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   PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
SMA NEGERI 16 BATAM
		    ALAMAT: KEL.MANGSANG,KEC.SEI.BEDUK TELP. (0778)7377329                                

Ujian Sekolah
Mata pelajaran penjaskes
Kelas XII

1.	Sistem bermain sepak bola dengan menggunakan libero adakah 
 	a.sistem 4-4-2
b.sistem 1-3-3-3
c. sistem 4-2-4
d.sistem 4-3-3
e.sistem 5-3-2
     
2.	Posisi pemain yang bertugas sebagai penyerang tengah dinamakan 
a.centre back
b.poros hadang 
c.full back
d.libero
e.striker
      
3.	Pola pertahanan satun jaga satu didaerah pertahanan disebut 
a.man to man 
b. total marking
c. zone marking 
d. counter attack 
e. zone defence
 
     4.Yang tidak temasuk pola penyerangan dalam suatu permainan sepak bola berikut
       Ini adalah 
	a.Pola melakukan gerakan tersusun 
	b.pola  bermain menghadapi tembok
	c.pola bermain terencana 
	d.pola sapu bersih 
	e.pola mencari ruang kosong

5	Salah satu syarat untuk  menjadi wasit sepak bola adalah 
a.memiliki ijazah SMA 
b.berusia 24-40 tahun
c.memiliki dedikasi tinggi 
d.lulus tes wasit
e.memiliki tinggi badan yang cukup

6.	Salah satu tugas hakim garis permainan sepak bola adalah 
a.memutuskan terjadinya pelanggaran 
b.menentukan posisi off side
c.menghukum pemain 
d.menghentikan permainan 
e.menentukan pelanggaran peraturan

    7.  Wasit menghentikan permainan sementara apabila 
	a.terjadi pelanggaran peraturan 
	b.pemain keluar lapangan permaian
	c.coach memberi isyarat kepada pemain 
	d.selesainya permainan babak pertama 
	e. selesainya permainan babak kedua 
  
8	pemain bola volly yang bertugas sebagai pengumpan dinamakan 
a.server 
b.spike 
c.reserver
d.toaster/set upper 
e.blocker 

     9.  pada posisi kapten dalam permainan bola voli berada pada 
	a.posisi 1
	b.posisi 4
	c.posisi 2
	d.posisi 6
	e.posisi 3

10.	pemain yang bertugas menutup daerah kosong saat membendung adalah 
a.spiker/smaser
b.cover
c.blocker
d. toaster/set upper 
e.blocker

11.	jumlah suatu regu pemain softball adalah 
a.6 pemain
b.9 pemain
c.7 pemain 
d.11 pemain
e.8 pemain

12.	pemain yang bertugas menjaga daerah lapangan luar ( outfield ) adalah 
a.first baseman
b.seconde baseman 
c.third baseman 
d.shortsstop
e.right fielder

13.	pemain yang tidak bertugas menjaga daerah lapangan luar ( outfield ) adalah
	a.right fielder and left fielder
	b. left fielder and centre fielder
	c. right fielder and seconde fielder
	d. centre fielder and third fielder
	e. right fielder , . left fielder , and centre fielder

14.  pemain yang bertugas  menjaga home plate dan base kedua adalah 
	a.first baseman 
	b. shortstop
	c.seconde baseman 
	d.pitcher 
	e.third baseman 

15.  pemain yang bertugas menjaga base satu and base dua adalah 
	a. first baseman
	b. seconde baseman
	c. third baseman
	d. shortstop
	e. pitcher

16.  pemain yang bertugas menjaga base dua dan base tiga adalah 
	a. first baseman
	b. seconde baseman
	c. third baseman
	d. shortstop
	e. pitcher

17.  pemain yang bertugas menjaga base and base adalah 
	a. first baseman
	b. seconde baseman
	c. third baseman
	d. shortstop
	e. pitcher

18.  pemain yang bertugas menjaga sekitar pitcher and and home plate adalah 
	a. first baseman
	b. seconde baseman
	c. third baseman
	d. shortstop
	e. pitcher

19. pemain yang bertugas menjaga sekitar home plate and back stop adalah 
	a. first baseman
	b. catcher
	c. seconde baseman
	d. pitcher
	e. third baseman

20.	petugas yang menjaga daerah dari garias batas base ketiga sampai mendekati 
	base kedua adalah
	a. left fielder
	b. shortstop
	c. right fielder
	d. pitcher
	e.centre fielder

21.  tujuan utama latihan kondisi fisik atau kebugaran jasmani adalah
	a.meningkatkan fleksibilitas
	b.meningkatkan daya tubuh 
	c.membenuk postur tubuh 
	d.meningkatkan kebugaran jasmani
	e. meningkatkan kekuatan 

22.  yang dimaksud dengan kesegaran jasmani adalah setelah melakukan aktifitas 
	Seseorang akan mengalami............. 
	a. pemulihan yang berarti
	b. kesehatan yang tinggi
	c. kelelahan yang tinggi
	d. daya tahan yang optimal 
	e. kesegaran jasmani yang baik 

 23. seseorang tidak mencapai kesegaran jasmani secara menyeluruh atau umum tanpa 
	didasari dengan keadaan 
	a.fleksibilitas yang tinggi 
	b.kecepatan yang tinggi
	c.fleksibilitas yang baik 
	d.daya tahan yang optimal 
	e. kesegaran jasmani yang baik 

24.	Seseorang memiliki kesegaran jasmani yang baik akan terhindar dari 
	a.malapetaka yang menimpanya 
	b.serangan jantung yang tiba tiba 
	c.ketengan otot yang berlebihan 
	d.cidera saat melakukan kerja berat 
	e.sakit perut yang sangat parah 

25.	Yang tidak termasuk penyebab timbulnya cidera olahraga dibawah ini adalah 
	a.kurangnya daya tahan 
	b.kurangnya kelentukan 
	c.kurangnya kalori protein 
	d.kurangnya kecepatan 
	e.kurangnya kekuatan otot

26.	Lamanya atlet mengikuti program latihan kondisi fisik sebelum musim pertandingan 
	adalah 
	a.6-7 minggu
	b.7-9 minggu 
	c.8-10 minggu 
	d.9-12 minggu 
	e.10-14 minggu

27.	Latihan meloncat bangku atau kotak bertujuan untuk melatih otot
	a.punggung 
	b.lengan
	c.tangan 
	d.tungkai
	e.kaki

28.	Latihan push up bertujuan untuk melatih otot 
	a.punggung 
	b.lengan
	c.tangan 
	d.tungkai
	e.kaki

29.	Salah satu bentuk latihan kombinasi kekuatan adalah
 	a.cirsuit training
	b.interval trainng 
	c.shuttle up
	d.squard jump 
	e.push up

30.	Bentuk bentuk latihan untuk meninggkatkan daya tahan adalah 
	a.latihan aerobik and cross country 
	b.latihan cross country and fartlek
	c.latihan fartlek and interval 
	d.latihan inteval and shuttle run
	e. latihan  aerobik  cross country , fartlek and interval

31.	Teknik yang harus dikuasai sebelum mempelajari loncat harimau adalah 
	a.salto
	b.sikap lilin 
	c.kayang 
	d.guling depan 
	e.guling belakang

32.	Tolakan yang baik ketika melakukan loncat harimau adalah
	a.satu tanggan 
	b.dua tangan 
	c.satu kaki
	d.dua kaki 
	e.kedua tangan dan kaki 

33.	Sikap badan ketika menyentuh matras pada gerakan loncat harimau adalah 
	a.telungkup
	b.telentang 
	c.miring 
	d.bulat 
	e. lurus 

34.	Bagian badan yang pertama kali kena matras ketika melakukan loncat harimau adalah 
	a.pinggang 
	b.pinggul
	c.perut 
	d.pundak 
	e.kepala 

35.	loncat harimau disebut juga 
	a.salto
	b.koprol
	c.back hand spring 
	d.neckip
	e.tiger sprong

36.	Pada latihan loncat jongkok saat tangan menyentuh ujung box sudut yang ideal adalah 
	a.20
	b.30
	c.40
	d.50
	e.60

37.	Untuk melakukan loncat jongkok memerlukan adanya 
	a.semangat 
	b.keberanian 
	c.ekhawatiran 
	d.ragu-ragu 
	e.was was 

38.	Setelah melakukan tolakan paada teknik guling depan diatas peti lompat maka langkah
	selanjutnya adalah 
	a.semua yang disini salah 
	b.mendarat 
	c.guling depan diatas peti 
	d.awalan 
	e.berguling guling 

39.	Sebelum melakukan guling depan diatas peti lompat maka yang harus dilakukan oleh 
	pesenam adalah 
	a.awalan 
	b.mendarat
	c.tolakan 
	d.loncatan 
	e. semuanya tidak benar 

40.	Latihan guling depan diatas peti lompat termasuk dalam senam 
	a.irama 
	b.alat 
	c.lantai 
	d.beraturan 
	e.indah 

41. 	Gerakan seperti jingkat sentakan lompatan merupakan jenis senam aerobik aliran 
	a.senam aerobik kursi 
	b.senam aerobik low impact
	c.senam aerobik modern impact
	d.senam aerobik high impact
	e.senam aerobik dengan bangku

42.	geraka seperti lange, over the top , power moves , langkah t , langkah v merupakan 
	jenis senam aliran 
	a.senam aerobik kursi 
	b.senam aerobik low impact
	c.senam aerobik modern impact
	d.senam aerobik high impact
	e.senam aerobik dengan bangku

43.	 Yang tidak termasuk gerakan senam aerobik adalah 
	a.meloncat loncat 
	b.menggangkat tangan di atas 
	c.dibuka and disilang 
	d.mengayun 
	e.memompa 

44.	Kedua tangan kedepan dan kebelakang dengan bahu sedikit tekuk dan
	berada di sisi . hal ini merupakan bentuk gerakan senam aerobik 
	a.menggangkat tangan ke depan 
	b.kera 
	c.dibuka and disilang 
	d.mengayun 
	e.memompa 

45.	Untuk menggerakan kelompok-kelompok otot guna meningkatkan keuntungan aerobik 
	adalah tujuan 
	a.senam aerobik kursi 
	b.senam aerobik low impact
	c.senam aerobik modern impact
	d.senam aerobik high impact
	e.senam aerobik dengan bangku

46.	Kedua tangan menepuk  paha untuk membuat suara tamparan disebut 
	a.tinju 
	b.kera
	c.mengayun 
	d.tepukan 
	e.dibuka and disilang 

47.	Latihan menyamping dengan intensitas tinggi adalah latihan 
	a.menurun 
	b.menyamping 
	c.meluncur
	d.melompat
	e.meloncat

48.	Gerakan cross country mirip dengan gerakan 
	a.low impact 
	b.moderate impact 
	c.high impact
	d.split high impact
	e.twist high impact

49.	Ditengah papan luncurkan kedua kaki ke samping pada saat bersamaan 
	kemudian luncurkan kedlam bersamaan merupakan gerakan 
	a.luncuran atletik
	b.luncuran adduksi
	c.diagonal lague 
	d.lunge
	e.meluncur jongkok 

50.	Berikut merupakan gerakan meluncur kecuali 
	a.luncuran adduksi
	b.pojok ke pojok 
	c. menepuk 
	d.melompat 
	e.telemark


