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      UJIAN TENGAH SEMESTER 2 

   SMA ISLAM AL - AZHAR 4 
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 

Mata Pelajaran  : Penjaskes 

K e l a s : XI (Sebelas) 

Hari, Tanggal :  

W a k t u :  

 

Petunjuk : 
1. Terlebih dahulu baca “Basmalah” kemudian tulis nomor kode peserta pada lembar jawaban yang telah 

disediakan, dengan menggunakan pencil 2 B  

2. Segera laporkan pada pengawas, jika terdapat kalimat yang kurang jelas, rusak atau jumlah soalnya kurang 

3. Mintalah kertas buram kepada pengawas bila diperlukan 

4. Dahulukan menjawab soal yang dianggap mudah 

5. Periksalah pekerjaan kamu sebelum diserahkan kepada pengawas 

6. Dilarang menggunakan Kalkulator untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Ekonomi 

7. Selesai mengerjakan bacalah “Hamdalah”. 

 

Pilihlah satu jawaban yang benar! 
1. Berbagai strategi permainan sepakbola 

harus diterapkan terutama dalam …. 

a. pola pertahanan 

b. situasi permainan 

c. pola penyerangan 

d. menerapkan pola permainan 

e. menerapkan teknik yang cantik 

 

2. Kunci utama dalam memenangkan suatu 

pertandingan sepak bola adalah …. 

a. kerjasama tim disemua lini 

b. menerapkan teknik yang jitu 

c. kapten regu dalam memotivasi tim 

d. menerapkan strategi dan taktik jitu 

e. menggunakan teknik yang sempurna 

 

3. Posisi pemain yang bertugas sebagai 

penyerang tengah dalam permainan sepak 

bola  dinamakan …. 

a. back 

b. striker 

c. full back 

d. center back 

e. poros hadang 

 

4. Pola pertahanan satu jaga satu di daerah 

pertahanan dalam permainan sepak bola  

dinamakan …. 

a. defence 

b. man to man 

c. zone defence 

d. total marking 

e. zone marking 

 

5. Apabila seorang pemain mentacle lawan 

dengan sengaja pada permainan sepak 

bola, maka diberikan …. 

a. peringatan 

b. kartu merah 

c. kartu kuning 

d. tendangan bebas 

e. bukan merupakan pelanggaran 

6. Apabila seorang pemain mengeluarkan 

kata-kata yang tidak sopan kepada lawan 

pada permainan sepak bola, maka wasit 

akan memberikan sanksi …. 

a. peringatan 

b. kartu merah 

c. kartu kuning 

d. tendangan bebas 

e. bukan merupakan pelanggaran 

 

7. Apabila seorang pemain bertahan 

menjatuhkan pemain penyerang di dalam 

kotak pinalti pada permainan sepak bola, 

maka wasit memberikan hukuman …. 

a. tendangan pinalti 

b. diberi kartu kuning 

c. diberikan kartu merah 

d. tendangan bebas langsung 

e. tendangan bebas tidak langsung 

 

8. Teknik permainan sepak bola yang tidak 

dapat menciptakan gol secara langsung 

adalah …. 

a. menyundul bola 

b. tendangan bebas 

c. tendangan pinalti 

d. lemparan ke dalam 

e. tendangan penjaga gawang 

 

9. Pemain bola voli yang bertugas sebagai 

pengumpan dinamakan …. 

a. server 

b. spiker 

c. blocker 

d. reserver 

e. toaster/Set-uper 

 

10. Pemain yang bertugas khusus sebagai 

pemain bertahan dalam permainan bola 

voli adalah …. 

a. server 

b. libero 
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c. spiker 

d. blocker 

e. reserver 

 

11. Sistem penyerangan dalam permainan 

bola voli yang dilakukan dengan 

bertukar tempat dinamakan …. 

a. over 

b. relay 

c. set-uper 

d. switching 

e. over position 

 

12. Permainan bola basket adalah suatu 

permainan yang dimainkan oleh dua 

regu, yang masing-masing regu terdiri 

atas …. 

a. 3 orang 

b. 5 orang 

c. 6 orang 

d. 9 orang 

e. 11 orang 

 

13. Bola dimasukkan melalui teknik lay up 

dalam basket akan dihitung …. 

a. 1 angka 

b. 2 angka 

c. 3 angka 

d. tidak mendapat angka 

e. pemain mendapat peringatan 

 

14. Guard  dalam permainan bola basket 

adalah seorang pemain yang berfungsi 

sebagai penjaga …. 

a. daerah penyerangan 

b. daerah pertahanan depan 

c. daerah pertahanan tengah 

d. daerah penyerangan tengah 

e. daerah pertahanan belakang 

 

15. Forward dalam permainan bola basket 

sering disebut sebagai pemain yang 

bertugas sebagai…. 

a. penyerang 

b. penjaga daerah depan 

c. penjaga daerah belakang 

d. sasaran operan teman seregu 

e. membendung tembakan lawan 

 

16. Center dalam permainan bola basket 

mendapat tugas pokok diantaranya 

adalah …. 

a. sebagai penyerang 

b. menjaga daerah belakang 

c. menyusup ke pertahanan lawan 

d. pemberi umpan kepada teman 

seregunya 

e. menjadi sasaran operan teman seregu 

ketika berada di daerah pertahanan 

lawan 

 

17. Siasat yang dilakukan oleh better untuk 

membantu agar base-runner dapat maju 

beberapa base didepannya dengan 

selamat dalam permainan soft ball 

dinamakan …. 

a. the steal 

b. home run 

c. hit and run 

d. sacrifice fly 

e. sacrifice bunt 

 

18. Menyentuh bola dengan kaki dalam 

permainan bola basket merupakan …. 

a. pelanggaran kelompok 

b. pelanggaran perorangan 

c. pemain diberikan peringatan 

d. bukan merupakan pelanggaran 

e. pemain dikeluarkan dari lapangan 

 

19. Bola dimasukkan dari luar daerah three 

point dalam basket, maka nilainya …. 

a. 1 angka 

b. 2 angka 

c. 3 angka 

d. tidak mendapat angka 

e. pemain mendapat peringatan 

 

20. Usaha atau siasat suatu regu yang 

diterapkan dalam pertandingan, yaitu …. 

a. taktik permainan 

b. tujuan permainan 

c. teknik permainan 

d. strategi permainan 

e. bentuk-bentuk permainan 

 

21. Keterampilan yang dimiliki secara 

individu yang dapat diterapkan dalam 

pertandingan disebut …. 

a. taktik beregu 

b. pola-pola beregu 

c. teknik perorangan 

d. pola-pola perorangan 

e. taktik dan pola permainan 

 

22. Siasat yang dipergunakan oleh regu yang 

mendapat giliran memukul dalam 

permainan soft ball dinamakan …. 

a. pola pertahanan 

b. taktik pertahanan 

c. pola penyerangan 

d. taktik penyerangan 

e. taktik dan pola penyerangan 

 

23. Siasat yang dilakukan oleh pelari di base 

dalam softball dinamakan …. 
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a. the steal 

b. home run 

c. hit and run 

d. sacrifice fly 

e. sacrifice base 

 

24. Pada permainan soft ball saat 

pertandingan sangat ketat, maka regu 

sebaiknya menggunakan taktik …. 

a. the steal 

b. home run 

c. hit and run 

d. sacrifice fly 

e. sacrifice base 

 

25. Apabila pemukul dapat berlari langsung 

menuju home base atas pukulannya 

sendiri dalam softball, maka pemukul 

tersebut dinamakan …. 

a. home run 

b. side arm throw 

c. overhand throw 

d. base ball throw 

e. underhand throw 

 

26. Tujuan melakukan taktik pertahanan 

adalah …. 

a. menghalangi lawan 

b. mematahkan serangan lawan 

c. membuat lawan tidak berdaya 

d. membuat lawan menjadi frustasi 

e. membuat lawan melakukan kesalahan 

 

27. Sistem penjagaan dalam permainan 

softball adalah …. 

a. deep position dan close position 

b. close position dan medium position 

c. deep position dan medium position 

d. medium position dan short position 

e. deep position, close position, dan 

medium position 

 

28. Pukulan yang dilakukan agar bola tidak 

bergulir jauh dalam permainan soft ball 

dinamakan …. 

a. bunt 

b. swing 

c. batter 

d. shorter 

e. shooter 

 

29. Lari steeple chase merupakan salah satu 

nomor lari dalam atletik, yaitu lari …. 

a. jauh 

b. sprint 

c. marathon 

d. jarak pendek 

e. jarak menengah 

 

30. Pada atletik jenis lomba lari steeple 

chase dilakukan dengan melalui …. 

a. jalan raya 

b. jalan berbatuan 

c. jalan persawahan 

d. jalan pegunungan 

e. rintangan berair dan gawang 

 

31. Start yang digunakan oleh pelari steeple 

chase adalah …. 

a. start berdiri 

b. start pendek 

c. start jongkok 

d. start panjang 

e. start melayang 

 

32. Lempar lembing merupakan salah satu 

cabang atletik pada nomor…. 

a. lari 

b. jalan 

c. lompat  

d. lempar 

e. panahan 

 

33. Cara memegang lembing ditempatkan 

pada …. 

a. atas bahu 

b. atas kepala 

c. didepan pinggang 

d. di belakang badan 

e. menempel pada bahu 

 

34. Sikap tubuh ketika melemparkan 

lembing adalah …. 

a. badan ditegakkan 

b. badan berdiri tegak 

c. badan dibungkukkan 

d. badan dicondongkan ke depan 

e. badan dicondongkan ke belakang 

 

35. Dalam perlombaan lempar lembing, 

apabila jatuhnya lembing di luar sektor 

lemparan, maka lemparan tersebut 

dinyatakan …. 

a. lemparan diulangi 

b. lemparan yang syah 

c. lemparan tidak syah 

d. pelempar diberi teguran 

e. pelempar diberi peringatan 

 

36. Upaya pembelaan menggunakan tangan 

atau lengan dalam olah raga pencak silat 

dinamakan …. 

a. elakan 

b. geseran 

c. serangan 

d. tangkisan 

e. dorongan 
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37. Serangan dengan menggunakan kaki 

dalam pencak silat disebut …. 

a. sikuan 

b. elakan 

c. pukulan 

d. tendangan 

e. kuda-kuda  

 

38. Serangan yang baik dan efektif pada 

ilmu bela diri harus memiliki 

kemampuan teknik …. 

a. sikuan 

b. sapuan 

c. pukulan 

d. dorongan 

e. kuda-kuda 

 

39. Memelihara budaya dan bangsa sendiri 

serta berusaha untuk 

mengembangkannya, merupakan nilai-

nilai pencak silat, yaitu …. 

a. cinta bangsa dan tanah air 

b. tenggang rasa dan percaya diri 

c. persaudaraan dan pengendalian diri 

d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa  

e. berani menegakkan kejujuran dan 

keadilan 

 

40. Kombinasi dari semua unsur latihan 

kebugaran jasmani disebut …. 

a. total training 

b. speed training 

c. power training 

d. circuit training 

e. interval training 

 

41. Latihan circuit/circuit training pertama 

kali dikenalkan oleh …. 

a. William Cooper 

b. Fer Hendrik Ling 

c. James A. Naismith 

d. William G. Morgan 

e. Morgan dan Adamson 

 

42. Landasan latihan sirkuit/sircuit training 

yaitu melakukan suatu jumlah pekerjaan 

atau latihan dalam waktu …. 

a. selama-lamanya 

b. sebesar-besarnya 

c. seefisien mungkin 

d. seefektif mungkin 

e. sesingkat-singkatnya 

 

43. Untuk mengetahui perkembangan 

kemampuan fisik siswa merupakan 

bagian dari fungsi …. 

a. tes kebugaran jasmani 

b. tujuan kebugaran jasmani 

c. manfaat kebugaran jasmani 

d. konsep dasar kebugaran jasmani 

e. prinsip-prinsip kebugaran jasmani 

 

44. Kemampuan otot-otot untuk melakukan 

tugas gerak yang membebani otot dalam 

waktu yang cukup lama disebut …. 

a. kekuatan otot 

b. kekakuan otot 

c. kekebalan otot 

d. daya tahan otot 

e. kemampuan otot 

 

45. Kemampuan seseorang untuk dapat 

mengubah arah dengan cepat dan tepat 

pada waktu bergerak tanpa kehilangan 

keseimbangan dinamakan …. 

a. kecepatan 

b. kelincahan 

c. daya tahan 

d. kelentukan 

e. keseimbangan 

 

46. Saat melakukan gerakan guling ke 

depan, bagian tubuh yang mengenai 

matras lebih dahulu adalah …. 

a. perut 

b. kepala 

c. tengkuk 

d. pinggang 

e. punggung 

 

47. Sikap badan yang benar ketika 

melakukan guling depan dalam senam 

lantai adalah …. 

a. badan dibulatkan 

b. badan diluruskan 

c. badan disilangkan 

d. badan ditegakkan 

e. badan dimiringkan 

 

48. Posisi badan saat akan melakukan guling 

ke belakang yang benar dalam senam 

lantai adalah …. 

a. di depan matras 

b. di samping matras 

c. menghadap matras 

d. sebelah kanan matras 

e. membelakangi matras 

 

49. Gerakan meroda pada senam lantai 

secara bergantian bertumpu pada …. 

a. dua kaki 

b. dua tangan 

c. satu kaki dan dua tangan 

d. satu tangan dan dua kaki 

e. dua tangan dan dua kaki 
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50. Yang menentukan berhasil tidaknya 

penyerangan (smash) dalam permainan 

bola voli bergantung pada …. 

a. posisi pemain 

b. jangkauan tangan  

c. timing yang tepat 

d. bola yang diumpan 

e. keterampilan dalam menyerang 

 

 

 

ALHAMDULILLAH 


