
 

LATIHAN SOAL 
 
Mata Pelajaran  : Pend, Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)    
Kelas  : X. MIPA/IPS                           
 

Pilihan Ganda 
 
1. Gerakan memantulkan bola ke lantai 

disebut dengan.... 
A. Passing  
B. Running  
C. Dribbling  
D. Shootting 
E. Jumpping 

 
2. Teknik menembak dalam bola basket yang 

didahului dengan melangkah dua langkah 
adalah ….  
A. Tembakan kaitan  
B. Tembakan lay – up  
C. Tembakan satu tangan di atas kepala  
D. Tembakan meloncat dengan dua tangan 
E. Tembakan sambil lompat diluar garis 

bebas 
 

3. Gerakan pivot berguna untuk …. 
A. Menguasai jalannya permainan 
B. Melakukan pergerakan yang cepat 
C. Melakukan pertahanan dengan baik 
D. Melindungi bola dari sergapan lawan 
E. Menjaga bola dan memberikan bola 

kepada teman 1 tim 
 

4. Kita mengenal beberapa strategi pertahanan 
dalam permainan basket, diantaranya adalah 
zone defence. Keuntungan menggunakan 
zone defence diantaranya .... 
A. menjaga lawan lebih enjoy 
B. mudah mengantisipasi operan lawan  
C. serangan lawan mudah dimentahkan 
D. lebih mudah melakukan serangan 

balasan 
E. lebih menghemat stamina dapat 

menguras stamina lawan 
 

5. Letakkan tangan selebar bahu jari-jari dan 
ibu jari membentuk huruf V terbalik. Hal ini 
merupakan start jongkok aba-aba …. 
A. Ya 
B. Siap 
C. Bersedia 
D. Gerakan lari  
E. Persiapan awal 

 
6. Gerakan lari jarak menengah sedikit 

berbeda dengan gerak lari cepat. Perbedaan 
itu terutama pada ….. 
A. Pencatatan waktu  
B. Pengambilan start 
C. Cara kaki menapak 
D. Cara kaki melangkah  
E. Cara memasuki finish 

 
7. Nomor-nomor lari jarak menengah adalah 

….. 
A. 400 m 800 m 1500 m  
B. 800 m 1500 m 3000 m  
C. 100 m 200 m dan 400 m 
D. 200 m 400 m dan 800 m 
E. 1500 m 3000 m dan 5000 m 

 
8. Faktor utama pemberi kontribusi terhadap 

lari jarak menengah adalah …. 
A. Daya tahan 
B. Kelenturan tubuh  
C. Efisiensi gerak lari 
D. Power pada saat mulai lelah 
E. Distribusi energi pada keseluruhan 

jarak tempuh 
 

9. Start yang digunakan untuk lari jarak 
menengah adalah …. 
A. Start berdiri  
B. Start duduk  
C. Start jongkok  
D. Start melayang  
E. Jawaban a b c benar semuanya 

  
10. Berlari dengan jarak 100-400 meter dengan 

kecepatan sprint dalam lari jarak menengah 
merupakan bentuk latihan …. 
A. Kekuatan 
B. Akselerasi  
C. Kecepatan 
D. Daya tahan  
E. Keseimbangan 
 



11. Petugas yang berdiri pada tempat tertentu 
dan bertugas mengawasi pelari apabila 
melakukan kesalahan dan pelanggaran... 
A. Starter 
B. Juri Pencatat  
C. Recall Starter  
D. Juri kedatangan 
E. Pengawas lintasan 
 

12. Petugas yang mengecek atau mengabsen 
para pelari... 
A. Starter 
B. Juri Pencatat  
C. Recall Starter  
D. Juri kedatangan 
E. Pengawas lintasan 
 

13. Seseorang akan memiliki kekuatan, 
kelentukan dan daya tahan, secara intensif 
berlatih selama .… 
A. 4 - 6 Minggu 
B. 5 - 7 Minggu 
C. 6 - 8 Minggu 
D. 7 - 9 Minggu 
E. 8 - 10 Minggu 
 

14. Untuk meningkatkan daya tahan otot 
lengan, meningkatkan kecepatan, 
meningkatkan kekuatan dan kelincahan, 
latihan yang cocok digunakan adalah.... 
A. Circuit training  
B. Weight training 
C. Lari lintas alam 
D. Interval training  
E. Lari naik turun bukit 
 

15. Tes kebugaran jasmani merupakan tes 
untuk mengetahui tingkat penggunaan … 
oleh tubuh. 
A. Lemak  
B. Protein  
C. Vitamin 
D. Oksigen 
E. Karbohidrat 
 

16. Tingkat kelincahan seseorang sangat 
ditentukan oleh …. 
A. Kecepatan  
B. Daya ledak  
C. Daya tahan  
D. Kekuatan otot 
E. Kecepatan dan kelentukan 
 

17. Landasan latihan circuit training yaitu 
melakukan suatu jumlah latihan dalam 
waktu .… 
A. Selama-lamanya 
B. Sebesar-besarnya 
C. Seefektif mungkin  
D. Seefesien mungkin 
E. Sesingkat-singkatnya 
 

18. Bentuk latihan yang mengharuskan 
seseorang melakukan gerakan dengan cepat 
dan mengubah arah dengan tangkas tanpa 
kehilangan keseimbangan disebut latihan … 
A. Kekuatan 
B. Kecepatan  
C. Daya ledak 
D. Kelincahan  
E. Daya tahan otot 
 

19. Bentuk latihan pull-up berfungsi untuk 
meningkatkan .... 
A. Kekuatan otot perut  
B. Daya tahan otot perut 
C. Daya tahan otot lengan  
D. Kelincahan otot lengan  
E. Kekuatan otot punggung 
 

20. Latihan lari 50 meter dalam circuit training 
berfungsi untuk .... 
A. Meningkatkan kecepatan  
B. Meningkatkan fleksibilitas  
C. Meningkatkan kekuatan otot tungkai 
D. Meningkatkan kelincahan otot tungkai 
E. Meningkatkan kecepatan daya tahan 

otot tungkai 
 

21. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip-
prinsip penyelamatan atau pertolongan di 
alam bebas adalah....  
A. Bersikap tenang 
B. Menghentikan pendarahan 
C. Segera bawa korban ke rumah sakit 
D. Jangan memindahkan korban dengan 

terburu-buru 
E. Perhatikan pernapasan dan tanda-tanda 

shock 
 

22. Dari segi pendidikan manfaat menjelajah 
alam adalah sebagai berikut, kecuali.... 
A. Hidup sederhana 
B. Rasa tanggung jawab 
C. Belajar cepat mengambil keputusan 



D. Belajar hidup mandiri 
E. Kesadaran akan kekuasaan Tuhan 

 
23. Masuknya bibit penyakit dalam tubuh, 

kemudian berkembang biak disebut… 
A. infeksi 
B. virus 
C. bakteri 
D. kuman 
E. racun 
 

24. Langkah yang harus dilakukan untuk 
menghindari pencemaran lingkungan yang 
diakibatkan oleh sampah adalah .... 
A. Membersihkan sampah  
B. Membuang sampah kesungai  
C. Tidak membuang sampah di sungai 
D. Membuang sampah pada tempat 

sampah 
E. Tidak membuang sampah dengan 

berserakan 
 

25. Yang termasuk tanaman obat jenis umbi-
umbian adalah… 
A. Jeruk nipis 
B. blimbing 
C. sirih 
D. kencur 
E. jambu biji 
 

26. Daun sirih selain digunakan sebagai obat 
kumur dapat juga berfungsi sebagai .... 
A. Obat diare  
B. Obat panas  
C. Obat demam 
D. Obat sariawan  
E. Obat antiseptik 

 
27. Buah mengkudu selain sebagai obat 

sariawan dapat juga berfungsi sebagai .... 
A. Obat batuk 
B. Obat anti kembung  
C. Obat kencing manis 
D. Obat gangguan pencernaan 
E. Obat sembelit dan susah buang air  

 
28. Kayu manis termasuk obat tradisional yang 

dapat mengobati.... 
A. Asma & bisul 
B. Sakit pinggang 
C. Diare dan mencret 
D. Memperlancar air seni 

E. Nyeri lambung dan menghangatkan 
lambung 
 

29. Salah satu bentuk latihan kombinasi untuk 
meningkatkan kebugaran jasmani adalah 
…. 
A. Circuit training  
B. Weight training 
C. Lari lintas alam 
D. Interval training  
E. Lari naik turun bukit 
 

30. Sikap tidur tengkurap, kaki rapat, dan kedua 
tangan berpasangan dibelakang kepala 
kemudian angkat badan dengan dada tidak 
menyentuh ke lantai, merupakan bentuk 
gerakan dari latihan .... 
A. Sit-up 
B. Push-up  
C. Back-up 
D. Squad jump 
E. Squad thrust 

 
31. Program latihan fisik harus direncanakan 

dengan baik dan sistematis serta ditujukan 
untuk.... 
A. Menanggulangi serangan penyakit  
B. Meningkatkan pertumbuhan badan  
C. Pencegahan terhadap wabah penyakit 
D. Meningkatkan kerja otot diseluruh 

tubuh 
E. Meningkatkan kesegaran jasmani dan 

kemampuan fungsional dari sistem 
organ tubuh 
  

32. Latihan lari zig-zag dalam latihan circuit 
training berfungsi untuk .... 
A. Meningkatakan kekuatan  
B. Meningkatakan kecepatan  
C. Meningkatakan kelincahan 
D. Meningkatakan keseimbangan 
E. Meningkatakan daya tahan otot tungkai 

 
33. Yang termasuk jenis kelompok ganja ialah. 

. . 
A. Cafein 
B. Anabulik  
C. Narkotika 
D. Marijuana 
E. Antatonim 
 



34. Gejala jasmani akibat kecanduan narkotika 
adalah. . . 
A. daya pikir lemah  
B. Menjadi pemalas  
C. Mudah tersinggung  
D. Kelebihan berat badan  
E. Kondisi badan melemah 
 

35. Salah satu pencegahan agar terhindar dari 
penyalahgunaan narkotika ialah. . . 
A. Mengurung diri  
B. Membebaskan diri  
C. Meningkatkan keimanan 
D. Mengerti akan bahayanya  
E. Obat-obatan Menjauhi stres 
 

36. Di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri 
perilaku remaja yang rawan sebagai 
penyalahguna narkoba adalah . . . . 
A. remaja yang merasa dirinya tidak 

diterima di masyarakat 
B. remaja yang merasa dirinya kurang 

sehat dan senang berfoya-foya  
C. remaja yang tidak berminat pada tujuan 

akademis, apalagi tentang agama  
D. remaja yang tidak punya konsep jelas, 

tentang apa yang disebut benar, dan apa 
yang disebut salah 

E. remaja yang ingin memperlihatkan 
bahwa mereka sudah mampu untuk 
mandiri dan tidak     takut bahaya 

 
37. Penyalah gunaan narkotika oleh kaum 

remaja disebabkan karena alasan. . . 
A. rasanya enak 
B. kesalahan orang tua  
C. mencari pengalaman  

D. Pengaruh lingkungan  
E. dapat mengurangi rasa sakit 
 

38. Menurut potensi yang menyebabkan 
ketergantungan, Narkotika dibagi menjadi 3 
golongan. Narkotika Golongan II adalah 
narkotika yang.... 
A. Tidak menyebabkan ketergantungan  
B. Berpotensi sangat tinggi menyebabkan 

ketergantungan 
C. Berpotensi tinggi menyebabkan 

ketergantungan, digunakan untuk terapi  
D. Berpotensi sedang menyebabkan 

ketergantungan, tidak digunakan untuk 
terapi  

E. Berpotensi ringan menyebabkan 
ketergantungan, banyak digunakan 
dalam terapi 

 
39. Berikut ini merupakan dampak akibat 

penyalahgunaan narkotika, kecuali . . . . 
A. gangguan mental  
B. sehat jasmani dan rohani  
C. gangguan kesehatan jiwa  
D. gangguan kesehatan sosial  
E. gangguan kesehatan jasmani 
 

40. Salah satu organisasi swasta yang bergerak 
dalam menangani narkoba ialah. . . 
A. Polri 
B. Buser 
C. Granat  
D. Departement 88 
E. Departemen pertahanan RI 
 

 

 
 


