
FORMAT KISI-KISI PJOK PENILAIAN TENGAH SEMESTER 2 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 
Kelas/Semester : 1 (Satu) / 2 (Dua) 
Tema   : 5 (Pengalamanku) dan 6 (Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri) 
Waktu   : 60 menit 
Bentuk soal  : Pilihan Ganda :10 soal  
     Isian   : 5 soal  
     Uraian   : 5 soal 
 

MUATAN KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 
NO 

SOAL 

PJOK 

3.5 Memahami berbagai gerak dominan 
(bertumpu, bergantung, keseimbangan, 
berpindah/ lokomotor,tolakan, putaran, 
ayunan, melayang, dan mendarat) dalam aktivitas 
senam lantai. 
 

 

Disajikan gambar kegiatan olahraga, peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat saat 
melakukan berbagai pola gerak dominan keseimbangan dengan benar. 

1 

Disajikan gambar kegiata, peserta didik dapat menentukan manfaat  gerak dominan dengan 
benar. 

2 

Disajikan gambar kegiatan olahraga, peserta didik dapat menentukan manfaat gerakan 
tersebut dengan tepat. 

3 

Peserta didik dapat menentukan gerak dominan berdasarkan manfaat gerakan dengan tepat. 4 

Disajikan pernyataan petunjuk, peserta didik dapat menentukan gerak dominan dengan benar. 5 

Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan posisi tubuh yang tepat saat melakukan 
salah satu gerak dominan dengan benar. 

6 

Disajikan gambar gerak dominan, peserta didik dapat menentukan alat yang digunakan pada 
gerak dominan tersebut dengan tepat. 

7 

Peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat saat melakukan salah satu gerak dominan 
dengan benar. 

8 

Peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat saat melakukan salah satu gerak dominan 
dengan benar. 

9 

Peserta didik dapat menentukan manfaat saat melakukan gerak dominan dengan tepat. 10 

Peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat saat melakukan salah satu gerak dominan. 11 

Disajikan teks bacaan, peserta didik dapat menentukan manfaat pemanasan atau pendinginan 
dengan benar. 

12 

Disajikan gambar aktivitas fisik, peserta didik dapat menentukan jenis gerak dominan dengan 
benar. 

13 

Disajikan gambar kegiatan bersama keluarga, peserta didik dapat menentukan gerak dominan 
sesuai gambar dengan benar. 

14 

Disajikan gambar kegiatan, peserta didik dapat menentukan manfaat pola gerak dominan 
dengan benar. 

15 



MUATAN KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 
NO 

SOAL 

Disajikan gambar aktivitas fisik, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan gerak 
keseimbangan dengan benar. 

16 

Disajikan gambar aktivitas fisik, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan salah satu 
gerak dominan (berpindah/ lokomotor) dengan benar. 

17 

Peserta didik dapat menyebutkan berbagai gerak dominan yang dapat melatih kekuatan otot 
dengan benar. 

18 

Peserta didik dapat menyebutkan berbagai hal yang harus dilakukan sebelum melakukan 
aktivitas dengan benar. 

19 

Disajikan sebuah gambar salah satu kegiatan olahraga, peserta didik dapat menjelaskan cara 
melakukan salah satu gerak dominan dengan benar. 

20 

  


