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      UJIAN TENGAH SEMESTER 2 

   SMA ISLAM AL - AZHAR 4 
TAHUN PELAJARAN 2013 - 2014 

Mata Pelajaran  : Penjaskes 

K e l a s : XI (Sebelas) 

Hari, Tanggal : Kamis, 06  Maret  2014 

W a k t u :  10.00 - 11.30 wib 

 

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 pada …. 

a. pola pertahanan 

b. pola permainan 

c. pola penyerangan 

d. saat bertanding 

e. saat persiapan bertanding 

 

2. Yang tidak termasuk pelanggaran dalam 

permainan sepak bola adalah… 

 a. mendorong lawan 

 b. menyerang lawan secara kasar 

 c. memegang bola selama 10 detik 

d. menyepak atau mencoba menyepak 

lawan 

e. melempar lawan dengan bola secara 

sengaja 

 

3. Posisi pemain yang bertugas sebagai 

penyerang dalam permainan sepak bola  

dinamakan …. 

a. back 

b. striker 

c. full back 

d. center back 

e. poros hadang 

 

4. Pola pertahanan man to man di daerah 

pertahanan dalam permainan sepak bola  

istilah tersebut adalah …. 

a. pertahanan ganda 

b. pertahanan individu 

c. pertahanan kelompok 

d. pertahanan beregu 

e. pertahanan satu jaga satu 

 

5. Yang dimaksud dengan throw in dalam 

permainan sepak bola adalah… 

 

 

 

 

 a. hukuman 

 b. tendangan bebas 

 c. lemparan ke dalam 

 d. tendangan penalti 

 e. tendangan permulaan 

 

6. Yang dimaksud dengan kick off dalam 

permainan sepak bola adalah… 

 a. hukuman 

 b. tendangan bebas 

 c. lemparan ke dalam 

 d. tendangan penalti 

 e. tendangan permulaan 

.  

7. Permainan softball merupakan permainan 

yang ditemukan oleh… 

 a. James W. Smith 

 b. George Hancock 

 c. Morgan dan Adamson 

 d. William G. Morgan 

 e. James A. Naismith 

  

8. Permainan softball ditemukan pada tahun 

1887 dan pertama kali dimainkan di 

Indonesia bersamaan dengan 

terbentuknya organisasi softball Nasional 

pada tahun… 

 a. 1906 

 b. 1933 

 c. 1967 

 d. 1968 

 e. 1969 

 

9. Pemain penyerang mati dengan terpaksa 

karena pemain penjaga telah berhasil 

membawa bola menuju base, hal ini 

penerapan dari strategi … 

 a. bunt  

 b. steal 
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c. force out 

d. run down 

e. hit and run 

 

10. Strategi yang digunakan untuk 

menguasai pelari dalam permainan 

softball disebut… 

 a. bunt  

 b. steal 

 c. force out 

 d. run down 

 e. hit and run 

 

11. Yang bukan merupakan istilah dalam 

permainan softball adalah… 

 a. pitcher 

 b. strike 

 c. batter 

 d. free kick 

 e. run down 

 

12. Suatu usaha atau siasat dari suatu regu 

yang diterapkan dalam pertandingan 

disebut… 

 a. pola permainan 

 b. taktik permainan 

 c. teknik permainan 

 d. strategi pertahanan 

 e. strategi pertandingan 

 

13. Siasat yang dipergunakan oleh regu yang 

mendapatkan giliran memukul 

dinamakan… 

 a. pola permainan 

 b. taktik permainan 

 c. taktik penyerangan 

 d. strategi pertahanan 

 e. strategi penyerangan 

 

14. Siasat atau usaha dari regu penjaga 

lapangan untuk menghadang serangan 

lawan disebut… 

 a. pola permainan 

 b. taktik pertahanan 

 c. taktik penyerangan 

 d. strategi pertahanan 

 e. strategi penyerangan 

 

15. Pemain bola voli yang bertugas sebagai 

pengumpan dinamakan …. 

a. server 

b. spiker 

c. blocker 

d. reserver 

e. toaster/Set-uper 

 

 

 

 

16. Berikut merupakan tugas dari wasit II 

(umpire), yaitu… 

 a. membantu wasit I (referee) 

b. bertanggung jawab atas jalannya 

permainan 

c. bertanggung jawab atas pelanggaran 

dalam pertandingan 

d. harus meniup peluit ketika untuk 

memutuskan kesalahan 

e. memiliki kekuasaan mutlak dalam 

memimpin pertandingan 

  

17. Posisi pemain  libero   dalam permainan 

bola voli adalah sebagai …. 

a. server 

b. spiker 

c. blocker 

d. defencer 

e. toaster/Set-uper 

 

18. Permainan bola voli merupakan 

permainan yang ditemukan oleh… 

 a. William Cooper 

 b. George Hancock 

 c. Morgan dan Adamson 

 d. William G. Morgan 

 e. James A. Naismith 

 

19. Salah satu penyebab dihentikannya 

permainan bola basket adalah… 

 a. pressing 

 b. recreating 

 c. screening 

 d. teamwork 

 e. violation 

 

20. 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 

 

21. 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 
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22. 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 

 

23. Pola pertahanan satu lawan satu dalam 

permainan bola basket disebut… 

 a. violation 

 b. screening 

 c. zone defence 

 d. techninical foul.  

 e. man to man defence 

 

24. Bola dimasukkan dari dalam daerah 

three point dalam basket, maka dapat 

nilai …. 

a. 1 angka 

b. 2 angka 

c. 3 angka 

d. tidak mendapat angka 

e. pemain mendapat peringatan 

 

25. Permainan bola basket merupakan 

permainan yang ditemukan oleh… 

 a. George Cooper 

 b. George Hancock 

 c. Morgan dan Adamson 

 d. William G. Morgan 

 e. James A. Naismith 

 

26. Cara pemindahan tongkat estafet dimana 

penerima tongkat tidak menoleh ke 

belakang dinamakan cara… 

 a. blink 

 b. wissel 

 c. visual 

  d. strudle 

 e. non visual 

 

27. Kemampuan dasar permainan setiap 

pemain dalam pertandingan semua 

cabang olahraga disebut …. 

a. taktik beregu 

b. teknik beregu 

c. teknik individu 

d. taktik perorangan 

e. teknik dan taktik permainan 

 

28. Pada saat menerima tongkat estafet 

harus berlangsung pada daerah 

pergantian, yaitu… 

 a. daerah 3 meter 

 b. daerah 10 meter 

 

 

 c. daerah 20 meter 

 d. daerah 24 meter 

 e. daerah 50 meter 

 

29. Pelari estafet yang tidak perlu 

memindahkan tongkat adalah pelari 

urutan ke… 

 a. 1 

 b. 2 

 c. 3 

 d. 4 

 e. 1 dan 4 

 

30. Kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelari kedua dalam lari estafet adalah… 

 a. pelari yang tercepat 

 b. memiliki kekuatan yang baik 

 c. mempunyai semangat juang tinggi 

d. mempunyai kemampuan start yang 

baik 

e. memiliki daya tahan dan baik pada 

tikungan 

 

31. Seorang pelari estafet dinyatakan gagal 

dalam perlombaan apabila… 

 a. lari dilintasan sendiri 

 b. pelari tidak memasuki finish 

 c. lari dengan melihat ke belakang 

 d. tongkat estafet jatuh dan diambil lagi 

e. pelari member aba-aba pada saat 

pergantian tongkat 

 

32. Upaya penyerangan menggunakan 

tangan, lengan dinamakan… 

 a. tendangan 

 b. pukulan 

 c. menghindar 

 d. mengelak 

 e. serangan 

 

33. Serangan dengan menggunakan kaki 

disebut… 

 a. elakan 

 b. sikuan 

 c. pukulan 

 d. tendangan 

 e. kuda-kuda 

 

34. Serangan yang baik dan efektif pada 

ilmu bela diri harus memiliki unsur 

teknik …. 

a. sikuan 

b. sapuan 

c. pukulan 

d. dorongan 

e. kuda-kuda 
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35. Cinta bangsa dan tanah air merupakan 

jurus IPSI yang ke… 

 a. I 

 b. II 

 c. III 

 d. IV 

 e. V 

 

36. Latihan sirkuit diperkenalkan oleh… 

 a. William Cooper 

 b. William G. Morgan 

 c. James A. Naismith 

 d. George Hancock 

 e. Morgan dan Adamson 

 

37. Lari steeple chase merupakan nomor lari 

3000 meter dalam atletik, yaitu …. 

a. lari sprint 

b. lari marathon 

c. lari jarak jauh 

d. lari jarak pendek 

e. lari jarak menengah 

 

38. Cabang lembing merupakan salah satu 

cabang atletik pada nomor…. 

a. lari 

b. jalan 

c. lompat  

d. lempar 

e. panahan 

 

39. 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 

 

40. Yang tidak termasuk jenis lomba pada 

nomor lempar  dalam atletik dibawah ini 

adalah…. 

 a. martil 

 b. peluru 

c. cakram 

d. lembing 

 e. lompat jauh 

 

41. Upaya pembelaan menggunakan tangan 

atau lengan dalam olah raga pencak silat 

dinamakan …. 

a. elakan 

b. geseran 

c. serangan 

d. tangkisan 

e. dorongan 

 

 

42. 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 

 

43. Kombinasi dari semua unsur latihan 

kebugaran jasmani disebut …. 

a. total training 

b. speed training 

c. power training 

d. circuit training 

e. interval training 

 

44. Tes untuk mengukur daya tahan jantung 

dan paru adalah… 

 a. tes lari jauh 

 b. tes angkat tubuh 

 c. tes lari cepat 60 meter 

 d. tes loncat tegak (vertical jump) 

 e. tes baring duduk 60 detik 

  

45. 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 

 

46. 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 

 

47. 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 
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48. Kemampuan untuk berubah posisi dalam 

satu arah secepat mungkin sesuai dengan 

situasi yang dihadapi dan dikehehdaki 

adalah… 

 a. fleksibitas 

 b. kecepatan 

 c. kelincahan 

 d. daya ledak otot 

 e. daya tahan paru dan jantung 

 

49. Latihan sirkuit biasanya disusun dalam 

bentuk… 

 a. oval 

 b. berjajar 

 c. segi lima 

 d. lingkaran 

 e. menyerong 

 

50. Jurus IPSI yang ke I adalah… 

 a. Takwa dan budi pekerti luhur 

 b. Pancasila dan Undang-undang 1945 

 c. Cinta bangsa dan tanah air 

 d. Persaudaraan dan persatuan 

e. Kemajuan yang berkepribadian 

Indonesia 

 

51..Jurus IPSI yang ke II adalah… 

 a. Takwa dan budi pekerti luhur 

 b. Pancasila dan Undang-undang 1945 

 c. Cinta bangsa dan tanah air 

 d. Persaudaraan dan persatuan 

e.Kemajuan yang berkepribadian 

Indonesia 

 

52.  Jurus IPSI yang ke IV adalah… 

 a. Takwa dan budi pekerti luhur 

 b. Pancasila dan Undang-undang 1945 

 c. Cinta bangsa dan tanah air 

 d. Persaudaraan dan persatuan 

e. Kemajuan yang berkepribadian 

Indonesia 

 

53. Dalam sebuah tim terdapat pemain 

bertugas mengatur arah serangan 

biasanya disebut… 

a. posisi  

b. striker  

c. libero 

d. topplayer 

e. playmaker 

 

54.  Jurus IPSI yang ke V adalah… 

 a. Cinta bangsa dan tanah air 

 b. Persaudaraan dan persatuan 

 c. Takwa dan budi pekerti luhur 

 d. Pancasila dan Undang-undang 1945 

 e. Kemajuan yang berkepribadian 

Indonesia 

 

55. Seorang pesilat telah berusaha 

menerapkan serangan dengan cepat dan 

siasat untuk mengalahkan lawan, maka 

pesilat tersebut telah melakukan… 

 a. teknik permainan 

 b. teknik penyerangan 

 c. teknik pertahanan 

 d. taktik permainan 

 e. taktik penyerangan 

 

56. Seorang pesilat telah melakukan pukulan 

dan kuncian pada saat menyerang untuk 

mengalahkan lawan, maka pesilat 

tersebut telah melakukan… 

 a. teknik permainan bertahan 

 b. teknik penyerangan dengan tangan 

 c. teknik pertahanan dengan tangan 

 d. taktik permainan menghindar 

 e. taktik penyerangan dalam permainan 

 

57. Jurus IPSI yang ke VI adalah… 

 a. Cinta bangsa dan tanah air 

 b. Persaudaraan dan persatuan 

c. Kemajuan yang berkepribadian 

Indonesia 

d. Kebenaran, keadilan dan kejujuran 

e. Tahan cobaan dan godaan 

 

58. Apabila pemukul berhasil melakukan 

pukulannya kemudian berhasil lari  

menuju home base tanpa hambatan, 

maka keberhasilan pemain softball 

tersebut dinamakan …. 

a. home run 

b. side arm throw 

c. overhand throw 

d. base ball throw 

e. underhand throw 

 

59. Jurus IPSI yang ke VII adalah… 

 a. Cinta bangsa dan tanah air 

 b. Persaudaraan dan persatuan 

c. Tahan cobaan dan godaan 

d. Kebenaran, keadilan dan kejujuran 

e. Kemajuan yang berkepribadian 

Indonesia 

 

60. Bentuk latihan unuk meningkatkan  

kecepatan otot tungkai adalah… 

 a. jogging 

 b. lari sprint 

 c. lari maraton 

 d. lari suttle run 

 e. lari jarak staplechass 

 .  
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ALHAMDULILLAH 


