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PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2014 
Jam : 10.30. – 11.30 WIB 

PETUNJUK UMUM 
1. Isikan identitas Anda ke dalam lembar Jawaban Ujian Sekolah (LJUS) yang tersedia dengan 

menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUS. 
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUS. 
3. Tersedia waktu 60 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak 

lengkap. 
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
9. Lembar soal boleh dicorat-coret untuk mengerjakan hitungan. 
Pilih satu jawaban yang tepat di bawah ini! 

1. Teknik menembak yang didahului dengan melangkah 3 langkah kemudian seolah – olah meletakkan bola 

ke dalam basket (keranjang) disebut .… 

A. Slum dunk  

B. Under shoot 

C. Teknik lay-up 

D. Tembakan free throw  

E. Tembakan three point 

 

2. Keberhasilan suatu bendungan (block) dalam permainan bola voli tergantung pada …. 

A. teknik memblock yang konsisten  

B. perkenaan bola dan tumpuan yang kuat 

C. loncatan yang tinggi dan jangkauan lengan  

D. perkiraan bola dan hasil loncatan yang tinggi  

E. jangkauan lengan dan prediksi datangnya bola 

 

3. Memukul bola sekeras-kerasnya di atas jaring dalam permainan bola voli dinamakan .… 

A. Spike  

B. Block  

C. Servis 

D. Smash 

E. Jumping 

 

4. Pemain bola voli yang bertugas memberi umpan/pengumpan disebut .... 

A. Spike 

B. Server  

C. Tosser 
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D. Blocker 

E. Smasher 

5. Tugas seorang penyerang (striker) dalam permainan sepakbola adalah .... 

A. memainkan bola indah 

B. mengumpan dan berlari  

C. menerapkan pola pertahanan 

D. menerapkan pola penyerangan 

E. mencetak gol ke gawang lawan dan memenangkan pertandingan 

 
6. Apabila pemain bertahan melakukan pelanggaran di daerah kotak 16 m, maka wasit memberikan hukuman 

.… 

A. tendangan pinalti 

B. tendangan bebas langsung 

C. tendangan bebas tidak langsung 

D. tendangan bebas di tempat kejadian  

E. kartu merah untuk pemain yang melanggar 

 

7. Dalam pola pertahanan permainan sepakbola, pada gambar formasi 4-3-3 berikut, yang merupakan  posisi 

pemain sebagai gelandang bertahan terletak pada nomor .... 

 

A. 6 

B. 10 

C. 3 dan 4 

D. 7 dan 8 

E. 6 dan 10 

 

8. Berputar ke segala arah dengan tumpuan pada salah satu kaki (kaki poros) pada saat pemain menguasai 

bola dalam permainan bola basket disebut .… 

A. Pivot  

B. Lay-up  

C. Jumping 

D. Shooting 

E. Dribbling 

 

9. Dalam permainan bola basket, bola masuk dari tembakan di luar daerah bersyarat lawan maka pemain 

tersebut akan memperoleh nilai .…  

A. 1 point 

B. 2 point 

C. 3 point 

D. 4 point 



E. tidak memperoleh poin 

 
10. Dalam lari estafet dengan jarak 4 x 100 meter, maka setiap pelari berlari dengan jarak sejauh .... 

A. 100 meter 

B. 200 meter 

C. 400 meter 

D. 500 meter 

E. 600 meter 

11. Berikut nomor-nomor lari jarak pendek adalah .… 

A. 100 m,200 m,400 m 

B. 200 m,400 m, 800 m 

C. 400 m, 800 m, 1500 m 

D. 800 m, 1500 m, 3000 m 

E. 1500 m, 3000 m. 5000 m 

 
12. Start yang digunakan oleh pelari pertama dalam lari estafet 4 x 100 meter adalah start .... 

A. bebas  

B. berdiri  

C. duduk  

D. jongkok 

E. melayang 

 
13. Tempat perpindahan tongkat dari pelari ke-1 kepada pelari ke – 2 dan seterusnya dilakukan di daerah .... 

A. Start  

B. Finish 

C. Wissel  

D. Wessel 

E. Wassel 

 
14. Pelari cepat ( pelari jarak pendek ) disebut juga…. 

A. Kiper 

B. Batter 

C. Pitcher 

D. Catcher  

Sprinter 

15. Lamanya waktu latihan untuk meningkatkan kesegaran jasmani paling sedikit selama .… 

A. 10 menit 

B. 15 menit 

C. 20 menit 

D. 25 menit 

E. 30 menit 

 



16. Tujuan utama latihan kebugaran jasmani adalah …. 

A. meningkatkan kecepatan  

B. meningkatkan kekuatan otot 

C. meningkatkan daya tahan tubuh 

D. meningkatkan kelentukan persendian 

E. mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari 

 
17. Kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama 

dinamakan .... 

A. kekuatan otot 

B. kekebalan otot 

C. koontraksi otot  

D. kelentukan otot 

E. kemampuan otot 

 

18. Untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut dalam Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI), 

digunakan tes .... 

A. lari 50 meter  

B. baring duduk 

C. loncat jongkok 

D. lari 1000 meter  

E. gantung angkat tubuh 

 

19. Kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu yang memerlukan usaha otot disebut …. 

A. Fitness  

B. Physical fitness  

C. P endurance 

D. Ffisiologycal fitness 

E. Cardio-visiological fitness 

 

20. Untuk mengukur intensitas latihan dengan cara menghitung denyut nadi, rumus Denyut Nadi Maksimal 

adalah ... 

A. DNM = 220- 110 

B. DNM = 220 - umur 

C. DNM = 220 + umur 

D. DNM =  102 – umur  

E. DNM = (220+10) – umur 

 

21. Cara menghitung frekuensi denyut nadi pada pergelangan tangan yaitu dengan cara .... 

A. memijat bagian jari 



B. meraba pergelangan tangan  

C. memijit pergelangan tangan  

D. menutup pergelangan tangan 

E. mengusap pergelangan tangan 

 

22. Warming – up adalah istilah lain dari .... 

A. latihan 

B. kesegaran  

C. kebugaran 

D. pemanasan 

E. pendinginan 

 

23. Dalam rangkaian SKJ 2008 gerakan inti I adalah gerakan kaki melangkah ke samping dan lengan 

disilangkan ke depan bawah, hal ini  termasuk gerakan .... 

A. Discorobik  

B. Low impact 

C. High impact 

D. Aerobik sport 

E. Low and high impact 

 

24. Hitungan dalam Senam SKJ 2008 adalah .... 

A. 1 x 8 hitungan 

B. 2 x 8 hitungan 

C. 4 x 8 hitungan 

D. 6 x 8 hitungan 

E. 8 x 8 hitungan 

 

25. Yang bukan fungsi dari pemanasan dalam Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) adalah .... 

A. meningkatkan suhu tubuh 

B. mencapai denyut nadi maksimal  

C. meningkatkan sirkulasi cairan tubuh 

D. mempersiapkan otot-otot dan persendian 

E. mempersiapkan diri secara psikologis dan emosional 

 

26. Perpindahan gerakan dari gerakan Inti I ke Inti II dinamakan gerakan ........ 

A. utama   

B. peralihan  

C. lompatan  

D. sambungan  

E. penghubung 

 



27. Istilah lain renang gaya bebas adalah .... 

A. Butterfly  

B. Free style  

C. Back stroke  

D. Crawl stoke 

E. Breast stroke 

 

28. Gerakan kaki renang gaya bebas berporos pada .... 

A. kaki  

B. bahu 

C. tangan 

D. pangkal paha 

E. pangkal lengan 

 

29. Gerakan kaki naik turun secara bergantian, posisi tubuh telungkup dan tangan mendayung ke samping 

bergantian merupakan rangkaian gerakan renang gaya .... 

A. dada 

B. bebas 

C. katak  

D. punggung 

E. kupu –kupu 

 

30. Instrumen yang dapat menunjukan arah garis utara dan selatan adalah … 

A. peta 

B. kompas  

C. matahari 

D. pergerakan angin 

E. posisi bintang kejora 

 

31. Makanan yang dimakan oleh seorang pendaki gunung setiap harinya sebesar …. 

A. 3.500 kalori 

B. 4.000 kalori 

C. 4.500 kalori 

D. 5.000 kalori 

E. 6.000 kalori 

 

32. Pendakian gunung sebaiknya dilaksanakan pada waktu .… 

A. jam pelajaran  

B. pulang sekolah 

C. libur panjang sekolah 

D. sesuai dengan kebutuhan  



E. libur hari raya keagamaan  

 

33. Dalam melakukan pendakian gunung dibutuhkan …. 

A. mental yang tangguh  

B. daya tahan fisik yang prima 

C. rasa kasih sayang yang tinggi 

D. daya tahan fisik dan mental baja  

E. sifat kegotongroyongan yang tinggi 

 

34. Salah satu bentuk penyebab remaja terjerumus memakai narkoba adalah sebagai berikut, kecuali .... 

A. kurangnya percaya diri  

B. mengalami tekanan jiwa 

C. kepribadian yang lemah 

D. olahraga yang terus menerus  

E. ketidaktahuan akan bahaya narkoba 

 

35. Narkotika dalam bahasa Inggris yaitu “Narcotics” mempunyai arti sebagai berikut .... 

A. obat bius  

B. obat pemicu  

C. obat penenang  

D. obat perangsang 

E. obat penekan rasa stres 

 
 

36. Penyakit AIDS dapat ditularkan melalui hal-hal sebagai berikut .… 

A. bersalaman dengan penderita AIDS 

B. hubungan seks dengan penderita AIDS 

C. berkumpul dalam suatu acara tentang AIDS  

D. memakai benda-benda pribadi penderita AIDS 

E. sekali berkomunikasi dengan penderita AIDS 

 
37. Membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan saluran air merupakan bentuk .... 

A. perilaku hidup sehat 

B. perilaku hidup teratur 

C. perilaku yang menyimpang 

D. perilaku sanitasi lingkungan  

E. perilaku yang diminta orang tua 

 

38. Menurut ilmu kesehatan lamanya tidur manusia pada umumnya berkisar antara .… 

A. 5 – 6 jam 

B. 6 – 8 jam 

C. 7 – 9 jam  



D. 8 – 10 jam 

E. 9 – 11 jam 

 
39. Tumbuhan jambu mete dapat menyembuhkan penyakit .… 

A. keseleo 

B. mencret  

C. diabetes 

D. sakit kepala  

E. batuk-batuk 

 
40. Diantara zat gizi yang mengandung karbohidrat dibawah ini adalah .… 

A. nasi, telur, daging 

B. ubi, telur dan sayur 

C. nasi, kentang dan ubi  

D. kentang, sayur, dan ubi 

E. telur, daging dan kentang 

 

 

 

Selamat Mengerjakan !!! 

 

 


