
TUGAS MATA PELAJARAN PJOK MINGGU PERTAMA 

KELAS IX  SMP IT MTA KARANGANYAR 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

 

 

1. Menyelesaikan tugas individu bagi yang belum mengumpulkan 

2.  Menyelesaikan tugas fortovolio bagi yang belum mengumpulkan 

3. Mempelajari kisi-kisi penilaian akhir tahun 

 

 

 

 

 

NB. Tugas individu dan fortovolio yang belum mengumpulkan paling lambat senin 23 maret 

2020, cara pengumpulannya foto tugas bagian cover dan beberapa isi didalammya, kelas 

IX A dan B dikirim ke ustadz heri fansuri melalui WA atau email 

fansuri.heri@gmail.com, untuk kelas putri pengumpulan ke ustazah Eka 
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KISI-KISI PAT KELAS IX SMP IT MTA KARANGANYAR 
 TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

No Kopetensi dasar 
Kelas Materi Indikator soal 

1 Permainan dan Olahraga 

  

Peserta didik mampu 

memahami tentang: 

- Teknik dasar, variasi dan 

kombinasi permainan: 

bola besar meliputi: 

   permainan sepakbola, 

   permainan bolavoli, permainan 

   bola basket - bola kecil meliputi:      

rounders,bulutangkis, tenis meja, kasti 

- bola kecil meliputi: rounders, 

   bulutangkis, tenis meja, kasti 

- atletik meliputi: lari, lempar, 

   lompat 

- beladiri pencak silat 
VII, VIII, IX 

Permainan Sepak bola 

Teknik dasar sepak bola 

Teknik dasar yang paling dominan di 

pakai dalam permainan sepak bola 

sarana dan prasarana permainan sepak 
bola 

Induk organisasi yang menaungi sepak bola 
di seluruh dunia dan indonesia 

Permainan Bola Volly 

Teknik dasar Bola Volly 

Pencipta permainan bola volly 

Permainan Bola basket 
Teknik-teknik Bola basket, passing, 
shooting, dribling, 

Permainan Bulu tangkis Teknik-teknik bulu tangkis 

Permainan bola kasti Teknik dasar kasti 

Atletik nomor lari 
Teknik dalam melakukan lari jarak pendek 



Atletik nomor lompat  Teknik dalam melakukan gerakan lompat 
jauh 

Atletik nomor lempar 
Menjelaskan cara yang benar melakukan 
teknik lempar cakram  

Pecak silat 
Induk organisasi yang menaungi olahraga 
pecak silat dan teknik-teknik dasar pecak 
silat 

2 Kebugaran Jasmani 

VII-IX 

kekuatan otot, daya tahan otot, 
daya tahan jantung dan paru-paru, 
kelentukan, keseimbangan, 
kecepatan, 
kelincahan 

bentuk latihan beban yang dapat 
membantu meningkatkan 
kekuatan otot lengan 
 
manfaat seseorang memiliki daya tahan 
tubuh 
 
latiham meningkatkan daya tahan jantung 
dan paru-paru 
 
Kemampuan menggerakan persendiaan 
dan otot pada keseluruhan ruang geraknya 
Latihan keseimbangan 
gerakan untuk melatih kecepatan 
bentuk latihan untuk meningkatkan 
kelincahan 
 Apa manfaat pemanasan ? 

  

Peserta didik mampu 

-memahami tentang: 

bentuk-bentuk latihan kebugaran 

jasmani meliputi: kekuatan otot, daya 

tahan  otot, 

daya tahan jantung dan paru- paru, 

kelentukan, 

-keseimbangan, kecepatan, 

kelincahan 



3 Senam Dasar 

VIII-IX 

sikap kapal terbang, kayang, sikap 
lilin, head stand, hand stand, guling 
depan, guling belakang, meroda, 
guling lenting 

Gerakan awalan - akhiran guling depan dan 
guling belakang, menjelaskan dengan 
benar cara melakukan teknik senam dasar 
Guling depan 

  

Bentuk-bentuk latihan senam 
Dasar yang meliputi: sikap kapal 
Terbang, kayang, sikap lilin, head 
stand, hand stand, guling 
 
depan, guling belakang, meroda, 
guling lenting, lenting tangan 

4 Senam Irama 

IX 

senam irama tanpa alat,senam 
irama dengan alat 

Yang dimaksut dengan senam irama 

  

senam irama meliputi: senam 
irama tanpa alat, senam irama 
dengan alat - 

5 Aquatik 

VIII-IX 

renang gaya dada, gaya bebas 
gaya punggung 

Posisi badan pada saat renang gaya dada 
Posisi tubuh pada waktu melakukan renang 
gaya bebas 
Sumber gerakan kaki ketika melakukan 
renang gaya punggung 
Sebutkan gaya-gaya dalam olahraga renang 
? 

  

meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, 
gerakan pernafasan dan koordinasi pada 
renang gaya dada, gaya bebas dan gaya 
punggung 

6 Aktivitas di Luar Kelas 

VIII-IX 

Cara penyelamatan dan 
memberikan P3K pada luka ringan. 

tempat mendirikan tenda, 
memahami cara memasang tenda. 
Cara penyelamatan dan memberikan P3K 
pada luka ringan. 

  

Peserta didik mampu memahami tentang: 
- tempat mendirikan tenda, memahami 
cara memasang tenda. 



- cara penyelamatan dan memberikan P3K 
pada luka 
ringan. - 

7 Budaya Hidup Sehat 

VII-IX 

pola makan sehat dan 
perlunya gizi 
seimbang. 

Unsur unsur zat serta gizi yang dibutuhkan 
oleh tubuh manusia 
 
  Bagaimana pola hidup sehat ? 

  

pola makan sehat dan perlunya 

gizi seimbang. 
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