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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001

iv

nit Pembelajaran
Pencak Silat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami materi pencak silat. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun,
dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain
itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga mereka dapat
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

materi

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dituangkan kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi beladiri pencak silat dalam kehidupan sehari-hari,
contoh soal-soal, aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik,
bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik dan
pembahasan contoh soal serta prosedur mengembangkan soal HOTS (Higher
Order Thinking Skill).
Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam menganalisa
variasi dan kombinasi gerak spesifik pencak silat, sekaligus mendorong
peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar Seni
Bela diri:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

No.
1

Kompetensi Dasar
3.4. Memahami gerak
spesifik seni beladiri
4.4. Mempraktikkan
gerak spesifik seni

Target Kompetensi
Memahami gerak

Kelas
VII

spesifik seni beladiri
Mempraktikkan gerak
spesifik seni beladiri

beladiri
2

3.4. Memahami variasi

Memahami variasi

gerak spesifik seni

gerak spesifik seni

beladiri

beladiri

4.4. Mempraktikkan

3

Mempraktikkan variasi

variasi gerak

gerak spesifik seni

spesifik seni beladiri

beladiri

3.4. Memahami variasi

1. Memahami variasi

dan kombinasi gerak

gerak spesifik seni

spesifik seni beladiri

beladiri
2. Memahami
kombinasi gerak
spesifik seni beladiri
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4.4. Mempraktikkan

1. Mempraktikkan

variasi dan

variasi gerak spesifik

kombinasi gerak

seni beladiri

spesifik seni beladiri

2. Mempraktikkan
kombinasi gerak
spesifik seni beladiri

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas IX

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Penunjang
Pengetahuan

Keterampilan

3.4.1. Menerapkan pukulan depan 4.4.1 Melakukan
dalam pencak silat

pukulan

depan

dalam pencak silat

3.4.2. Menerapkan tendangan lurus 4.4.2 Melakukan tendangan lurus
dalam pencak silat
3.4.3. Menerapkan
tendangan

dalam pencak silat
kombinasi 4.4.3 Melakukan

lurus

dan

tendangan

kombinasi
lurus

dan

tangkisan tepis dalam pencak

tangkisan tepis dalam pencak

silat

silat
Indikator Kunci

3.4.4. Menganalisa pukulan depan 4.4.1 Menunjukkan pukulan depan
dalam pencak silat

dalam pencak silat

3.4.5. Menganalisa tendangan lurus 4.4.2 Menunjukkan tendangan lurus
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dalam pencak silat
3.4.6. Menganalisa

dalam pencak silat
kombinasi 4.4.3 Menunjukkan

kombinasi

tendangan lurus dan tangkisan

tendangan

lurus

dan

tepis dalam pencak silat

tangkisan tepis dalam pencak
silat

Indikator Pengayaan
3.4.7. Memerinci

pukulan

depan 4.4.1 Menyempurnakan

dalam pencak silat
3.4.8. Memerinci

tendangan

pukulan

depan dalam pencak silat
lurus 4.4.2 Menyempurnakan tendangan

dalam pencak silat

lurus dalam pencak silat

3.4.9. Memerinci kombinasi pukulan 4.4.3 Menyempurnakan kombinasi
samping dan tangkisan tepis

pukulan

dalam pencak silat

tangkisan tepis dalam pencak
silat
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A. Pencak Silat dalam Kehidupan Sehari-hari
Dari tahun ke tahun tindak kejahatan/premanisme terus meningkat dan
merajalela di negeri kita sehingga pemahaman pengetahuan tentang ilmu
bela diri dianggap penting. Pencak silat merupakan olahraga beladiri
tradisional yang dikenal di Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei
Darussalam, dan Thailand. Pencak silat merupakan salah satu ilmu beladiri
warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang mengandung unsurunsur olahraga, seni, bela diri dan mental spiritual.
Teknik-teknik yang ada di pencak silat antara lain, serangan, tangkisan, dan
belaan. Mengapa kita perlu mengetahui tentang ilmu bela diri? Dalam
kehidupan sehari-hari apa yang Saudara lakukan ketika seseorang
mengancam keselamatan diri Saudara? Mengapa Saudara harus melindungi
diri ketika seseorang akan memukul salah satu bagian tubuh Saudara, dan
bagaimana cara Saudara akan menghindari ataupun menyelamatkan diri?
Tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut saudara harus
memahami teknik yang ada di pencak silat.

Gambar 1 Mempertahankan Diri
Sumber: http://style.tribunnews.com/2018/01/31/8
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B. Go International melalui Pencak Silat
Bela diri pencak silat merupakan bela diri tradisional asli Indonesia. Dalam
beberapa tahun terakhir, pencak silat dari Indonesia mulai melejit dan go
international secara perlahan-lahan. Seni bela diri ini mulai dilirik oleh
banyak pelaku film dunia untuk masuk ke dalam film-film besar mereka.
Pencak silat ingin dijadikan sebuah ikon bela diri baru selain kungfu dari
Tiongkok atau mungkin taekwondo dari Korea.

Gambar 2 Sikap Pasang
Sumber: https://www.boombastis.com/pencak-silat/57085

Ujung tombak pengenalan pencak silat ke dunia internasional adalah melalui
film laga yang berjudul “The Raid”. Film laga yang dirilis pada tahun 2011
mendadak jadi perhatian dunia, aksi laga dalam film ini terlihat seperti
sebuah tarian indah namun juga tetap terlihat hebat.
Sejak saat itu, pencak silat mampu terbang ke seluruh penjuru dunia, bahkan
banyak pelaku di dunia pencak silat mulai dilirik produser film asing. Di masa
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depan, pencak silat dan juga aktor Indonesia yang terlibat didalamnya
diprediksi akan semakin banyak memenuhi film-film hebat di dunia. Dan
tidak menutup kemungkinan menjadi seni bela diri terkenal seperti Kungfu.
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Berikut ini contoh soal-soal yang terdapat di Buku Guru PJOK SMP/MTs
Kelas IX pada Kompetensi 3.5 Memahami variasi dan kombinasi gerak
spesifik seni bela diri dan 4.5 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak
spesifik seni bela diri. Soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk mecapai kompetensi yang diharapkan,
selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan
mengembangkan soal berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi
(higher order thinking skills) pada aktivitas beladiri.
Tabel 3 Contoh Soal pada Buku Guru PJOK SMP/MTs

Cetakan
/Tahun
1/2015

Soal
Bentuk dari gerakan kombinasi serangan dan tangkisan adalah
....
A. Memukul dan menyerang
B. Memukul dan memeluk
C. Memukul dan menangkap
D. Memukul dan menghindar
Variasi dan kombinasi gerakan dalam pencak silat adalah,
kecuali ....
A. Serangan
B. Tangkisan
C. Belaan
D. Kuda-kuda

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator

: Menerapkan konsep variasi dan kombinasi keterampilan
bela diri pencak silat
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Ditanyakan
Materi
dibutuhkan

: Bentuk dari gerakan kombinasi serangan dan tangkisan
yang : Gerak spesifik serangan dan tangkisan pada olahraga bela
diri pencak silat
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A. Aktivitas Pembelajaran
Maraknya kejahatan yang sering terjadi menyebabkan kekhawatiran kita
akan keselamatan diri, keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang ada di
sekitar kita. Untuk menjaganya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud
dengan bela diri pencak silat? Apa yang akan kita lakukan ketika keselamatan
diri kita terancam? Mengapa kita harus membela diri? Bagaimana cara kita
membela diri?
Dalam pencak silat terdapat beberapa gerak dasar diantaranya adalah kudakuda, sikap pasang, pukulan, tendangan, tangkisan, , guntingan, elakan dan
kembangan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di atas,
dalam aktifitas pembelajaran ini akan dibahas tentang pukulan depan,
tendangan lurus dan kombinasi antara tendangan lurus dan tangkisan tepis
dalam pencak silat.

Aktifitas 1
Tujuan aktivitas pembelajaran:
Setelah melakukan pembelajaran gerakan pukulan depan, diharapkan
peserta mampu menganalisa pukulan depan dalam pencak silat.
Tahapan pembelajaran:
1. Guru memberikan kartu tugas pukulan lurus/depan kepada peserta
didik.
2. Guru memberikan penjelasan mengenai peran pelaku (p) dan
pengamat (a). (P) harus menerima umpan balik dari (A) dalam hal ini
(P) diharapkan memiliki rasa percaya terhadap (A), dan (A)
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menyampaikan umpan balik berdasarkan kriteria yang terdapat dalam
kartu tugas yang diberikan oleh guru dan harus bersikap positif. Guru
memastikan (P) berkomunikasi dengan (A) dan bukan dengan guru.
(Mengamati)
3. Peserta didik melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang kriteriakriteria pukulan lurus/depan yang ada di kartu tugas kepada guru.
(Menanya)
4. Peserta didik dibagi ke dalam formasi berpasangan sesuai dengan
jumlah yang ada. Salah satu sebagai (P) dan lainnya sebagai (A).
5. Peserta didik (P) melakukan gerakan pukulan lurus/depan sesuai
dengan tahapan-tahapan yang ada di kartu tugas. (Mengumpulkan
informasi/mencoba)
6. Pengamat (A) mengamati gerakan yang dilakukan oleh (P), dan
mengoreksi gerakan (P) apabila tidak sesuai dengan kriteria yang ada
di kartu tugas. (Mengasosiasi/menalar)
7. (P) memperbaiki gerakan sesuai dengan koreksi yang diberikan oleh
(A). (Mengkomunikasikan)
8. Guru berkeliling mengamati proses yang dilakukan oleh peserta didik.
Dalam hal ini komunikasi guru adalah sebatas menjawab pertanyaanpertanyaan dari (A), hal ini dimungkinkan timbulnya rasa percaya
antara (P) dan (A).
9. Setelah tugas selesai dilakukan, peserta didik bertukar peran.
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Aktivitas 2
Tujuan aktivitas pembelajaran:
Setelah melakukan pembelajaran gerakan tendangan lurus, diharapkan
peserta mampu menganalisa tendangan lurus dalam pencak silat.
Tahapan pembelajaran:
1. Guru memberikan kartu tugas tendangan lurus kepada peserta didik.
2. Guru memberikan penjelasan mengenai peran pelaku (P) dan
pengamat (A). (P) melakukan tugas gerak tendangan lurus dan
menerima umpan balik dari (A) berdasarkan kriteria yang terdapat
dalam kartu tugas yang diberikan oleh guru.
3. Peserta didik melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang kriteriakriteria tendangan lurus yang ada di kartu tugas kepada guru.
4. Peserta didik dibagi ke dalam formasi berpasangan sesuai dengan
jumlah yang ada. Salah satu sebagai (P) dan lainnya sebagai (A).
5. Peserta didik (P) melakukan gerakan tendangan lurus sesuai dengan
tahapan-tahapan yang ada di kartu tugas.
6. Pengamat (A) mengamati gerakan yang dilakukan oleh (P), dan
mengoreksi gerakan (P) apabila tidak sesuai dengan kriteria yang ada
di kartu tugas.
7. (P) memperbaiki gerakan sesuai dengan koreksi yang diberikan oleh
(A).
8. Guru berkeliling mengamati proses yang dilakukan oleh peserta didik.
Dalam hal ini komunikasi guru adalah sebatas menjawab pertanyaan-
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pertanyaan dari (A), hal ini dimungkinkan timbulnya rasa percaya
antara (P) dan (A).
9. Setelah tugas selesai dilakukan, peserta didik bertukar peran.

Aktifitas 3
Tujuan aktivitas pembelajaran:
Setelah melakukan pembelajaran kombinasi antara tendangan lurus dan
tangkisan tepis, diharapkan peserta mampu menganalisa pembelajaran
kombinasi antara tendangan lurus dan tangkisan tepis dalam pencak silat.
Tahapan pembelajaran:
1. Guru memberikan kartu tugas kombinasi tendangan lurus dan
tangkisan tepis kepada peserta didik.
2. Guru memberikan penjelasan mengenai peran pelaku (P) dan
pengamat (A). (P) melakukan tugas gerak kombinasi tendangan lurus
dan tangkisan tepis dan menerima umpan balik dari (A) berdasarkan
kriteria yang terdapat dalam kartu tugas yang diberikan oleh guru.
3. Peserta didik melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang kriteriakriteria kombinasi tendangan lurus dan tangkisan tepis yang ada di
kartu tugas kepada guru.
4. Peserta didik dibagi ke dalam formasi berpasangan sesuai dengan
jumlah yang ada. Salah satu sebagai (P) dan lainnya sebagai (A).
5. Peserta didik (P) melakukan gerakan kombinasi tendangan lurus dan
tangkisan tepis sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di kartu
tugas.
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6. Pengamat (A) mengamati gerakan yang dilakukan oleh (P), dan
mengoreksi gerakan (P) apabila tidak sesuai dengan kriteria yang ada
di kartu tugas.
7. (P) memperbaiki gerakan sesuai dengan koreksi yang diberikan oleh
(A).
8. Guru berkeliling mengamati proses yang dilakukan oleh peserta didik.
Dalam hal ini komunikasi guru adalah sebatas menjawab pertanyaanpertanyaan dari (A), hal ini dimungkinkan timbulnya rasa percaya
antara (P) dan (A).
9. Setelah tugas selesai dilakukan, peserta didik bertukar peran.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
KARTU TUGAS PEMBELAJARAN PUKULAN LURUS/DEPAN
Nama
Kelas
Tanggal
Pasangan

: Siswa 1……………………………………./Siswa 2…………………………………….
: …………………………………………………………………………..…………………..
: ……………………………………………………………………………………………….
: Siswa 2……………………………………./Siswa 1……………………………………
Siswa 1
Siswa 2
Uraian Gerakan
Gambar
Ya
Tidak
Ya
Tidak

1. Kedua kaki dibuka selebar
bahu.
2. Kedua belah tangan
mengepal berada di
samping pinggang.
(Gambar 1)
3. Saat siku lurus, tangan
diputar. (Gambar 2)
4. Luruskan lengan
membentuk pukulan
depan/lurus dengan
kepalan tangan
menghadap ke bawah.
(Gambar 3)
5. Tarik kembali lengan ke
samping pinggang.

Gambar 1

6. Kembali ke posisi awal
(Gambar 1).
Gambar 2

Gambar 3
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KARTU TUGAS PEMBELAJARAN TENDANGAN LURUS
Nama
Kelas
Tanggal
Pasangan

: Siswa 1……………………………………./Siswa 2…………………………………….
: …………………………………………………………………………..…………………..
: ……………………………………………………………………………………………….
: Siswa 2……………………………………./Siswa 1……………………………………

Uraian Gerakan
1. Kedua kaki dibuka selebar
bahu.
2. Kedua lengan berada di
samping pinggang .
(Gambar 1)
3. Angkat paha rata-rata air
.(Gambar 2)
4. Luruskan tungkai
membentuk tendangan
depan. (Gambar 3)
5. Tungkai ditekuk kembali.
6. Kembali ke sikap awal.
(Gambar 1)

Siswa 1
Ya
Tidak

Siswa 2
Ya
Tidak

Gambar

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3
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KARTU TUGAS PEMBELAJARAN KOMBINASI TENDANGAN LURUS DAN
TANGKISAN TEPIS
Nama
: Siswa 1……………………………………./Siswa 2…………………………………….
Kelas
: …………………………………………………………………………..…………………..
Tanggal
: ……………………………………………………………………………………………….
Pasangan
: Siswa 2……………………………………./Siswa 1……………………………………
Uraian Gerakan

Siswa 1
Ya
Tidak

Siswa 2
Ya
Tidak

Gambar

1.

Berdiri berhadapan.
(Gambar 1)
2. Persiapan tendangan lurus
dan persiapan tangkisan
tepis. (Gambar 2)
3. Lakukan tendangan depan
dan tangkisan tepis.
(Gambar 3)
4. Kembali ke sikap awal.
(Gambar 1)

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

27

C. Bahan Bacaan

Serangan Tangan
Penyerangan diartikan sebagai usaha pembelaan dengan menggunakan
lengan/tangan atau tungkai/kaki untuk mengenai sasaran tertentu pada
tubuh lawan. Berikut macam-macam serangan menggunakan lengan/tangan.
1. Pukulan Depan
Serangan menggunakan lengan dengan tangan mengepal, lintasannya
lurus kedepan, dengan titik sasaran atas, tengah dan bawah.

Gambar 3 Pukulan Depan

2. Pukulan Samping
Serangan yang menggunakan lengan dengan tangan mengepal,
lintasannya ke arah samping badan, posisi tangan mengepal.
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Gambar 4 Pukulan Samping

3. Pukulan Sangkol
Serangan yang menggunakan lengan dengan tangan mengepal, lintasan
dari bawah ke atas dengan kenaannya kepalan tangan terbalik ke
sasaran kemaluan, ulu hati dan dagu.

Gambar 5 Pukulan Sangkol

4. Pukulan Lingkar
Serangan yang menggunakan lengan dengan tangan mengepal,
lintasannya melinkar dari luar ke dalam, titik sasarannya rahang dan
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rusuk, posisi tangan mengepal menghadap ke bawah, dengan
kenaannya seluruh buku-buku jari.

Gambar 6 Pukulan Lingkar

5. Tebasan
Serangan satu atau dua telapak tangan terbuka dengan kenaannya sisi
telapak tangan luar, lintasan dari luar ke dalam atau dari atas ke bawah,
dengan sasaran muka, leher, bahu, pinggang.
6. Tebangan
Serangan satu atau dua telapak tangan terbuka dengan kenaannya sisi
telapak tangan dalam, lintasannya dari dalam ke luar atau dari luar ke
dalam sasarannya leher.
7. Sangga
Serangan dengan satu atau dua telapak tangan terbuka dengan
kenaannya pangkal telapak tangan dalam, dengan lintasan dari bawah
ke atas, dengan sasaran dagu dan hidung.
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8. Tamparan
Serangan dengan telapak tangan dalam yang ke lima jari tangannya
merapat satu dengan lainnya, lintasannya dari luar ke dalam, dengan
sasaran telinga.
9. Kepret
Serangan dengan telapak tangan luar yang kelima jari tangannya
merapat satu dengan lainnya, lintasan dari dalam ke luar atau bawah ke
atas, dengan sasaran muka dan kemaluan.
10. Tusukan
Serangan dengan menggunakan jari tangan, dengan posisi jari merapat,
arahnya lurus ke depan, dengan sasaran mata dan tenggorokan.
11. Totokan
Serangan dengan tangan setengah mengenggam yang kenaannya ruas
kedua dari buku jari-jari, arahnya lurus ke depan, dengan sasaran mata
dan tenggorokan.
12. Patukan
Serangan dengan lima jari tangan yang menguncup, (teknisnya sedikit
ditarik ke belakang), dengan sasarn mata.
13. Cengkraman
Serangan yang menggunakan ke lima jari tangan mencengkram, dengan
lintasan luar ke dalam, dengan sasaran muka dan kemaluan.
14. Gentusan
Serangan yang menggunakan sisi lengan bagian dalam dan luar, dengan
posisi tangan mengepal, dengan sasaran leher dan pelipis.
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15. Sikuan
Serangan yang menggunakan siku tangan, macamnya siku atas, siku
dalam, siku luar dan siku tusuk.
16. Dobrakan
Serangan dengan menggunakan ke dua telapak tangan dengan sasaran
dada.

Serangan Tungkai dan Kaki
Serangan dengan tungkai dan kaki terdiri dari: (a) Tendangan; (b) Sapuan;
(c) Dengkulan; dan (4) Guntingan.
a. Tendangan terdiri dari:
1) Tendangan Lurus
Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasannya ke
arah depan dengan posisi badan menghadap ke depan, dengan
kenaannya pangkal jari-jari kaki bagian dalam, dengan sasaran ulu hati
dan dagu.

Gambar 7 Tendangan Lurus

32

nit Pembelajaran
Pencak Silat

2) Tendangan Tusuk
Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasannya ke
arah depan dengan posisi badan menghadap ke depan, dengan
kenaannya ujung jari-jari kaki, dengan sasaran kemaluan dan ulu hari.

Gambar 8 Tendangan Tusuk

3) Tendangan Kepret
Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasannya
kearah depan dengan posisi badan menghadap ke depan, dengan
kenaannya punggung kaki, dengan sasarn kemaluan.

Gambar 9 Tendangan Kepret
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4) Tendangan Jejag
Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasan ke
arah depan dengna posisi badan menghadap ke depan, dengan
kenaannya telapak kaki penuh, sifatnya mendorong, dengan sasaran
dada.

Gambar 10 Tendangan Jejag

5) Tendangan Gajul
Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasannya
ke arah depan dengan posisi badan menghadap ke depan, dengan
kenaannya tumit dari arah bawah ke atas, dengan sasaran dagu dan
ulu hati.
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Gambar 11 Tendangan Gajul

6) Tendangan T
Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasannya
lurus ke depan dan kenaannya pada tumit, telapak kaki dan sisi luar
telapak kaki, posisi lurus, biasanya digunakan untuk serangan
samping, dengan sasaran seluruh bagian tubuh.

Gambar 12 Tendangan T

7) Tendangan Celorong
Tendangan T dengan posisi merebahkan badan dengan sasaran lutut
dan kemaluan.
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Gambar 13 Tendangan Celorong

8) Tendangan Belakang
Tendangan sebelah kaki dan tungkai dengan lintasan lurus ke
belakang tubuh (membelakangi lawan), dengan sasaran seluruh
bagian tubuh.

Gambar 14 Tendangan Belakang
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9) Tendangan Kuda
Tendangan dengan dua kaki menutup atau membuka, lintasannya
lurus ke belakang tubuh, dengan sasaran seluruh bagian tubuh.

Gambar 15 Tendangan Kuda

10) Tendangan Taji
Tendangan dengan sebelah kaki dan tungkai dengan kenaan tumit
yang lintasannya ke arah belakang dengan sasaran kemaluan.

Gambar 16 Tendangan Taji

37

11) Tendangan Sabit
Tendangan yang lintasannya setengah lingkaran ke dalam, dengan
sasaran seluruh bagian tubuh, dengan punggung telapak kaki atau
jari telapak kaki.

Gambar 17 Tendangan Sabit

12) Tendangan Baling
Tendangan melingkar ke arah luar dengan kenaannya tumit luar dan
posisi tubuh berputar, dengan sasaran seluruh bagian tubuh.

Gambar 18 Tendangan Baling
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13) Hentak bawah
Serangan yang menggunakan telapak kaki menghadap ke luar, yang
dilaksanakan dengan posisi badan direbahkan, bertujuan untuk
mematahkan persendian kaki.

Gambar 19 Hentak Bawah

14) Gejig
Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasannya
lurus ke samping ke arah persendian kaki/dengkul, dengan tujuan
mematahkan.

Gambar 20 Tendangan Gejig
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b. Sapuan, terdiri dari:
1) Sapuan Tegak
Serangan menyapu kaki dengan kenaannya telapak kaki ke arah
bawah mati kaki, lintasannya dari luar ke dalam bertujuan
menjatuhkan.

Gambar 21 Sapuan Tegak

2) Sapuan Rebah
Serangan menyapu kaki dengan cara merebahkan diri bertujuan
menjatuhkan, bias dengan sapuan rebah belakang (sirkel bawah).

Gambar 22 Sapuan Rebah
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3) Sabetan
Serangan menjatuhkan lawan dengan kenaan tulang kering ke
sasaran betis dengan lintasan dari luar ke dalam.

Gambar 23 Sabetan

4) Beset
Serangan menjatuhkan lawan dengan alat penyasar betis

Gambar 24 Beset
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c. Dengkulan
Dengkulan yakni serangan yang menggunakan lutut/dengkul sebagai
alat penyerangan, dengan sasaran kemaluan, dada dan pinggang
belakang.
Dengkulan terdiri dari:
1) Dengkulan depan, yakni serangan dengan dengkulan, lintasan dari
atas ke bawah, dengan sasaran dada dan kemaluan.

Gambar 25 Dengkulan Depan

2) Dengkulan samping dalam, yakni lintasannya seperti busur dari luar
ke dalam dengan sasaran ke arah dada.
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Gambar 26 Dengkulan Samping Dalam

3) Dengkulan samping luar, yakni lintasannya dari dalam ke luar,
dengan sasaran perut.

Gambar 27 Dengkulan Samping Luar
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d. Guntingan
Guntingan yakni teknik menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan
menjepit kedua tungkai kaki pada sasaran leher, pinggang atau tungkai
lawan sehingga lawan jatuh.
Guntingan terdiri dari: Guntingan luar dan Guntingan dalam. Berikut
contoh guntingan tungkai kaki dan guntingan pinggang.

Gambar 28 Guntingan Tungkai Kaki

Gambar 29 Guntingan Pinggang

Belaan
Belaan atau pertahanan merupakan upaya untuk menggagalkan serangan
lawan dengan tangkisan atau hindaran. Belaan terbagi dua, yaitu: tangkisan
dan hindaran.

44

nit Pembelajaran
Pencak Silat

Tangkisan adalah suatu teknik belaan untuk menggagalkan serangan lawan
dengan melakukan tindakan menahan serangan lawan dengan tangan, kaki
dan tubuh, yang terdiri dari :
a. Tangkisan Tepis
Tangkisan yang menggunakan satu atau kedua telapak tangan terbuka
dengan kenaannya telapak tangan dalam, arah gerakan dari dalam keluar
dan atas ke bawah.

Gambar 30 Tangkisan Tepis

b. Tangkisan Gedik
Tangkisan yang menggunakan satu lengan dengan tangan mengepal
yang kenaannya lengan bawah dalam dengan lintasan dari atas ke
bawah.
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Gambar 31 Tangkisan Gedik

c. Tangkisan Kelit
Tangkisan yang menggunakan satu lengan dengan telapak tangan
terbuka yang kenaannya telapak tangan luar dan arah gerakan dari
dalam ke luar atau sebaliknya.

Gambar 321 Tangkisan Kelit
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d. Tangkisan Siku
Tangkisan yang menggunakan siku, dengan lintasan dari luar ke
dalam.

Gambar 33 Tangkisan Siku

e. Tangkisan Jepit Atas
Tangkisan yang menggunakan ke dua lengan yang menyilang dengan
kenaanya sudut persilangan lengan, arahnya dari atas ke bawah dan
sebaliknya.
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Gambar 34 Tangkisan Jepit Atas

f. Tangkisan Potong
Tangkisan yang menggunakan satu tangan dan lengan digerakan ke
samping bawah seperti gerakan memotong dengan kenaannya lengan
bawah luar, dengan posisi tangan terbuka.

Gambar 35 Tangkisan Potong
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g. Tangkisan Sangga
Tangkisan yang menggunakan satu lengan yang membentuk sikusiku dengan kenaannya lengan bawah luar dan gerakannya dari
bawah ke atas. Dengan posisi tangan mengepal.

Gambar 36 Tangkisan Sangga

h. Tangkisan Galang
Tangkisan yang menggunakan lengan bawah dalam yang tegak lurus
dengan tangan mengepal yang digerakkan ke samping dari luar ke
dalam dan dari dalam keluar.

Gambar 37 Tangkisan Galang
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i. Tangkisan Kepruk
Tangkisan yang menggunakan kedua tangan mengepal dan lengan
berbentuk siku-siku yang digerakkan ke bawah dengan kenaannya
punggung kepalan tangan.

Gambar 38 Tangkisan Kepruk

j. Tangkisan Kibas
Tangkisan yang menggunakan kaki dan tungkai yang dikibaskan ke
atau dari samping dengan kenaannya telapak kaki.

Gambar 39 Tangkisan Kibas
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k. Tangkisan Lutut
Tangkisan yang menggunakan gerakan lutut setinggi pinggang,
dengan lintasan dalam ke luar.

Gambar 40 Tangkisan Lutut

Hindaran
Hindaran adalah upaya menggagalkan serangan lawan dengan cara
menghindari serangan lawan tanpa ada kontak dengan anggota tubuh lawan.
Hindaran terdiri dari:
a. Elakan adalah teknik hindaran yang dilakukan dengan memindahkan salah
satu kaki (kebelakang aatau kesamping) untuk mengubah posisi tubuh.

Gambar 41 Elakan
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b.

Ergosan

adalah teknik hindaran

yang dilakukan

dengan

mengindahkan kedua belah kaki untuk mengubah posisi tubuh.

Gambar 42 Ergosan

c. Kelitan, adalah teknik hindaran tanpa memindahkan kaki.

Gambar 43 Kelitan
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Bagian ini memuat contoh soal yang ada pada buku guru mata pelajaran PJOK
SMP/MTs Kelas IX pada Kompetensi 3.5 Memahami variasi dan kombinasi
gerak spesifik seni beladiri dan 4.5 Mempraktikkan variasi dan kombinasi
gerak spesifik seni beladiri. Soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai
acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal berorientasi pada
keterampilan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) pada
aktivitas beladiri.

A. Pembahasan Soal-soal
Contoh soal yang ada pada buku guru PJOK SMP/MTS pada lingkup materi
aktivitas beladiri dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan peserta didik.
Berikut pembahasan soal-soal untuk materi pencak silat.
1. Bentuk dari gerakan kombinasi serangan dan tangkisan adalah ....
A. Memukul dan menyerang
B. Memukul dan memeluk
C. Memukul dan menangkap
D. Memukul dan menghindar

Kunci Jawaban: D
Pembahasan: Teknik serangan dalam pencak silat adalah menyerang
dengan menggunakan tangan/lengan dan kaki/tungkai. Salah satu
bentuk serangan adalah memukul, sedangkan belaan atau pertahanan
merupakan upaya untuk menggagalkan serangan lawan dengan
tangkisan atau hindaran. Belaan terbagi dua, yaitu: tangkisan dan
hindaran.

2. Variasi dan kombinasi gerakan dalam pencak silat adalah, kecuali ....
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A. Serangan
B. Tangkisan
C. Belaan
D. Kuda-kuda

Kunci Jawaban: D
Pembahasan: Variasi gerakan adalah satu teknik gerakan yang dilakukan
dalam bentuk yang berbeda. Contoh variasi gerakan pencak silat antara
lain pukulan lurus/depan, pukulan samping, pukulan sangkol, tendangan
lurus, tendangan tusuk, tendangan kepret, dan tendangan T. Kombinasi
adalah dua atau lebih bentuk gerakan yang berbeda. Tangkisan atas,
tangkisan gedig, tangkisan kelit, tangkisan siku, dan lain sebagainya.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pengembangan soal yang memenuhi
indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar
pengetahuan pada materi pencak silat. Pengembangan soal diawali dengan
pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat melihat kesesuaian antara
kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
KISI-KISI SOAL
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

NO
1

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018

Kompetensi Lingkup
Materi Indikator Soal
yang Diuji
Materi
Memahami
Aktivitas Pencak Menganalisis
variasi dan
Beladiri Silat
pukulan
kombinasi
depan/lurus
gerak
dalam pencak
spesifik seni
silat
beladiri
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No
1

Level
Bentuk
Kognitif
Soal
L3
PG
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NO

Kompetensi Lingkup
Materi
yang Diuji
Materi

2

Indikator Soal

No

Menganalisis
tendangan lurus
dalam pencak
silat
Menganalisis
kombinasi
tendangan lurus
dan tangkisan
tepis dalam
pencak silat

3

Level
Bentuk
Kognitif
Soal
PG

2

L3

3

L3

PG

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator pencapaianan kompetensi (IPK)

kunci pada ranah

kognitif yang tergolong HOTS.
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

LINGKUP
MATERI

:

Kurikulum

:

:

Bentuk Soal

:

:

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
1

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

PAKET - …

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Serangan sebagai usaha pembelaan dapat dilakukan dengan
menggunakan

lengan/tangan

ataupun

kaki.

Berikut

yang

merupakan pukulan depan dalam pencak silat….
A. Serangan yang menggunakan lengan dengan tangan mengepal,
lintasannya ke arah samping badan, posisi tangan mengepal

MATERI

B. Serangan menggunakan lengan dengan tangan mengepal,
lintasannya lurus kedepan, dengan titik sasaran atas, tengah
dan bawah
C. Serangan satu aatau dua telapak tangan terbuka dengan

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban
B

kenaannya sisi telapak tangan dalam, lintasannya dari dalam ke
luar atau dari luar ke dalam sasarannya leher
D. Serangan menggunakan satu atau dua telapak tangan terbuka
dengan kenaannya pangkal telapak tangan dalam, dengan
lintasan dari bawah ke atas, dengan sasaran dagu dan hidung
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

LINGKUP
MATERI

:

Kurikulum

:

:

Bentuk Soal

:

:

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
2

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

PAKET - …

√

RUMUSAN BUTIR SOAL
Serangan dalam pencak silat dapat dilakukan

Penalaran

dengan

menggunakan tungkai atau kaki berbentuk tendangan. Yang
dimaksud tendangan lurus adalah….
A. Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan
tungkai, lintasannya ke arah depan dengan posisi

MATERI

badan menghadap ke depan, dengan kenaannya
pangkal jari-jari kaki bagian dalam, dengan sasaran
ulu hari dan dagu
Kunci
Jawaban

B. Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan
tungkai, lintasannya ke arah depan dengan posisi

A

badan menghadap ke depan, dengan kenaannya
ujung jari-jari kaki, dengan sasaran kemaluan dan

INDIKATOR
SOAL

ulu hari
C.

Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan
tungkai, lintasannya kearah depan dengan posisi
badan menghadap ke depan, dengan kenaannya
punggung kaki, dengan sasaran kemaluan

D. Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan
tungkai, lintasan ke arah depan dengan posisi
badan menghadap ke depan, dengan kenaannya
telapak kaki penuh, sifatnya mendorong, dengan
sasaran dada
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

LINGKUP
MATERI

:

Kurikulum

:

:

Bentuk Soal

:

:

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
3

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

PAKET - …

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Kombinasi teknik pencak silat yang dilakukan pesilat
ketika lawan melakukan serangan dengan sasaran ulu hati
dan dagu serta menangkis serangan dengan satu atau kedua
telapak tangan dalam ke arah luar maupun ke arah dalam

MATERI

merupakan….
A. Tendangan samping dan tangkisan tepis
B. Tendangan samping dan tangkisan siku
C. Tendangan lurus dan tangkisan siku
Kunci
Jawaban

D. Tendangan lurus dan tangkisan tepis

D
INDIKATOR
SOAL
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.4 Memahami variasi dan
kombinasi gerak spesifik seni bela diri dan 4.4 Mempraktikkan variasi dan
kombinasi gerak spesifik seni beladiri di kelas IX. Berdasarkan Kompetensi
Dasar pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan
perlu mencapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah menuntut Saudara
melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik.
Sedangkan kompetensi dasar keterampilan menuntut Saudara untuk
memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik mengembangkan
kreativitasnya untuk mengembangkan variasi dan kombinasi serangan dan
tangkisan dalam olahraga bela diri pencak silat.
Dalam upaya meningkatkan penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi
peserta didik, Saudara perlu memberikan proses pembelajaran yang relevan.
Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran di unit ini menggunakan pendekatan
saintifik

dengan

gaya

mengajar

reciprocal

menggunakan

metode

berpasangan dan praktik. Penggunaan kartu tugas yang dirancang pada pra
persiapan memudahkan penguasaan konsep peserta didik sesuai tingkat
kognitifnya. Pada pelaksanaan, pembelajaran dipandu dengan kartu tugas,
sehingga

peserta

didik

memperoleh

konsep

untuk

melaksanakan

keterampilan sesuai dengan kompetensi dasar.
Adapun materi yang dikembangkan pada unit ini adalah: 1) serangan dengan
tangan/lengan; 2) serangan dengan kaki/tungkai; dan 3) tangkisan. Unit ini
memuat konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi peserta didik.
Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta didik untuk
menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan unit
ini.
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Berkaitan dengan penilaian, unit menyajikan contoh soal yang ada di buku
guru PJOK SMP/MTs cetakan I tahun 2015. Jenis pertanyaan yang diajukan
masih dalam taraf level kogintif C2 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu
meyakinkan bahwa peserta didik memhami unit ini dengan baik agar dapat
melatih keterampilan berfikir tingkat tinggi peserta didik. Artinya, Saudara
dituntut untuk mengembangkan soal-soal pengetahuan pada level berpikir
yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Saudara perlu terus menyusun bank
soal yang relevan dengan indikator yang telah dikembangkan.
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Setelah selesai mempelajari unit ini diharapkan pembelajaran di kelas yang
Saudara ajarkan dapat lebih bervariasi dan dapat melatih keterampilan
berpikir tingkat tinggi peserta didik. Secara umum aktivitas pembelajaran
yang ada dalam unit ini dapat menjadi bahan referensi Saudara untuk
mengembangkan model atau gaya mengajar sesuai dengan materi yang
diajarkan. Pengembangan soal-soal yang berorientasi pada keterampilan
berpikir tingkat tinggi (HOTS) juga dapat Saudara kembangkan melalui
tahapan-tahapan sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik.
Diharapkan Saudara dapat lebih meningkatkan kemampuan Saudara untuk
mengembangkan model-model pembelajaran lain yang dapat mengaitkan
materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga akan
menambah

ketertarikan

peserta

didik

mengikuti

setiap

aktivitas

pembelajaran, dan pada akhirnya kompetensi yang diharapkan tercapai. Dan
Saudara juga dapat mengembangkan soal-soal yang berorientasi pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan tahapan-tahapan
pengembangan soal.
Semoga unit ini dapat memberi manfaat untuk peningkatan kompetensi
peserta didik.
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Lampiran 1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar PJOK
Kelas IX (Permendikbud No. 37 tahun 2018)
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Lampiran 2 Taksonomi Bloom

Pengetahuan
(mengingat) C1
level 1
Mengutip
Menyebutkan
Menjelaskan
Menggambarkan
Membilang
Mengidentifikasi
Mendaftar
Menunjukkan
Memberi label
Memberi indeks
Memasangkan
Membaca
Menamai
Menandai
Menghafal
Meniru
Mencatat
Mengulang
Mereproduksi
Meninjau
Memilih

/

Pemahaman
(memahami)
C2 /Level 1

Aplikasi
(mengaplikasikan)
C3 / Level 2

Analisis (menganalisis)
C4 / Level 3

Sintesis
(Mengevaluasi)
C5 /Level 3

Menciptakan/
Membuat
C6 / Level 3

Memperkirakan
Menjelaskan
Menceritakan
Mengkatagorikan
Mencirikan
Mengasosiasikan
Membandingkan
Menghitung
Mengkontraskan
Menjalin
Mendiskusikan
Mencontohkan
Mengemukakan
Mempolakan
Memperluas
Menyimpulkan
Meramalkan
Merangkum
Menjabarkan
Menggali
Mengubah

Menugaskan
Mengurutkan
Menentukan
Menerapkan
Mengkalkulasikan
Memodifikasi
Menghitung
Membangun
Mencegah
Menggambarkan
Menggunakan
Menilai
Melatih
Menggali
Mengemukakan
Mengadaptasi
Menyelidiki
Mempersoalkan
Mengkonsepkan
Melaksanakan
Memproduksi

Mengaudit
Mengatur
Menganimasi
Mengmpulkan
Memecahkan
Menegaskan
Menganalisis
Menyeleksi
Merinci
Menominasikan
Mendiagramkan
Mengkorelasikan
Menguji
Mencerahkan
Membagankan
Menyimpulkan
Menjelajah
Memaksimalkan
Memerntahkan

Membandingkan
Menyimpulkan
Menilai
Mengarahkan
Memprediksi
Memperjelas
Menugaskan
Menafsirkan
Mempertahankan
Memerinci
Mengukur
Merangkum
Membuktikan
Memvalidasi
Mengetes
Mendukung
Memilih
Memproyeksikan
Mengkritik
Mengarahkan
Memutuskan

Mengumpulkan
Mengabstraksi
Mengatur
Menganimasi
Mengkategorikan
Membangun
Mengkreasikan
Mengoreksi
Merencanakan
Memadukan
Mendikte
Membentuk
Meningkatkan
Menanggulangi
Menggeneralisasikan
Menggabungkan
Merancang
Membatas
Mereparasi
Membuat
Menyiapkan

Mengaitkan
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Mentabulasi
Memberi kode
Menulis
Menyatakan
menelusuri
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Mempertahankan
Mengartikan
Menerangkan
Menafsirkan
Memprediksi
Melaporkan
membedakan

Memproses
Mengaitkan
Menyusun
Memecahkan
Melakukan
Mensimulasikan
Mentabulasi
Memproses
Membiasakan
Mengklasifikasikan
Menyesuaikan
Mengoperasikan
meramalkan

Mentransfer
Melatih
Mengedit
Menemukan
Menyeleksi
Mengoreksi
Mendeteksi
Menelaah
Mengukur
Membangunkan
Merasionalkan
Mendiagnosis
Memfokuskan
memadukan

Memisahkan
Menimbang

Memproduksi
Memperjelas
Merangkum
Merekonstruksi
Mengarang
Menyusun
Mengkode
Mengkombinasikan
Memfasilitasi
Mengkonstruksi
Merumuskan
Menghubungkan
Menciptakan
menampilkan

