
TUGAS MATA PELAJARAN PJOK MINGGU PERTAMA 

KELAS VII  SMP IT MTA KARANGANYAR 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Petunjuk pengerjaan 

 Pilihlah satu jawaban yang tepat 

 Boleh di print dan lagsung dikerjakan dan diberi identitas 

 Boleh di kerjakan di ketas folio di beri nama, no absen, kelas  

 

1. Perhatikan tahapan tentang teknik dasar menendang bola di bawah ini! 

1) pergelangan kaki yang akan digunakan mengumpan bola diputar keluar dan dikunci, 

2) tarik kaki yang akan digunakan mengumpan ke belakang lalu ayun ke  

3) depan ke arah bola 

4) perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola 

Pernyataan di atas, merupakan gerakan menendang bola dengan kaki bagian .... 

A. luar        

B. dalam 

C. samping 

D. kura-kura     

2. Bagian kaki yang lazim digunakan untuk menendang bola dalam permainan sepak bola ada 

beberapa macam, untuk menghasilkan tendangan bola melambung jauh bagian kaki yang 

digunakan adalah .... 

  

 

 

A. kaki bagian sampinG 

B. kaki bagian belakanG 

C.  kaki bagian kura-kura 

D. kaki bagian tumit  

3. Badan condong ke depan, bagian kaki yang digunakan untuk menahan menghadap arah datangnya 

bola, sehingga tumit menempel tanah, teknik ini merupakan cara menahan bola dengan 

menggunakan .... 

A. kura-kura kaki     

B. kaki bagian luar     

C. kaki bagian dalam 

D. telapak kaki 

 



4. Perhatikan tabel berikut ini! 

I II 

1. memegang peluru 

2. gerakan menolak 

3. sikap awalan menyamping 

tolakan 

4. meletakkan peluru pada 

pangkal leher di bawah rahang 

5. sikap akhir menolak  

1. memegang peluru 

2. meletakkan peluru pada pangkal leher di 

bawah rahang 

3. gerakan menolak 

4. sikap awalan menyamping 

5. sikap akhir menolak  

III IV 

1. memegang peluru 

2. meletakkan peluru pada 

pangkal leher di bawah rahang 

3. sikap awalan menyamping 

tolakan 

4. gerakan menolak 

5. sikap akhir menolak  

1. memegang peluru 

2. sikap awalan menyamping peluru  

3. meletakkan peluru pada pangkal leher di 

bawah rahang 

4. gerakan menolak 

5. sikap akhir menolak  

Dari tabel di atas menjelaskan urutan teknik dasar tolak peluru dengan gaya menyamping, 

ditunjukkan pada kolom .... 

A. I   

B.  II      

C. III 

D. IV 

5. Sadil Maulana seorang pemain sepakbola sedang berusaha melewati pemain bertahan lawan 

dengan cara bergerak mengecoh lawan dengan tetap menguasai bola sebagai upaya mencetak gol. 

Coba analisis pernyataan diatas ! 

Berdasarkan analisa yang kamu lakukan maka dapat di simpulkan bahwa sadil melakukan teknik 

dasar sepakbola yaitu  

A. Menggiring Bola 

B. Mengoper Bola 

C. Menghentikan Bola 

D. Mencetak Gol 

 

6. Induk organisasi sepak bola di Dunia adalah .... 

A. PSSI   C. FIFA 

B. UEFA   D. AFC 

 

 



7. Dalam perlombaan lari jarak pemdek start yang digunakan adalah start.... 

A. Jongkok 

B. Berdiri 

C. Melayang 

D. Bebas 

 

8. Berikut ini adalah aba-aba yang tepat dalam start lari jarak pendek adalah .... 

A. Awas – bersedia – ya 

B. Bersedia – awas – ya 

C. Bersedia –   siap –  ya  

D. Siap – bersedia – ya 

 

9. Perhatika tabel dibawah ini! 

No Nomor 

1 100 m 

2 200 m 

3 400 m 

4 5000 m 

5 10000 m 

Pada tabel diatas nomor lari jarak pendek ditunjukkan pada pernyataan nomor.... 

A. 2, 3 dan 4 

B. 3, 4 dan 5 

C. 1, 2 dan 3  

D. 4, 5 dan 1 

 

10. Pada aktivitas pecak silat tangkisan luar dengan satu tangan, posisi siku yang benar adalah.... 

A. diluruskan  C. disilang 

B. ditekuk   D. Diputar 

 

11. Dalam sejarah perkembangannya, pecak silat pada awalnya belum terkordinasi dengan baik. Kini 

perkembangannya lebih teratur dengan berdirinya induk organisasi pecak silat di Indonesia, Yaitu 

.... 

A. IPPSI (Ikatan Perguruan Pecak Silat Indonesia) 

B. KPSI (Kerukunan Pecak Silat Indonesia) 

C. IPSSI (Ikatan Pecak Silat Seluruh Indonesia) 

D. IPSI (ikatan Pecak Silat Indonesia) 

 

12. Apabila arah serangan datang dari atas, maka teknik, tangkisan yang harus dilakukan adalah 

tangkisan.... 

A. atas   C.  luar  

B. bawah   D. Dalam 

 

13. Permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh .... 

A. William G. Morgan 

B. Susi Susanti 

C. Guerin 

D. James A. Naismith 



14. Pada waktu bola datang. Bola didorong dengan jari-jari tangan dan perkenaanya melalui ruas 

pertama dan kedua dari jari telunjuk sampai jari kelingking. Sedangkan ibu jari hanya pada ruas 

pertama saja merupakan bentuk teknik .... bola voli. 

A. service   C.  passing atas 

B. smash   D.  passing bawah 

 

15. Gerakan badan yang benar pada teknik dasar service bawah saat bola voli dilambungkan adalah .... 

A. membungkuk kedepan  

B. melenting ke belakang 

C. meliuk kesamping 

D. condong kebelakang 

 

16. Gerakan yang benar saat melakukan gerakan push up adalah .... 

A. Menekuk dan meluruskan kedua kaki 

B. Menekuk dan meluruskan badan 

C. Meluruskan badan dan mengangkat kaki 

D. Menekuk dan meluruskan kedua siku lengan dan kedua kakinya 

 

17. Kebugaran jasmani terdiri dari berbagai komponen yang dapat ditingkatkan melalui latihan yang 

terprogram dan terukur. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan komponen kebugaran 

jasmani kelincahan adalah.... 

A. Lari sprint 20 eter dan naik turun tangga 

B. Lari turun bukit dan cross country 

C. Lari ziq-zaq dan lari membentuk angka delapan (shuttle run) 

D. Push up di kombinasikan dengan sit up 

 

18. durasi tidur malam yang baik untuk kesehatan adalah.... 

A. 6 jam 

B. 8 jam 

C. 10 jam 

D. 11 jam 

 

19. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, kecuali ... 

A. Latihan jasmani atau olahraga 

B. Makanan yang enak-enak 

C. Kebiasaan hidup sehat 

D. Makanan yang cukup dan bergizi 

 

20. Kemampuan seseorang untuk melakukan aktifitas tanpa mengalami kelelahan berarti disebut ... 

A. Kekuatan jasmani 

B. Kelentukan jasmani 

C. Kebugaran jasmani 

D. Kesehatan jasmani 

 

21. Berikut tidak termasuk jenis olahraga yang ijadikan suatu rekreasi adalah.... 

A. Memancing 

B. Penjelajahan 

C. bermain catur 

D. pergi kepantai 

 



22. salah satu zat yang diperlukan oleh tubuh manusia adalah protein. Fungsi utama protein adalah 

sebagi .... 

A. zat pelarut 

B. zat pembangun 

C. zat tenaga 

D. zat pengantar 

 

23. Kemampuan otot untuk menggunakan tenaga maksimal terhadap suatu tahanan disebut…. 

A. kecepatan  

B. kekuatan 

C. kelincahan 

D. kelentukan 

 

24. lari hilir mudik digunakan untuk mengukur…. 

A. kekuatan  C. Daya tahan 

B. kelentukan   D. kecepatan  

 

25. Seorang laki-laki yang melakukan push up dengan jumlah gerakan 35-44 termasuk dalam 

kategori....... 

A. Baik   C. Cukup 

B. Kurang   D. Sangat baik 

 

 

 

 

Selamat mengerjakan 

Salam olahraga 

Jangan jadi manusia yang malas-malasan 

 


