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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran                     : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) 

Jenjang                                   : SMA/MA                                 

Program                                 : MIPA/IPS/BAHASA 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                         : Kamis, 22 Maret 2018 

Jam                                         : 10.00 – 11.30 (90 menit) 

 

PETUNJUK UMUM 

 
1. Periksalah naskah soal yang anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi : 

a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya. 

b. Kelengkapan dan urutan nomor soal. 

c. Kesesuaian nama mata uji dan progran studi/peminatan yang tertera pada kanan 

atas naskah soal dengan Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN). 

2. Laporkan kepada pengawasruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang 

tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUSBN yang rusak atau robek untuk mendapat 

gantinya. 

3. Isilah pada LJUSBN Anda dengan : 

a. Nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya 

sesuai dengan huruf di atasnya. 

b. Nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan 

bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf/angka di atasnya. 

c. Nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang 

disediakan 

4. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan naskah soal tersebut. 

5. Jumlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 40 butir dan soal uraian (essay) sebanyak 5 

butir. 

6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung 

lainnya. 

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian. 

8. Lembar soal dan halaman kosong boleh dicoret-coret, sedangkan LJUSBN tidak boleh 

dicoret-coret.  

 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian 
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A. Pilihan Ganda 

1. Perhatikan gambar di bawah ini : 
 

(a) (b) (c) 

  
 

 
  
Saat pemain memiliki kesempatan mencetak gol dari luar kotak pinalti, manakah 
keterampilan gerak yang tepat dilakukan? 
A. (a) 

B. (b) 

C. (c) 

D. (a) dan (b) 

E. (a) dan (c)  

 
2. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerak menendang bola 

menggunakan kaki bagian dalam dalam permainan sepak bola adalah.... 

A. Sikap badan lentur, kaki tumpu tidak disamping bola, kaki tendang tidak stabil, badan 

kurang condong ke depan, tidak diikuti gerak lanjut 

B. Sikap badan kaku, kaki tumpu tidak disamping bola, kaki tendang tidak stabil, badan 

kurang condong ke depan, tidak diikuti gerak lanjut 

C. Sikap badan lentur, kaki tumpu tidak disamping bola, kaki tendang tidak stabil, badan 

kurang condong ke depan, diikuti gerak lanjut 

D. Sikap badan kaku, kaki tumpu tidak disamping bola, kaki tendang tidak stabil, badan 

kurang condong ke depan, diikuti gerak lanjut 

E. Sikap badan kaku, kaki tumpu tidak disamping bola, kaki tendang stabil, badan kurang 

condong ke depan, diikuti gerak lanjut 

 
3. Perhatikan gambar situasi pertahanan dalam permainan sepakbola berikut ini!  

  
 
Hal yang harus dilakukan oleh tim bertahan adalah: 
A. menjaga wilayah pertahannan sisi kanan daerah pertahanan 
B. menjaga wilayah pertahannan sisi kiri daerah pertahanan  
C. menjaga wilayah pertahannan sisi tengah daerah pertahanan 
D. menjaga wilayah pertahannan sisi kiri dan tengah daerah pertahanan 
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E. menjaga wilayah pertahannan sisi kanan dan tengah daerah pertahanan 
 

4. Sikap yang benar ketika melakukan passing atas dalam permainan bola voli adalah... 

A. Kaki dirapatkan, pandangan mata lurus ke arah datangnya bola, kedua sikut diangkat 

sejajar dengan bahu, jari-jari tangan terbuka 

B. Kaki dibuka selebar bahu, pandangan mata lurus ke arah datangnya bola, kedua sikut 

diangkat sejajar dengan bahu, jari-jari tangan dirapatkan 

C. Kaki dibuka selebar bahu, pandangan mata lurus ke arah datangnya bola, kedua sikut 

dirapatkan ke arah badan, jari-jari tangan terbuka 

D. Kaki dibuka selebar bahu, pandangan mata lurus ke arah datangnya bola, kedua sikut 

diangkat sejajar dengan bahu, jari-jari tangan terbuka 

E. Lutut ditekuk, badan condong ke arah depan, kedua sikut diangkat sejajar dengan 

bahu, jari-jari tangan tertutup 

 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini: 

A. Sikap lengan diangkat setinggi dada 
B. Kaki dibuka kira-kira selebar bahu 
C. Pandangan mata lurus ke arah datangnya bola 
D. Lutut sedikit ditekuk, badan agak dicondongkan ke arah depan 
E. Sikap lengan lurus menggantung ke arah bawah 

 

Sikap awal yang salah ketika melakukan passing bawah dalam permainan bola voli 

adalah: 

A. Pernyataan A 

B. Pernyataan B 

C. Pernyataan C 

D. Pernyataan D 

E. Pernyataan E 

 

6. Perhatikan gambar di bawah ini 

 
Guna mengantisipasi hadangan (block) pemain bertahan berhasil dilakukan dan bola 
kembali ke lapangan tim yang menyerang, maka pemain dari tim yang menyerang harus 
dapat melakukan ... 
A. smash  
B. servis  
C. cover 
D. block 
E. time out 
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7. Menekuk kedua lutut, badan sedikit condong ke depan dengan punggung hampir lurus, 

merentangkan dan mengangkat tangan untuk menghalangi operan dan tembakan lawan. 

Hal-hal tersebut di atas merupakan ciri dalam permainan bola basket ketika melakukan… 

A. Sikap fast break 

B. Sikap open play 

C. Sikap penjagaan 

D. Sikap pivot 

E. Sikap serangan 

 

8. Dribbling dalam permainan bola basket mempunyai beberapa tujuan dan salah satunya 
adalah: 
A. menguasai bola lebih lama 
B. mengatur tempo permainan 
C. membaca strategi lawan 
D. memasukkan bola ke ring lawan 
E. memperdaya lawan 

 
9. Pola penyerangan dalam permainan bola basket mempunyai tujuan diantaranya adalah: 

A. usaha yang dijalankan untuk mengendalikan permainan lawan 
B. usaha yang dijalankan untuk menguasai bola dan pertahanan lawan 
C. usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan dan mencetak 

angka 
D. usaha yang dijalankan untuk mengatur waktu penyerangan 
E. usaha yang dijalankan untuk mengatur tempo permainan 

 

10. Dalam sebuah pertandingan bulu tangkis, tim B memiliki pertahanan yang sangat kuat 

dan gerakan kaki yang sangat lincah. Pemain nomor 1 memiliki keahlian melakukan 

hadangan di depan net. Selain itu, dia juga memiliki keahlian penempatan bola yang 

sangat akurat. Pemain nomor 2 memiliki kemampuan bertahan di daerah garis 

belakang, serta memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengembalikan smash 

lawan sehingga lawan selalu terpancing untuk terus melakukan serangan yang dapat 

mengakibatkan staminanya terkuras. Strategi penyerangan seperti apa yang harus 

dilakukan tim A agar dapat menembus kuatnya pertahanan tim B? 

A. Bermain sangat cepat dan agresif 

B. Cenderung bermain lambat 

C. Melakukan jumping smash sebanyak mungkin 

D. Memperbanyak pukulan lob 

E. Menekan lawan dengan melakukan variasi drop shot 

 

11. Dalam permainan tenismeja dikenal pukulan chop. Pernyataan yang tepat terkait teknik 
pukulan tersebut adalah memukul bola ... . 
A. memelintir (spin) bola ke dalam dari arah kanan ataupun kiri 
B. memelintir (spin) bola ke luar dari arah kanan ataupun kiri 
C. dengan keras pada bagian atas bola ke arah sudut lawan 
D. pada bagian tengah agar lawan terkecoh dan mati langkah 
E. dengan gerakan seperti  menebang pohon dengan kapak baik  
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12. Gerak  langkah kaki depan yang benar pada jalan cepat adalah … 

A. dimulai dengan gerakan mengangkat paha dan kaki diayun ke depan lutut kaki 

tumpu 

B. menolak jauh ke depan 

C. ditekuk 900 

D. mendarat dengan ujung kaki 

E. mendarat dengan tumit 

 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

  
 

Dari keempat pernyataan yang ada, manakah yang paling tepat dalam menjelaskan 
perbedaan tentang jalan dan lari? 
A. Pernyataan A dan C 
B. Pernyataan A dan B 
C. Pernyataan B dan C 
D. Pernyataan B dan D 
E. Pernyataan C dan D  

 

14. Anda bertugas sebagai panitia perlombaan jalan cepat antar SMA tingkat Kabupaten. 

Pada saat lomba sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi hujan lebat yang berlangsung 

sampai malam hari. Menurut jadwal, anda hanya memiliki waktu 2 hari untuk 

menyeleaikan perlombaan yang diikuti banyak peserta tersebut. Upaya yang bisa 

dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut diantaranya adalah… 

A. Lomba tetap dilanjutkan bila hujannya tidak disertai unsur yang membahayakan 

seperti pohon tumbang atau petir 

B. Lomba dihentikan sampai cuaca baik 

C. Lomba dihentikan dan dimulai dari awal kesokan harinya 

D. Lomba dihentikan dan dimulai dari titik berhenti tiap peserta pada kesokan harinya 

E. Lomba dibatalkan karena akan membahayakan keselamatan peserta, dan 

diputuskan tidak ada pemenang lomba 

 

15. Hal-hal yang dianggap sah dalam lari jarak pendek salah satunya adalah: 

A. melakukan kesalahan start lebih dari tiga kali 

B. memasuki lintasan pelari lain 

C. melakukan start dengan cepat 

D. mengganggu pelari lain 

E. keluar dari lintasan 
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16. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
  

Saat melakukan start lari jarak pendek 100 meter, seorang pelari berlari setelah 
perintah aba-aba: 
A. siap 
B. bersedia 
C. ya 
D. letusan pistol 
E. C dan D benar  

 

17. Pada saat lomba lari 100 meter, terdapat 2 orang pelari yang masuk finish secara 

bersamaan. Apa yang harus dilakukan oleh anda, jika bertugas sebagai panitia lomba? 

A. Juri hakim berkonsultasi dengan juri kedatangan dan juri foto untuk memastikan 

anggota badan pelari yang mana yang lebih dahulu melewati garis finish 

B. Pengawas lomba berkonsultasi dengan juri kedatangan dan juri foto untuk 

memastikan anggota badan pelari yang mana yang lebih dahulu melewati garis finish 

C. Juri hakim berkonsultasi dengan pengawas lomba dan juri foto untuk memastikan 

anggota badan pelari yang mana yang lebih dahulu melewati garis finish 

D. Ketua panitia berkonsultasi dengan juri kedatangan dan juri foto untuk memastikan 

anggota badan pelari yang mana yang lebih dahulu melewati garis finish 

E. Ketua panitia berkonsultasi dengan juri hakim dan juri foto untuk memastikan 

anggota badan pelari yang mana yang lebih dahulu melewati garis finish 

 

18. Teknik dasar lompat jauh terdiri dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Apa 

kemungkinan yang akan terjadi pada seorang pelompat, jika pelompat tersebut 

melakukan pendaratan dengan cara meluruskan lutut atau meluruskan tungkai kakinya 

? 

A. Jarak lompatan akan semakin jauh dan membuat nyaman pelompat 

B. Pelompat akan terkena diskualifikaai dari juri lomba 

C. Kemungkinan besar jarak lompatan tidak akan maksimal tetapi posisi tubuh akan 

stabil 

D. Tidak akan berpengaruh terhadap jarak lompatan serta tidak akan menyebabkan 

cedera lutut 

E. Kemungkinan besar tubuh akan terjatuh ke depan atau ke belakang serta rawan 

cedera lutut 
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19. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Berdasarkan nomor gambar 1 s.d 3, maka urutan gaya lompat jauh adalah: 
A. gaya menggantung – gaya jongkok – gaya berjalan di udara 
B. gaya berjalan di udara - gaya menggantung – gaya jongkok   
C. gaya menggantung – gaya berjalan di udara - gaya jongkok  
D. gaya menggantung – gaya jongkok – gaya berjalan di udara  
E. gaya jongkok – gaya menggantung – gaya berjalan di udara 
 

20. Pada sebuah kegiatan perlombaan lompat jauh dalam rangka seleksi untuk mencari 

atlet terbaik yang akan mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, acara sudah hampir 

selesai dan sudah didapatkan pemenang dari kegiatan tersebut. Ketika akan 

diumumkan pemenang dari perlombaan lompat jauh tersebut, tiba-tiba muncul seorang 

atlet yang terlambat datang karena mengalami masalah transportasi. Jika melihat 

prestasinya, dia lebih baik dari pemenang peringkat 1 yang akan diumumkan. Tetapi 

jika membaca peraturan, maka atlet yang terlambat dan sudah melewati batas toleransi 

15 menit dianggap mengundurkan diri. Langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh 

panitia untuk mengatasi permasalahan tersebut? 

A. Mengulangi perlombaan karena tujuan perlombaan ini adalah seleksi mencari yang 

terbaik 

B. Mengesahkan hasil perlombaan yang telah selesai sesuai dengan peraturan yang 

telah disepakati bersama 

C. Melakukan perlombaan antara pemenang 1 dengan peserta yang baru datang 

D. Melakukan perlombaan antara pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3 dengan 

peserta yang baru datang 

E. Mengesahkan hasil perlombaan yang telah selesai sesuai dengan peraturan yang 

telah disepakati bersama namun peserta yang baru datang disiapkan Sebagai 

cadangan 

21. Pada saat lomba, petugas yang memutuskan bahwa hasil lemparan tolak peluru 

tersebut sah atau tidak adalah: 

A. Juri 1  

B. Juri 2  

C. Juri 3 

D. Juri 1 dan 2 

E. Juri 1 dan 3 



9 
 

USBN 2017/2018          
©

Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

PJOK SMA/MA/MIPA/IPS/BAHASA DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

 
22. Untuk menentukan pemenang dalam suatu lomba ditetapkan oleh juri/wasit. 

Kemampuan juri harus meyakinkan dan menguasai peraturan perlombaan demi 

menunjang kelancaran jalannya perlombaan. Wasit atau juri dalam perlombaan tolak 

peluru berjumlah 3 orang. Setiap juri memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. 

Apakah tugas juri 3? 

A. Mengawasi tangan dan kesalahan kaki yang terjadi pada sisi dekat dengannya.  

B. Memanggil peserta dan mengukur hasilnya 

C. Berkenaan dengan kesalahan kaki yang terjadi pada bagian atas papan penahan  

D. Bertugas untuk menentukan tempat jatuhnya peluru. Ia akan menancapkan bendera 

kecil tempat peluru tersebut jatuh 

E. Berkenaan dengan kesalahan kaki yang terjadi pada lingkaran lempar pada sisi 

papan penahan 

 

23. Hal yang dapat disiasati dalam pelaksanaan simulasi perlombaan tolak peluru di 

sekolah yang tidak memiliki lapangan yang luas adalah: 

A. menyewa lapangan perlombaan tolak peluru 

B. megadakan sesuai aturan yang berlaku 

C. mengganti peluru dengan cakram 

D. menggantikan peluru dengan bola gulungan kertas 

E. meniadakan simulasi lomba 

 

24. Tangkisan yang paling tepat dilakukan seorang pesilat ketika lawan melakukan 

serangan dengan menggunakan tendangan lurus depan, adalah… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Perhatikan gambar berikut ini! 

Gambar yang menunjukkan bentuk latihan 

untuk kelenturan adalah: 

A. gambar 1 dan 2 

B. gambar 2 dan 3 

C. gambar 1 dan 3 

D. gambar 3 dan 4 

E. gambar 1 dan 4 

  

  

  

 

 

 

 

      A   B            C           D        E 
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Data Hasil Tes untuk nomor 26 

 

No. Nama Push-up Sit-up Pull-up Total 

1 Akhmad 17 20 3 40 

2 Budi 13 15 1 29 

3 Dani 14 10 1 25 

4 Heru 13 10 1 24 

5 Imam 15 15 2 32 

Jumlah 72 70 8 150 

Rata-rata 14,40 14,00 1,60 30,00 

 

Berdasarkan penilaian normatif sederhana dengan skala 5 (lima) diperoleh rentang 

frekuensi sebagai berikut: 

 

Kriteria Penilaian 

Push-up dan Sit-up             Pull-up 

     

Rentang 
Frekuensi 

Kriteria  Rentang 
Frekuensi 

Kriteria 

17 – 20 Sangat Baik  4 Sangat Baik 

13 – 16 Baik  3 Baik 

9 – 12 Cukup  2 Cukup 

5 – 8 Kurang  1 Kurang 

0 – 4 Sangat Kurang  0 Sangat Kurang 

 

26. Berdasarkan kriteria untuk tes push-up dan sit-up, siapakah yang kemampuan push-

upnya termasuk pada kriteria cukup? 

A. Akhmad dan Budi 

B. Budi dan Heru 

C. Tidak ada 

D. Heru dan Dani 

E. Dani dan Akhmad 

 

27. Perhatikan gambar di bawah ini : 

 

Syahriad adalah siswa kelas X umur 14 tahun 

dengan tinggi badan 170 cm dan mempunyai 

berat badan 80 kg. Dengan menganalisa tabel 

body mass index di atas, manakah bentuk 

latihan olahraga yang paling tepat untuk 

Syahriad? 

 

 

 

 A                B               C                   D                        E 
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28. Dalam kegiatan pembelajaran loncat kangkang dan loncat jongkok, seorang peserta 

didik memiliki kendala yaitu hampir selalu kehilangan keseimbangan pada saat 

melakukan pendaratan, padahal dia sudah mampu melewati rintangan dengan baik. 

Menurut anda kesalahan gerak seperti apa yang mungkin dilakukan oleh peserta didik 

tersebut sehingga dia kehilangan keseimbangan pada waktu melakukan pendaratan! 

A. Mendarat dengan meluruskan lutut dan menegakkan badan sedikit ke depan 

B. Berlari lurus dengan dengan kecepatan sedang dan ketika mendekati papan tolakan, 

kecepatan lari ditambah 

C. Pada saat tangan bertumpu pada peti lompat, posisi badan sat ugaris lurus dan 

membuat sudut antara 200-300 

D. Mengangkat dada dan melewatkan kedua kaki dari peti 

E. Begitu kaki melewati peti/kuda lompat, dilanjutkan sengan meluruskan badan ke 

depan 

 

29. Perhatikan gambar di bawah ini : 

A B C D 
 

 

 

 

E F G 
 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, pola rangkaian keterampilan gerak senam lantai yang 

paling tepat adalah… 

A. A-B-C-D-E-F-G 

B. C-E-B-A-D-F-G 

C. F-G-C-E-B-A-D 

D. G-F-C-E-B-A-D 

E. G-F-E-D-C-B-A 

 

30. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam senam dengan iringan musik adalah ... 

A. Irama, kekuatan dan kelincahan 

B. Kelentukan tubuh, keteraturan gerakan dan kekuatan 

C. Keteraturan gerakan, kelincahan dan daya tahan 

D. Kekuatan otot, daya tahan dan irama 

E. Irama, kelentukan tubuh dan keteraturan gerakan 
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31. Perhatikan gambar di bawah ini! 

  

Dalam sistematika latihan, gerakan ini tepat digunakan untuk: 

A. Pemanasan 

B. Pendinginan 

C. pemanasan dan pendinginan 

D. inti latihan 

E. inti latihan dan pendinginan 

32. Perhatikan gambar di bawah ini! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Saat gerakan tangan masuk ke dalam air, maka sisi telapak tangan yang masuk ke 

dalam air secara miring. Untuk itu perlu dilakukan: 

A. mengepalkan tangan 

B. membuka jari-jari tangan 

C. masukan ibu jari terlebih dahulu  

D. masukan jari kelingking terlebih dahulu 

E. memutar telapak tangan ke dalam 

33. Perhatikan gambar-gambar gaya renang berikut ini! 

 

   

(1) (2) (3)  (4) 
 

Dari keempat gaya renang pada gambar tersebut, manakah gaya renang yang secara 

khusus tidak memerlukan teknik mengambil nafas saat dilakukan? 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. semua gaya 
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34. Pada suatu kecelakaan di air, penolong berenang dalam keadaan terlentang dengan 

melakukan gerak kaki seperti gaya katak dan memposisikan tubuh di bawah korban. 

Posisikan korban dalam keadaan berbaring, muka dan hidung korban berada di 

permukaan air dengan salah satu lengan atau kedua lengan menarik dagu korban. 

Lakukan gerakan renang secara perlahan-lahan ke tepi. Cara menolong tersebut 

dilakukan kepada: 

A. korban yang masih sadar 

B. korban yang tidak bisa berenang 

C. korban yang mengalami kram 

D. korban yang sudah tidak sadar 

E. korban yang mengalami kepanikan 

 

35. Relasi pria wanita yang dimata agama merupakan sesuatu yang sakral, yang 

diperbolehkan dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi bagi kaum hedonis, termasuk 

pornografi menjadi sesuatu yang dibebaskan karena semata untuk kesenganan 

jasmaniyah.  

 Dampak dari perilaku menyimpang di atas adalah: 

A. pergaulan bebas 

B. menurunnya derajat kesehatan 

C. meningkatnya kriminalitas 

D. menyebarkan penyakit 

E. merenggangkan hubungan keluarga 

 

36. Cara yang paling tepat unruk mencegah pergaulan yang tidak sehat pada remaja 

diantaranya…  

A. Membekali diri dengan ilmu beladiri sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku 

yang kuat dalam pergaulan 

B. Membekali diri dengan ilmu pengetahuan sedini mungkin agar mempunyai kontrol 

perilaku yang kuat dalam pergaulan 

C. Rajin belajar, banyak bergaul, ramah kepada sesama 

D. Menghindari tempat-tempat umum yang memungkinkan akan mempengaruhi 

perilaku 

E. Membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol 

perilaku yang kuat dalam pergaulan 

 

37. Pada saat berolahraga jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih berat dengan 

detak nadi yang semakin cepat dan  tekanan darah akan meningkat untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen dan nutrien yang semakin meningkat pula.  Hal ini berarti bahwa 

aktivitas olahraga memberikan manfaat terhadap kinerja jantung, yaitu:  

A. Menambah  ukuran pembuluh darah 

B. Meningkatkan kemampuan kerja otot 

C. Mendukung daya tahan kerja  

D. Memperlancar pemasokan darah ke seluruh tubuh 

E. Suplay darah ke otot jantung lebih sedikit 
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38. Penyakit Menular Seksual (PMS) umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang 

tidak aman, penggunaan jarum suntik secara berulang dan bergantian. Sedangkan 

penyebab penularannya adalah: 

A. Bakteri  

B. Bakteri, virus, parasite, protozoa, dan jamur 

C. Bakteri, virus 

D. Bakteri, virus, dan parasite, 

E. Bakteri, virus, parasite, dan protozoa  

 

39. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. 

Jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan I, II dan III. Berikut ini adalah 

daftar narkotika golongan I: 

A. ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium 

B. ganja, petidin, benzetidin, dan betametadol 

C. petidin, benzetidin, betametadol, morfin, dan opium 

D. heroin, kokain, benzetidin, dan betametadol 

E. ganja, heroin, petidin, benzetidin, dan kodein 

 

40. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem 

kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan 

penyakit. Berikut ini adalah contoh cara penyebaran HIV: 

A. Udara di sekitar tempat tinggal penderita 

B. Akibat bersentuhan dengan penderita 

C. Air liur penderita 

D. Gigitan nyamuk 

E. Memakai jarum suntik yang sudah terkontaminasi 

 
 
B.  Uraian 

41.  

 
Dalam situasi permainan ini tim bertahan (∆) menggunakan pola bertahan 2-3 atau 

2-1-2. Apakah yang harus dilakukan oleh tim menyerang (O) setelah pemain 

menyerang no.1 mendrible bola ke tengah dan melakukan passing pada pemain 

no.3? 

Tuliskan 3 langkah yang bisa dilakukan oleh tim menyerang mengingat waktu tersisa 
hanya 30 detik dan tertinggal 2 points ! Catatannya adalah shooter dari tim 
menyerang yaitu pemain no.2,  sedangkan pemain no.4 dan no.5 memiliki tinggi 
badan di bawah pemain bertahan no.3, no.4 dan no.5. 
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42.  

Gambar di samping merupakan latihan sirkuit yang bertujuan 

untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran jasmani. 

 

Buatlah program latihan kebugaran jasmani dengan 

menggunakan metode latihan seperti gambar di atas dengan 

ketentuan terdiri dari 6 pos dan komponen yang dilatih yaitu 

kekuatan, kecepatan, kelincahan dan kelenturan. 

 

43. Berikut ini merupakan gerakan – gerakan yang sering digunakan dalam aktivitas senam 

aerobic 

 
  

Buatlah rangkaian latihan senam aerobik (gerak pemanasan, inti, pendinginan) 

berdasarkan gerakan-gerakan yang tercantum pada tabel di atas. 

44. Di sebuah kolam renang terjadi sebuah situasi gawat darurat. Ada 5 orang yang 

tenggelam secara bersamaan. Saat kejadian tersebut ada 2 orang yang sedang berada 

di atas kolam dan tidak sedang berenang. 1 orang bisa berenang dan 1 orang yang lain 

tidak bisa berenang. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh kedua orang tadi untuk 

menolong kelima korban. Jelaskan! 

 

45. Tetangga sebelah rumah akhir-akhir ini menderita penyakit yang mirip dengan dengan 

penyakit menular seksual jenis klamidia. Sebagai tetangga rumah terdekat yang sudah 

saling mengenal sejak lama, serta berdasarkan keyakinan yang dianjurkan oleh agama, 

tentu saja anda harus tetap menjalin persahabatan sebagaimana biasanya. Tetapi 

dalam sisi yang berbeda, klamidia merupakan jenis penyalit menular seksual yang 

sangat berbahaya. Tindakan apa yang harus anda lakukan ketika menghadapi situasi 

seperti tersebut di atas? 

 
 
 

 


