinuitas gerakan;

lrama

Sebenarnya para siswa telah mengenal irama, sebab pada pelajaran kesenian, yaitu pada seni

musik dipelajari secara khusus. Cepat atau lambat gerakan senam ritmik ditentukan oleh irama yang

diberikan atau diikuti, seperti irama I ,%, alaul .Biasanya irama yang diberikan untuk mengiringi

gerakan senam ritmik dalam bentuk irama musik, hitungan atau ketukan

2. Kelentukan Tubuh dalam Melakukan Gerakan

Kelentukan tubuh dalam melakukan gerakan, merupakan salah satu bagian yang mutlak dalam

melakukan senam ritmik. Kelentukan tubuh dapat dimiliki oleh seseorang setelah melalui latihan-

latihan yang sistematis, teratur, dan terencana. Hal ini tentu dilakukan dalam waktu yang cukup

lama.

3. Kontlnuitas Gerakan

Gerakan senam merupakan rangkaian gerak yang tidak terputus-putus. Rangkaian gerak tersebut

dihasilkan dari gerakan-gerakan senam yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaian

gerakan yang harmonis.

Jasmani Olahraga dan Kesehatan Xll
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1.

2.

J

4

Senam aerobik adalah salah satu bagian olahraga untuk mengurangl berat badan, mengembangkan
kesehatan otot, melatih ketahanan, dan meningkatkan kualiias hiiup Anda.
Ada beberapa jenis latihan senam aerobik, yaitu:
a, Low impact dan
b. High impact.

Urutan dalam melakukan senam aerobik terdiri atas pemanasan, inti, dan pendinginan.
Secara keseluruhan senam irama ditekankan pada:
a. irama,

b. kelenturan tubuh dalam melakukan gerakan, dan
c. kontinuitasgerakan.

cepat atau lambatnya gerakan senam ditentukan oleh irama yang diikuti.

L Pllihlah satu iawaban yang paling tepat dengan care memberikan tanda silang (x) pada
salah satu huruf a, b, c, d, a|au e!

Aerobik dapat diartikan sebagai ,...

a. menempati tempat semula
b. oksigen
c. kesehatan maksimal
Tarian aerobik mulai populer pada tahun ....

a. 1 970

b. 1 990
c. 1 985

3. Berikut ini yang fldaktermasuk jenis latihan senam aerobik adalah ....

1

a. low impact

b. high impact

c, latihan dengan kursi

a. jungkit

b. cha - cha - cha

c, lompat
5. Gerakan mambo termasuk latihan aerobik ....

a. selingan
b. high impact

c. low impact

d. pemulihan kebugaran
e. bergerak terus-menerus

d. 1975

e. 1980

d. moderate impact

e. selingan

d. sentakan

e. mengangkat lutut

Berikut ini yang termasuk gerakan aerobik low impact adalah ...,

d.

e,

latihan pemanasan

moderate impact

-
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6. Di bawah ini merupakan gerakan benturan keras adalah ....

a. berjongkok

b. menendang

c. berjalan

d. jingkat

e. mem6gang lutut

lpori oleh ..,.

d. Rudoll van Laban

e. Arie Tulang

d, inti, pendinginan, dan pemanasan

e. pemanasan, pendinginan, dan inti

d. menendang

e. befiepuk

a

b

Dalsartes

Jacques Dolcrose

c. Bagong Kusudiardjo

Urutan dalam melakukan senam aerobik terdiri atas ....

a. inti, pemanasan, dan pendinginan

b. pendinginan, inti, dan pemanasan

c. pemanasan, inti, dan pendinginan

Di bawah ini merupakan keseluruhan senam irama adalah ....

a. menyeraSikan gerakan langan dan kaki d. kelincahan

b. menumbuhkan semangat e. kelentukkan tubuh dalam melakukan gerakan

c. melakuan inbvasi dalam gerakan

10, Berikut ini yang merupakan gerakan tenaga, kecuali ....

a. ke depan

b. ke samping

c. ke atas

1

2

3

4

5

ll, Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepatl

Sebutkan macam-macam latihan senam aerobik!

Jelaskan penekanan pada senam irama!

Sebutkan gerakan aerobik high impact!

Sebutkan mahfaat melakukan senam aerobik!

Sebutkan gerakan-gerakan tangan senam aerobik!

Lakukan latihan senam aerobik bersama teman-temanmu.

Lakukan gerakan aerobik high impack!

1.

2.

7. Senam irama yang berasal dari seni musik dipelopori oleh ..,.

9.



MODUL

r5 Renang

Slandar Kompetensi:
Mempraktikkan penguasaan teknik berbagai gaya r6nang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tujuan Pembelaiaran
Setelah mempelaiari mbdul ini, Anda diharapkan dapat:

] !{ernoraktlkkan berbagai macam gaya ienang (hususnya gaya dada dan gaya bebas.2. Mempraktikkan penyelamatan di air.

r r r r r r r r { f ! u n m rfl a ro & g& wd w w t& wtl ,r'* * * ilt) ilil *t t,,, ttrt r.:, tN . ) ,l, Renang Gaya Dada

Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak karena renang gaya ini gerakannya seperti
katak. Namun sebenarnya, tidak ada gaya kitat<, yang benar, yaitu gaya dada.

Gerakan Kaki

b,

c.

d,

dangkal tegak lurus dengan tubuh, jari-jari tangan
an pada tepi kolam jika kedalaman lebih dari 40 cm.
ngan permukan air.

ian kedua kaki dibengkokkan pada panggul dan

ntat, ujung kaki dibengkokkan ke arah samping,
n.

aksimum barulah gerakan tendangan dimulai.
udkan hanya untuk menempatkan ujung kaki
belakang.

ki.

at lutut diluruskan. Gerakan ini harus dilakukan

Gerakan ini berakhir jika kedua tungkai terah rurus kembari.

h

i,

e.

t.

g.

I

Benang
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Renang GaYa Bebas

l. Latihan Gerakan Kaki

Gerakan kaki dalam renang gaya bebas adalah gerakan kaki naik turun secara bergantian'

Cara melakukannYa adalah:

Sikap awal berdiri menghadap ke dinding kolam'

Kedua tangan memegang dinding kolam.

Angkat kedua kaki turus re belakang, sejajar dengan permukaan air' 
.

SeLnlutnya, gerakkan kaki naik turu-n secira bergantian dengan gerakan dari pangkal paha dan

lutut sedikit ditekuk.

Lakukan latihan ini selama mungkin sampai gerakannya sempurna'

Latihan selaniutnya adalah gerakan kaki sambil meluncur'

Bagi kamu yang belum berani latihan di tempat yang agak dalam maka latihan gerakan kaki

renang gaya bebas dapat iuga dilakukan di tempat dangkal'

Cara melakukan latihan ini adalah:

Masukkan tubuh ke dalam air dengan posisi tengkurap, kedua lengan menempel di dasar kolam'

kepala diangkat, dan kedua kaki.lurus sejajar permukaan air'

Gerakkan kedua kaki naik turun secara bergantian, sambil kedua tangan berjalan di air'

2. Latihan Gerakan Lengan

Gerakan lengan dalam renang gaya bebas dilakukan dengan diputar dari depan ke belakang

bawah secara bergantian.

a.

b.

c.

d.

e

f.

a.

b.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

Cara melakukan latihan ini adalah:

Berdiri menghadap dinding kolam, kedua tangan memegang dinding kolam, badan sedikit

membungkuk.

Putar lenlan kanan dengan mendayung dari depan ke bawah sampai menyentuh paha' kemudian

langsung-putar ke depan atas melalui samping telinga sampaitempat semula'

Selanjutnya, lakukan dengan tangan kiri seperti tangan kanan'

Pada saat mendayung kelima iari rapat'

Lakukan latihan beberaPd kali'

Latihan gerakan tangan selanjutnya adalah dilakukan sambil berjalan di air'

Cara melakukan latihan ini adalah:

Berdiri menghadap ke tengah kolam'

Bungkukkan- badan dengan kedua lengan lurus ke depan samping telinga'

Lakrikan latihan gerakan lengan gaya bebas sambil berjalan di air'

Perlu kamu ingat, gerakan lengan dilakukan berganlian antara kiri dan kanan'

3. Lafihan NaPas

Latihan gerakan napas dalam renang gaya bebas agak sulit dilakukan, tetapi mudah jika berlatih

secara teratur, kesulitan tersebut akan menjadi mudah'

I
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1.

2.

3.

Cara melakukan latihan ini adalah:
Berdiri menghadap dinding kolam, kedua lengan memegang dinding kolam, badan membungkuk.
Lakukan gerakan lengan gaya bebas.
Pada saat mendayung, tengokan kepala ke samping sampai mulut berada di permukaan air,
ambillah napas melalui mulut.
Kepala kembali ke posisi semula bersamaan dengan memutar lengan ke depan atas. Buang
napas dengan cara ditiup melalui mulut.
Perlu diperhatikan dalam renang, mengambil dan membuang napas harus melalui mulut.
Lakukan latihan beberapa kali, sampai benar-benar bisa.
Cara melakukan latihan dapat juga dengan cara menghadap ke kolam dengan cara yang sama.
Perlu diingat, mengambil napas hanya ke satu arah simping saja, ke kiri atiu ke t<anan Jaja.
Latihan selanjutnya dapat pura dirakukan sambir berjaran oiair.'

4

5.

b.

7.

8.

9.

a
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Penyelamatan di Air

1. Hakilat Penyelanatan di Air

Olahraga renang merupakan olahraga yang menyenangakan. Akan tetapi, kita harus waspada
akan bahaya di air. Bahaya itu justru timbul dari Oiri senOiri. ienyebab terjadinya bahaya di air antara
lain panik, gugup, sulit bernapas, kejang otot, dan adanya omOa[.

Setiap orang hendaknya mampu mengendalikan diriterhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan
di air' Kemampuan mengatasi kecelakaan di air merupakan hal yang pentin!. Hal ini meruiakan tangkah
awal sebagai usaha menghindari bahaya di air.

. Kejadian berbahaya di air biasanya akan berakibat fatal. Pada umumnya, bahaya kecelakaan di
air adalah ketika korban tidak dapat bernapas lagi akibat adanya air yang masuk ke dalam saluran
pernapasannya. Ketika mulut dan hidung korban kemasulian air mika kemungkinan proses
pernapasannya akan terganggu. Korban akan mengalami sulit untuk bernapas sehing-ga kejadian ini
akan berakibat fatal bagi korban. Untuk itu, kita ha?us mengetahui dasar-dasar p.ryll.r.irn di air
untuk mengantisipasi kecelakaan di air.

Usaha-usaha Penyelamatan Diri di Air

atikan untuk menjaga keselamatan diri di air antara lain sebagai berikut.
berenang dengan baik, paring tidak mampu untuk menyeraiatkan diri
saat di air.

Jangan berenang sendiri. Hendaklah berenang bersama dengan orang lain yang memang mampu
memberikan pertolongan jika diperlukan.
Berenang di tempat atau di daerah'daerah yang diperbolehkan menurut peraturan yang ada.
Berusaha sebaik-baiknya mematuhi peraturan yang berlaku di kolam renang/pantai. 

-
Berusaha mempelajari cara-cara praktis memberikan pertolongan atau penyelamatan diri, jika
terjadi kecelakaan.

Memahami cara memberikan pertolongan pernapasan buatan (resusiksi).
Mengetahui kemampuan diri dan jangan sekali-kali mencoba dituar batas kemampuan.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.



j

k

h. Selalu menghindar atau berada di luar air, apabila beberapa saat setelah makan, arus deras

ataupun halilintar.

i. Selalu menjaga larak dengan menara ataupun tempat papan loncat indah saat berenang, agar

dapat terhindar dari kecelakaan.

Mematuhi instruksi guru sebelum turut sefta dalam kegiatan olahraga air.

Berusaha meminta pertolongan jika sangat membutuhkan'

3. Pertolongan Kecelakaan di Air

Seringkali kita bingung dan akan panik jika salah seseorang atdlr teman mengalami.kecelakaan di

air. Gugufakan makin menlaOi-|aOi, bahkan berkembang menjadi panik oleh karena tidak ada satupun

yrng singgrp memberi pertolongan. Kalaupun bisa berenang hanya ala kadarnya, sehingga tidak

mungkin blsa memberi peftolongan.

Ketakutan semacam itu bisa saja menghantui setiap orang yang belum mampu berenang dengan

baik. Bahkan sering timbul kesan jika dirinya memberi pertolongan, maka ia ikut menjadi korban juga.

Sebenarnya kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi apabila penolong tidak panik. Bagaimanapun korban

sangat membutuhkan pertolongan dengan segera, sebab suatu keterlambatan akan berakibat kematian'

Cara memberi pertolongan kepada korban tenggelam antara lain sebagai berikut'

a. Membeil pedolongan dengan iangkauan

Memberi pertolongan dengan jangkauan dari atas kolam dilakukan karena kortan berada di dekat

jangkauan. iara memberikan peftolongan dengan jangkauan antara lain sebagai berikut.

1) pertolongan dengan jangkauan dari dek,

2) pertolongan dengan jangkauan turun tangga,

3) pertolongan dengan jangkauan melalui kaki,

4) pertolongan di mana korban jauh dari jangkauan,

5) pertolongan dengan menggunakan ring pelampung, dan

6) pertolongan dengan menggunakan ban'

b. Teknik-teknikpertolongan

Cara masuk ke permukaan air ada empat macam, hal ini bergantung letak korban berada. Tenik-

teknik pertolongan di air adalah sebagai berikut.

1. Meloncat dengan.!<aki dahulu $tnde iump).
2. Lari, kemudian masuk air (run and plunge drive).

3. Terjun di dekat jangkauan jauh (long, shallow dive).

4. Cara mendekati korban (approach stroking).

c. Teknikteknik membawa korban'kecelakaan di air

, Teknik dasar membawa korban kecelakaan di air'hdahh sebagai berikut.

1. melakukan renangan pertolongan dengan baik,

2. memegang lengan dari dePan,

3. memegang lengan dari belakang, dan

4. memegang lengan korban dengan dua orang penolong.
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a.

b.

c.

d.

Pernapasan buatan

Beberapa cara memberikan pernapasan buatan, antara lain sebagai berikut:
Pernapasan dari mulut ke mulut.
Pernapasan dari mulut melalui tube dengan masker muka.
Pernapasan dengan menggunakan balon dan masker muka.
Pernapasan dengan menggunakan resusitator manual atau otomatis.

Benang gaya dada disebut juga renang gaya katak karena renang gaya ini gerakannya seperti
katak.

Penyebab terjadinya bahaya di air antara lain:
a. panik

b. gugup

c. sulit bernapas

d. kejang otot

e. adanya ombak.

cara memberi pertolongan kepada korban tenggelam antara lain sebagai berikut.
a. Memberi pertolongan dengan jangkauan.
b. Teknik-teknik pertolongan.

c. Teknik-teknik membawa korban kecelakaan di air.
d. Pernapasan buatan.

Latihan

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

Di bawah ini yang fldaktermasuk bahaya yang sering terjadi di air adalah ....
a. kejang otot

b. kejang perut

c. sakit bernapas

d. panik

e. ombak

Cara memberikan pernapasan buatan bisa dilakukan dengan cara ...,
a. ditelentangkan -

b. tengkurep dan diangkat badannya
c. dari mulut ke mulut

d. badan ditelungkupkan dan ditepuk-tepuk
e. badan ditelentangkan dan diangkat kedua tangannya

1.

2.

1

2

Renang
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4.

Kecelakaan di air bisa berakibat fatal disebabkan ....

a. kejang otot

b. kejang perut

c. jatuh dan terbentur

d. tidak bisa bernapas

e. terkena ombak

Usaha yang dilakukan supaya tidak terjadi kecelakaan di air adalah ,...

mempelajari kemampuan berenang dengan baik

tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan

bermain di tempat yang dalam

terjun dari tempat yang tinggi

e. membawaimemakai sepatu renang

Apabila tidak bisa berenang, teknik pertolongan yang bisa diberikan untuk menolong orang yang

tenggelam adalah ....

a. terjun mendekati korban

b. membiarkannya sampai menepi

c, memberikan semangat supaya bertahan

d. mendorongnya sampai ke tepi

e. memberikanpelampung

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

Sebutkan bahaya yang sering terjadi di air!

Sebutkan cara memberikan pernapasan buatan!

Sebutkan teknik-teknik membawa korban kecelakaan!

Jelaskan cara menolong korban yang kemasukan air!

Mengapa kecelakaan air bisa berakibat fatal!

Lakukan latihan renang secara teratur bersama teman-temanmu.

Praktikkan cara memberikan perlolongan pada korban kecelakan air.

Praktikan gaya renang yang kamu ketahui.

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.



IE Kegiatan di Luar Sekolah
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Slandar Kompetensi:
Mengevaluasi kegiatan luar sekolah/kelas dan nilai-nilar yang terkandung di dalamnya

Tuiuan Pembelajaran

fetr|;: , Anda diharapkan dapat:

2 Me :,lil,J:Hfl,,r':;nni,n,,XT,.#;:'[,'J?li.n sekorah3. Me atan di sekolah.

I Merancang kegiatan sekolah untuk masa yang akan datang.q Melakullan kunjungan ke tempat bersejarih. 
-

6' Melakukan kegiatan karya wisata dengan merakukan penjerajahan/hiking

Pengelolaan sebagai salah satu strategi untuk mencapai salah satu tujuan secara efektif,
mencangkup proses merencanakan, mengatur, n elaksanakan, mengendalikanj mengevaluasi, dan
mengembangkan.

Keberhasilan pengelolaan pelaksanaan sesuatu kegiatan sangat ditentukan derajat kemampuan

lanajerial unsur pimpinan. Demikian pula halnya pengelolaan peliksanaan kegiatan di luar sekolah.
Oleh sebab itu, agar program kegiatan di luar iet<otan-oapat diiaksanakan secara efektif maka harus
dilaksanakan sesuai dengan siklus manajemen sebagai berikut,

Dalam tahap perencanaan, perlu dipikirkan satu persatu materi dan struktur program, waktu dan
tempat pelaksanaannya, sumber daya manusia yang akan terlibat, dana sarana yang akan diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan, hasil-hasil yang diharapkan, serta bagaimaia evaluasi danpengembangannya.

Di dalam tahap perencanaan seharusnya juga telah diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan
telah tumbuhnya hambatan sefta langkah-langkah alternatif, untuk mlncegah mairpun menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.

Proses atau siklus pengaturan, tidak lain a.dalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengatur
keterlibatan semua sumber daya manusia, pemanfaatan dana dan larana serta dari mana dana dan
sarana itu diambil untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan di luar sekolah.
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Sehubungan dengan itu maka diatur suatu mekanisme dan pembagian tugas, sepefti penanggung

jawab, pengelola, maupun siswa-siswa yang terlibat dalam kegiatan di luar sekolah. Demikian sarana

perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan, tersedia tempat dan fasilitas untuk kegiatan yang

mendukung. Tidak ketinggalan pula perlu diatur pembagian tugas para guru-guru pembina sesuai

dengan keahlian dan tanggung jawab yang diberikan.

Singkatnya dalam siklus pengaturan ini ditentukan dengan sebaik-baiknya hubungan dan tata

kerja, perincian tugas dan tanggung jawab, kewajiban para siswa, pengaturan, pemanfaatan,

pemeliharaan dana, dan sarana yang tersedia.

Selanjutnya, agar pelaksanaan kegiatan di luar sekolah dapat dilaksanakan secara teratur,

terencana, terus-menerus, disusunlah petunjuk secara keseluruhan yang mengatur sefta niempedomani

pelaksanaan program kegiatan di luar sekolah.

A. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan adalah tahap kapan, bagaimana, serta oleh siapa kegiatan di luar sekolah itu

dilaksanakan, sehingga pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan terlibatnya semua

sumber daya manusia, dana dan sarana harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk, waktu dan

tempat yang telah ditetapkan, dalam melaksanakan program kegiatan di luar sekolah.

4. Pengendalian

Proses pengendalian adalah siklus manajemen dalam arti proses untuk mengikuti secara terus-

menerus pelaksanaan kegiatan di luar sekolah sesuai atau tidak dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pengendalian ini diarahkan ke seluruh komponen atau bagian-bagian yang berperan

dalam melaksanakan kegiatan di luar sekolah, yaitu para guru pembina,paru siswa, sarana yang

diperlukan, dan dana yang disediakan sampai suasana yang mendukung atau yang berpengaruh

dalam proses pelaksanaan kegiatan di luar sekolah.

5. Evaluasi dan Pelaporan

a. Evaluasi

Untuk menentukan hasil akhir yang dicapai kegiatan di luar sekolah, perlu dilakukan evaluasi hal

ini dimaksudkan:

1) Apakah hasil akhir yang telah diperoleh dalam kegiatan di luar sekolah sesuai dengan target yang

telah direncanakan.

2l Dalam mencapai hasil akhir, apakah sumber daya manusia yang ada, dana dan sarana berfungsi

secara efekif.
3) Dalam mencapai hasil akhir apabila dilihat dari segi waktu, tercapai ketepatan waku dan efisien.

4) Dalam mencapai hasil akhir apabila dilihat dari segi hasil, apakah dapat dilaksanakan secara

efektif.

5) Dalam mencapai hasil akhir, apakah terjadi hambatan, gap atau jurang pemisah antara apa yang

seharusnya dengan kenyataan yang terjadi.

6) Penampilan para siswa yang dapat dilihat melalui perubahan sikap, perilaku, keterampilan,

pengetahuan, dan lain-lain.
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b. Pelaporan

Laporan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada kepala sekolah diketahui oleh guru
pembina, dengan memberi gambaran secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan hingga akhir
kegiatan dengan kegiatan sebagai berikut.
1) pendahuluan,

2) isi,

3) kesimpulan, dan

4) lampiran-lampiran.

6. Pengembangan

Proses pengembangan adalah siklus terakhir dari proses manajemen. Proses ini hanya dapat
dilakukan apabila telah dapat diselesaikan proses evaluasi dan laporan.

Proses pengembangan bersifat inovatif, artinya berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah
dicapai, dicoba untuk dikembangkan ke arah hal-hal yang baru, sehingga dapat lebih memperbaiki dan
sekaligus mengembangkan program kegiatan di luar sekolah yang lebih baik, seperti bidang studi,
substansi, cara mengajar/metode, sarana, keterlibatan siswa, hasil atau pengaruhnya terhada[ sikap,
perilaku dan keterampilan siswa dan sebagainya.

Oleh sebab itu, dalam proses terakhir inidilakukan analisis terhadap hasil masing-masing komponen
atau hubungan timbal balik anatara komponen yang satu dengan yang lain sehingga dapat ditemukan
pemikiran atau gagasan untuk mengembangkan program selanjutnya.

Dalam tahap ini juga dapat dilihat sederetan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta
hambatan-hambatan, dan dari kelemahan-kelemahan itulah dikembangkan program yang lebilr baik.

r I I r I I r r I r r . t a r r t a I I a I I r r : ! t r x a E m & & & s B +-:

Evaluasi Kegiatan di Alam Bebas

1. Berkemah

a. Pengertian berkemah

Berkemah adalah hidup di luar rumah dalam beberapa waktu, dengan menggunakan tanda dan
alat-alat yang sederhana dengan cara dan tujuan yang benar.

b. Tujuan bekemah

Tujuan berkemah adalah:
1) Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mengembangkan kepercayaan diri.
3) Mengembangkan kepribadian dan kewiraswastaan.
4l Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

5) Rekreasi yang sehat.

6) Bakti sosial terhadap masyarafiat sekitarnya.
7) Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan lebih lanjut.

I Kegiatandi LuarSekolah
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c. Manfaat berkemah

Manfaat berkemah, yaitu:

1) Mempertebal iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Mengembangan jiwa demokrasi, gotong royong, kerja sama, dan setia kawan.

3) Mengembangkan sikap kepemimpinan dan keterampilan manajerial.

4l Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan.

5) Mengembangkan rasa cinta alam dan lingkungan hidup.

6) Mengembangkan rasa percaya diri dan disiplin

7l Mengembangkan rasa cinta cinta tanah air dan membina kesatuan bangsa.

8) Mengembangkan kemampuan dengan masyarakat dan oarang lain,

9) Merupakan kegiatan rekreasi yang sehat, bermanfaat, dan murah.

10) Meningkatkan kemampuan berpikir.

11) Menumbuhkan sikap peduli pada masyarakat sekitar.

2. Peralatan Berkemah

a. Peralatanperseorangan

Peralatan berkemah perseorangan, meliputi:

1) Ransel, jenis-jenis ransel ranseltanpa rangka, ransel memakai ranga segitiga, dan ransel memakai

rangka segi empat.

2l Pakaian perjalanan, pakaian tidur, pakaian cadangan, dan jaket tebal.

3) Kantong tidur (s/eeprng bag).

4) Peralatan makan berupa piring, sendok, garpu, gelas, dan lain-lain.

5) Peralatan mandi dapat berupaya gayung, sabun, sikat gigi, sandal, dan handuk.

6) Sepatu dan kaos kakinya.

7l Sarung tangan, topi, dan ponco fias hujan).

8) Senter, peluit, dan korek api.

9) Obat-obatanpribadi.

b. Perlengkapan beregu/kelompok

Perlengkapan beregu/kelompok berupa tenda, yaitu.

1) tenda regu/kelompok dengan tali dan pasaknya,

2l tenda anak anjing,

3) tenda payung,

4l tenda kehutanan,

5) tenda bepak,

6) tenda tarikan,

7) tenda dinding.

Peralatan berupa pasak dan tiang nesting pole (tiang mempunyai sarung), hanrvord, samson, bult

dog, skewer, plastik, angker, mengendurkan/mengencangkan arah lali (reseved guyline), dan ikatan

bertingkat.
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3. Mengidentitikasi rempat yang Aman di Lingkungan sekitar perkemahan

. . Agar di dalam pelaksanaan perkemahan da terhindar
dari berbagai hal, berikut iniyang harus diperhatikan ntaranya:a. Keadaan medan tempat berkemah tidak ber nghindari

terperosok ke jurang. i

b. Tempat berkemah hendaknya bukan daerah rawan longsor dan banjir.c. Tempat kemah tidak jauh dari organisasi pecinta alam,d' Tempat kemah tidak dekat dengan pohon/dahan yang sudah mati, untuk menghindari terlimpa
pohon tumbang atau dahan jatuh karena patah.

4. Menerapkan Kebutuhan perkemahan

sebelum melakukan perkemahan, sebaiknya melakukan hal di bawah ini:

? Peninjauan langsung ke lapangan atau tempat berkemah.
b. Rancangan kegiatan.

Cara Mendhikan Tenda

Berikut ini cara mendirikan tenda, yaitu:
Tendak diletakkan di tanah hingga membentuk bujur sangkar.
Pintu depan dan belakang dibuka agar memudanftan periasangan tiang.
lkat ujung tenda bagian atas yang berlubang, atur paniang tali-pada tia-ng tenda sama panjang,
kemudian ujung tali diikatkan pada pasak.
Masukkan tiang tenda pada lubang, lalu dirikan.
Rapikan tenda agar tidak.kotor, yaitu dengan memindahkan pasak atau mengencangkan tali pada
pas di ujung tiang tenda benar-benar tegang.
Lubang ujung tenda diikat, kemudian ikatkan hingga benar-benar tegang.

rllrltrratrtlrltltltlarr. trrtrrr{rI

Evaluasi Kunjungan Ke Tempat Bersejarah

l. Kunjungan ke Tempat Sejarah

a. Pengertian sejarah

Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang memiliki hubungan dengan masa
sekarang dan masa yang akan datang.

b. Tujuan pergi ke tempat yang bersejarah

Tujuan pergi ke tempat bersejarah adalah kita dapat mengetahui benda-benda/alat-alat pada
masa lalu dan mengumpulkan data serta informasi tentang selara-n masa lalu.

2. Mengidentitikasikan Tempat untuk Kunjungan Sejarah

Agar pelaksanaan kunjungan ke tempat sejarah berjalan aman dan lancar kita perlu menyurvei
terlebih'dahulu tempat yang akan dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara, misalnya
Candi Borobudur, Prambanan, mesium-mesium, Kraton Surakafta, dan masih banyak ying lain.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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1. Rencana Kegiatan Penjelaiahan

Rencana kegiatan penjelajahan harus dapat memberi manfaat bagi pesertanya. Paling tidak harus

memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

a. Memberikan kesegaran jasmani dan rohani.

b. Menambahpengetahuan.

c. Menambahkemandirian.

d. Menambahpengalaman.

e. Mempererat ikatan kekeluargaan, kerja sama, dan hubungan harmonis dengan sesama teman.

f. Menambah kecintaan terhadap alam semesta.

Selain itu, harus memerhatikan beberapa hal berikut ini.

a, Jangan merusak alam dan lingkungan hidup, seperti menebangi pohon, merusak tanggul sungai,

dan lain-lain.

b. Jangan merusak ladang penduduk, mencuri ubi, jagung, dan hasil tanaman lain.

c. Menjaga kemungkinan kebakaran.

d. Menjaga kemungkinan banjir.

e. Rencana kegiatan harus jelas rutenya.

f. Aman tempatnya.

g. Tidak berbahaya.

h. Bermanfaatterhadap pesertanya.

i. Harus jelas tujuan dan maksudnya.

j. Harus survei terlebih dahulu jalannya.

2. Maksud dan Tujuan PenielaiahanlHiking

Penjelajahan adalah olahraga berjalan kaki atau mengadakan perjalanan penyebaran yang

memiliki maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan hiking di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Mendapatkan kesegaran dan kesehatan jasmani karena dengan jalan akan menggiatkan kerja

jantung dan paru-paru dalam memasukkan udara yang mengandung oksigen (Or) dan

mengeluarkan zat asam arang (COr) sebanyak-banyaknya secara teratur dan berkesinambungan.

b. Meresapi dan menghayati keindahan alam.

c. Sikap tegak dalam berjalan berpengaruh terhadap sikap tubuh.

mghrrr
Pengelolaan sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan secara efektif, mencakup proses

merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan.

Keberhasilan dalam mengelola pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam

memanage suatu kegiatan

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

L

9.

10.

11.

12.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan perlu diperhatikan materi, struktur program kegiatan, waktu,
tempat, sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, serta pendukung lainnya,
Proses pengembangan yang inovatif, artinya berdasarkan kenyataan yang tetatr diiapai, dicoba
untuk dikembangkan ke arah hal-hal yang baru.
Evaluasi, yaitu untuk menentukan hasil akhir yang dicapai kegiatan di luar sekolah/kelas.
Perencanaan perlu dipikirkan satu persatu materi dan struktur program, waktu dan tempat
pelaksanaan, SDM yang terlibat dan dana yang diperlukan.
Pengaturan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengatur keterlibatan SDM, pemanfatan dana,
dan sara untuk melaksanakan kegiatan di luar sekolah.
Pelaksanaan merupakan tahap di mana, kepan, bagaimana serta oleh siapa kegiatan di luar
sekolah itu dilaksanakan.

Pengendalian merupakan proses untuk mengikuti secara terus-menerus pelaksanaan di luar
sekolah sesuai atau tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
Evaluasi merupakan proses untuk menenlukan hasil akhir yang dicapai kegiatan di luar sekolah.
Laporan harus dibuat secara terulis dan disampaikan kepada kepala sekolah diketahui oleh guru
pembina.

Pengembangan adalah siklus terakhir yang di proses manajeman.

Latihan

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

Dalam melaksanakan suatu kegiatan di luar sekolah hendaknya dipikirkan mengenai ....
a. jarak perjalanannya

b. sumber daya manusia yang kredibel
c. tempat peristirahatan yang nyaman
d. beban perbekalannya

e. fasilitas yang mewah
Berikut iniyang tidaktermasuk dalam proses pengelolaan kegiatan di luar sekolah adalah ....

1.

c. mengendalikan
Proses kegiatan yang menekankan pada hubungan tata kerja, pemilihan tugas, dan tanggung
jawab terdapat pada proses ....

a. mengatur
b. melaksanakan

a. perencanaan

b. pengaturan

c. pelaksanaan

d. pemahami

e. mengembangkan

d. pengembangan

e, pengendalian

d. pengawasan

e. pengembangan

a, perencanaan

b. pengaturan

c. pelaksanaan

Siklus manajemen untuk mengikuti secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan di luar sekolah
sesuai atau tidaknya dengan petunjuk yang ditetapkan disebut ....

f
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1.

2.

3.

4.

5.

Untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan maka diperlukan ....

a. perencanaan

b. pengaturan

c. pelaksanaan

d. pengembangan

e. evaluasi

d. pelaksanaan

e. pengendalian

d. pengembangan

e. evaluasi

d. perilaku

e. pengetahuan

d. mengatur

e. merencanakan

Suatu rangkaian kegiatan untuk mengatur ketertiban sumber daya manusia, pemanfatan dana,

serta dari mana sarana dan dana tersebut diambil untuk melaksanakan kegiatan di luar sekolah

disebut....
a. perencanaan

b. pengaturan

c. evaluasi
Di bawah ini merupakan isi dari pembuatan laporan, kecuali .....

a. target yang harus dicapai

b. hasil akhir yang memuaskan

c. kesimpulan

d. kegiatan dapat dilaksanakan afektif

e. melaksanakan kegiatan di luar sekolah secara tertib

Siklus terakhir dari proses manajeman disebut ....

a. pengembangan

b. pengendalian

c. laporan
Berikut ini sikap siswa yang dapat dilihat malalui perubahan, kecuali ....

a. pengendalian diri

b. perubahan sikap

c. keterampilan
Di bawah ini adalah salah satu strategi untuk mencapai salah satu tujuan secara etekit, kecuali ....

a.

b.

c.

mengendalikan
kesimpulan
mengevaluasi

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

Sebutkan isi dari tugas pelaporan!

Sebutkan hal-hal yang harus dipikirkan dalam proses perencanaanl

Jelaskan yang dimaksud pengembangan yang bersifat inovatif!

Sebutkan siklus manajemen dalam suatu kegiatan!

Jelaskan tujuan dari evaluasi suatu kegiatan!

Lakukan penjelajahan bersama temantemanmu dengan didampingi oleh gurumu.

Praktikkan cara mengevaluasi suatu kegiatan.

1.

2.



Pola Hidup Sehat

r r r I t r t r ! t tr r 6 r & E g d H & & B & M w ffi @ # ffi & B tr il,i rr-,fii n :r .i, ",,). \
Standar Kompelensi:
Memelihara tingkat kebugaran iasmani yang telah oioapai oan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tuiuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1, Mengartikan pola hidup yang sehat...
2. Melakukan perubahan pola hidup,
3. Memakai pakaian bersih.
4. Mencegah berbagai penyakit.
5. Membiasakan menggunakan obat-obatat tertentu.

E I I I I I E a D E g a E E E & g m ffi e e m ffi & m w B ffi 6 ffi FE s * rd t ; i.l ;r l

Pengertian pola Hidup Sehat

Pola hidup sehat dapat diartikan sebagai perilaku positif dalam kebiasaan hidup sehari-hari yang
mempunyai pengaruh baik terhadap kesehatan.

Perilaku positif, misalnya menjauhi rokok dan minuman keras, tidak menggunakan obat secara
sembarangan, istirahat yang cukup, berolahraga, selalu menjaga kebersihan-,-menjaga kesehatan
lingkungan, makan-makanan yang bergiziimbang, dan perilaku-periiaku yang menguntungkan kesehatan
lainnya.

E r r r r r r E d [ il r E & & s tr s & # ffii e tr m & M & g ffi {t f} i,!, x* i_r,+ jn rj j,i r

' Perubahan pora Hidup akan Memengaruhi Kesehatan

h

d

h

han pola hidup maka perilaku langkah-langkah

1. Berolahraga secara rutin dan teratur lakukan dalam seminggu setidaknya tiga kali.2. Pilihlah makanan yang bergizi imbang, yaitu empat sehat fria sempurna.

Pola Hidup Sehat
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3.

4.

5.

lstirahat yang cukup.

Periksa ke dokter secara berkala.

Hindarkan mihuman, seperti kopi, teh, cokelat, alkohol, yang dapat memicu keaktifan saraf yang

sifatnya sementara, akan tetapi kurang baik untuk kesehatan.

Pakaian yang dimaksud di sini meliputi pakaian yang erat hubungannya dengan kesehatan, seperti

kemeja, T-shirt, baju, celana, rok, kaos kaki, sepatu, dan lain-lain.

Pakaian berguna antara lain untuk melindungi kulit dari kotoran yang berasal dari luar dan juga

untuk mengatur suhu tubuh, misalnya pakaian yang tebal dapat menahan atau menghalangi tubuh dari

udara dingin. Di samping itu, pakaian dapat pula mencegah bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pakaian antara lain:

1. Pakaian hendaknya diganti setiap selesai mandi dan jika kotor atau basah karena keringat atau air
hujan.

2. Kenakan pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh

3. Pakaian hendaknya dibedakan sesuai dengan keperluan, antara lain pakaian rumah, pakaian

sekolah, pakaian olahraga, pakalan kerja, pakaian rekreasi, pesta, dan pakaian tidur.

4. Pakaian yang telah dipakai keluar rumah hendaknya jangan dipakai untuk tidur, karena kemungkinan

terkena debu atau kotoran.

5. Jangan dibiasakan memakai pakaian orang lain untuk meneegah tertular penyakit.

Kebiasaan negatil yang tercermin pada perilaku yang kurang sehat dalam kehidupan sehari-hari

akan merugikan kesehatan seseorang.

Kebiasaan buruk tidak sehat yang dimaksud dapat dibedakan, di antaranya:

l. Kebiasaan Makan

Oleh karena sesuatu sebab tertentu, maka seseorang mempunyai kebiasaan yang buruk dalam

mengonsumsi makanan, sehingga ddpat menyebabkan berbagai akibat dalam kesehatan. Penyebab

kebiasaan yang salah menurut kesehatan di antaranya adalah:

a. Makanan karena hobi

Oleh karena sering memakan makanan jenis tertentu, maka kebutuhan makan bukan berdasarkan
giziseimbang, tetapi hanya memenuhi kesenangan atau kepuasan tanpa memandang manfaatnya

bagi tubuh.

b. Makanan secara berlebihan

Mengonsumsi makanan secara berlebihan dapat mengakibatkan obesitas (kegemukan), terutama

makanan yang dapat menimbulkan lemak. Karbohidrat yang tidak terpakai dalam tubuh akan

berubah menjadi lemak.
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Ada tiga cara untuk mengatasi obesitas (kegemukan), yaitu:
1) Mengurangi makanan yang dapat menimbulkan lemak dalam tubuh.
2) Membakar lemak dengan oara berolahraga.
3) Gabungan cara kesatu dan kedua, yaitu di samping mengurangi makanan tertentu juga

berolahraga, cara ini hasilnya paling efektif.
c. Sering terlambat makan

Penelitian membukikan bahwa salah satu penyebab sakit maag (lambung) adalah terlambat makan,
dan usus tetap bekerja. Jika hal ini sering

,IflX?.,i,
a) Hindarkan makanan yang banyak mengandung bahan kimia, misalnya zat pewarna, pengawet,

dan pemanis tiruan.

b) Pilihlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar.
c) Segeralah makan jika lapar dan berhentilah sebelum kenyang, hindarkan makan berlebihan.
d) Perhatikan menu gizi imbang empat sehat lima sempurna.
e) Berolahragalah secara teratur karena jika badan merasa segar maka nafsu makan akanI meningkat.

2. Kebiasaan Pada Minuman dan Rokok

Minuman teh, kopi, dan cokelat adalah kurang baik bagi kesehatan, karena teh mengandung
theopyline, kopi mengandung cafeine, dan cokelat mengandung theobromine. Zal-zaltersebut adalah
pemacu sistem saraf terutama otak, tetapi juga akan memLngaruhi ginjal, tekanan darah, denyut jantung,
pencernaan, dan metabolisme.

Di samping itu mempunyai pengaruh, seperti:
a. sulit tidur,

b. menurunkan nafsu makan,
c. denyut jantung akan naik pada saat istirahat,
d. saat metabolisme perlu lebih banyak oksigen, dan
e. pembentukan asam lambung terpacu. .

Alkohol dapat memengaruhi sistem saraf pusat karena minum yang terus-menerus maka akan
memengaruhi akal sehat yang berat di dalam otak, yaitu yang mengontrol plnahanan diri, pertimbangan
dan tingkah laku yang berlebihan di samping akan merusai organ-organ dalam lainnya.'

I I l I l a I I I t a t I r a r a !.t r I I I I r I I t ! I I a ! 3 f, r r fl E

Kebiasaan Menggunakan Obat.obat Tertentu

Perlu diketahui, obat pada dasarnya adalah racun yang jika digunakan maka akan mempunyai
efek samping jika penggunaannya terlalu sering dapat merugikan kesehatan, misalnya jika sedang
pusing meminum obat tertentu terkadang pusingnya hilang, tetapi belum sembuh t<aieni penyebab
pusing tersebut belum terobati dan makin lama tubuh semakin kebal terhadap pengaruh obat tersebut
jika dosisnya tidak ditambah. Pola hidup yang demikian perlu dihindarkan, pergilah-ke dokter jika sakit
dan gunakan obat-obat teftentu dengan pengaturan dosis yang benar. Jika kitergantung.n ob.rob.t
teftentu maka dapat merusak organ-organ, seperti ginjal, hati, lambung, dan sistem sarafl



1 Pola hidup sehat dapat diartikan sebagai perilaku positif dalam kebiasaan hidup sehari-hari yang

mempunyai pengaruh baik terhadap kesehatan.

Pola hidup baik dilakukan sebagai gaya hidup seseorang, yaitu kebiasaan seseorang dalam

kehidupan sehari-hari yang. ada hubungannya dengan kesehatah.

Untuk menghindari sisi buruk karena perubahan pola hidup maka langkah-langkah yang harus

dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Berolahraga secara teratur.

b. Makan-makanan yang bergizi.

c. lstirahat yang cukup.

d. Periksa ke dokter secara berkala.

e. Hindari meminum yang memiliki efek yang tidak baik.

Kebiasaan buruk dalam memilih pola hidup

a. Kebiasaan makan

Penyebab kebiasaan yang salah menurut kesehatan adalah sebagai berikut.
- makan karena hobi
- makan secara berlebih
- sering terlambat makan

h. Kebiasaan pada minuman dan merokok

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebiasaan makan, yaitu:

a. Hindari makanan yang mengandung zat kimia.

b. Pilihlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar.

c. Segeralah makan jika lapar dan berhentilah jika kenyang.

d. Perhatikan menu gizi seimbang empat sehat lima sempurna.

e. Berolahraga dengan teratur.

Minuman teh, kopi, dan cokelat adalah kurang baik bagi kesehatan, karena teh mengandung
theopyline, kopi mengandung cafein, dan cokelat mengandung theobromine. Zat-zat tersebut adalah
pemacu sistem saraf terutama otak, tetapi juga akan memengaruhi ginjal, tekanan darah, denyut
jantung, pencernaan, dan metabolisme.

Latihan

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

salah satu hurut a, b, c, d, atau e!

Cara hidup atau kebiasaan sehari-hari yang berpengaruh positif dalam kesehatan adalah ....

4.

5

6

1.

a. pola hidup

b. kebiasaan

c. pola hidup sehat

d. terapi

e. sugesti
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Perubahan pola hidup karena tingkat sosial ekonomi meningkat dan makanan yang banyak
mengandung lemak jenuh serta kurang aktivitas bisa mengakioitran penyakit ....a. sakit ginjal

b. sakit hati

c. penyakit gula darah
d. serangan jantung koroner
e. sakit maag

Mencegah kegemukan (obesitas) yang efesien adalah ....
a. berolahraga

b. mengurangi makanan berlemak
berolahraga dan mengurangi makanan berlemak
periksa ke dokter

e. diet
Di bawah ini yang kurang baik dalam'pola hidup sehat adatah ....
a. tidak merokok

b. makanan gizi seimbang
c. denyut jantung meningkat
d. olahraga yang teratur
e. istirahat yang cukup
Di bawah ini yang fidaktermasdk akibat dari minum teh, kopi, atau cokelat adalah ....a. sulit tidur
b. nafsu makan berkurang
c. denyut jantung meningkat
d. pembentukan asam lambung terpicu
e. tenaga lebih bergairah
Berolahraga sebaiknya dilakukan dengan rutin dan teratur. Olahraga, sebaiknya dilakukan ...
minggu.

a. 1 kali

b. 2 kali
c. 3 kali

d. 4 kali
'e. 5 kali

Minuman di bawah ini dapat memicu keaktifan sarat, kecuali ....
a. air putih/air,mineral

b. kopi

c. ookelat
d. teh

e. alkohol
Penyebab-kebiasaan yang salah menurut kesehatan adalah ....
a. berolahraga secara teratur
b. istirahatryang cukup
c. memakan makanan yang bergizi
d. sering terlambat makan
e. menghindari makanan yang mengandung bahan-bahan kimia

c.

d.

7

8



g, Jika ketergantungan abat-obatan maka akan dapat merusak organ lubuh, kecuali ....

a. ginjal

b. mata

c. lambung

d. hati

e. sistem syaraf

10. Sering terlambat makan bisa menyebabkan ....

a. paru-paru

b. ginjal

c. gigi

d. perut

e. maag

tt. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat!

2. Jelaskan fungsi dari pakaian!

3. Sebutkan jenis-jenis pakaian sesuai dengan keperluan!

4. Sebutkan tiga cara untuk mengatasi kegemukan (obesitas)!

5. Sebutkan langkah-langkah untuk menjalani pola hidup sehat!

Lakukan olahraga secara teratur.

Praktikkan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
1.

2.
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