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Gerak Dasar Permainan 

 

Suatu permainan membutuhkan gerak 

dasar. Di antaranya berjalan, berlari, 

melompat, dan menendang. Pernahkah 

kamu memerhatikan gerakan pada 

permainan sepak bola? Jika ya, pernahkah 

kamu melihat seorang penjaga gawang 

berlari dan melompat menangkap bola? 

Tahukah kamu gerakan tersebut merupakan 

kombinasi gerakan. Penjaga gawang berlari 

melompat dan menangkap bola. Gerakan 

tersebut perlu dilatih agar koordinasi 

gerakan menjadi baik. 

Kata Kunci 

• Jalan 

• Lari 

• Lompat 

• Memutar 

•  Menekuk 

•  Mengayun 

•  Meliuk 

•  Memvoli 

Bab 6 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Gerakan dasar terbagi menjadi tiga 

bagian. Pada semester satu sudah dibahas. 

Tujuan: 

Mempersiapkan kondisi tubuh terhadap aktivitas selanjutnya,  

melatih kerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan melatih koordinasi  

gerak berlari. 

Media:   

Tidak memerlukan alat bantu. Hanya area permainan. 

Cara Bermain: 

Permainan ini dimulai dengan memilih dua orang menjadi jala. Jala  

ikan terbentuk apabila dua orang saling berpegangan tangan.  

Teman yang lainnya menjadi ikan. Tugas jala mengejar ikan sampai  

dapat atau tersentuh. Ikan yang kena jala akan bersatu menjadi jala.  

Tentukanlah area tempat ikan-ikan berlari. Kejarlah ikan sampai habis  

baru permainan berakhir. 

Aturan Permainan: 

Tidak boleh keluar dari area permainan. 1 .  

Tidak boleh saling bersinggungan dengan pemain. 2 .  

Pemain yang menjadi jala tidak boleh melepaskan pegangan   3 .  
  tangan. 

Permainan 

Jala Ikan 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Pertama, gerak lokomotor. Kedua, gerak 

nonlokomotor dan gerak manipulatif. Ketiga 

gerakan tersebut dapat dikombinasikan 

seperti gerakan berikut.  

Mengombinasikan Berjalan, Berlari dan 

Meloncat 

1. Berjalan, Berlari, dan  

Meloncat ke Lubang Ban 

Buatlah tiga baris ban sepeda yang 

disusun memanjang. Pada baris pertama 

gerakan berjalan melalui lubang ban. Baris 

kedua lari melalui lubang ban. Baris ketiga 

meloncat melalui lubang ban. Jarak antara 

ban satu meter.  

Catatan 

Lakukan pemanasan sebelum berlatih untuk mencegah 

terjadinya cedera. 

Gerakan dilakukan secara berurutan dari  

Dalam latihan lari dan lompat jingkat, 

terbagi menjadi dua gerakan, yaitu berlari 

baris pertama. emudian, dilanjutkan pada baris 

kedua dan ketiga. 

2. Lari dan Lompat Jingkat 

Sumber: Dokumentasi Penerbit 

Gambar 6.1 

Berjalan, 

meloncat, dan 

berlari di antara 

ban 

    

A 
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dan melompat. Pada gerakan pertama, 

berlari kemudian melompat. Berlari dua 

langkah, kemudian lompat jingkat pada 

langkah ketiga.  

Gerakan tersebut diulangi sampai garis 

yang telah ditentukan. Jarak garis start 

sampai finish lebih kurang 10 meter. 

 

. Menekuk Badan  1 

Berpasangan 

Berdirilah tegak berhadapan saling  

memegang pundak. Kemudian, buka  

kaki lebar, kemudian tekukkan ke depan.  

Dengan tangan saling menahan, turunkan  

badan secara perlahan ke bawah serendah  

mungkin. 

   engombinasikan Gerakan 

engayun, Membungkuk 

an Menekuk 

Berlari dan melompat 
jingkat 

Gambar 6.2 

M 

M 

d 

B 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Sumber: Dokumentasi Penerbit 

Gambar 6.3 

 

Menekukkan badan 

berpasangan 

2. Gerak Ombak Air 

Buatlah lingkaran dengan menghadap ke 

dalam lingkaran. Gerakan dimulai dari 

jongkok. Aba-aba mulai ditandai dengan 

bunyi peluit dan menunjuk seseorang.  

Orang yang ditunjuk berdiri sambil 

mengayunkan tangan ke atas. Kemudian, 

siswa yang jongkok berdiri di sebelah  

kanannya melanjutkan gerakan. Gerakan itu 

dilanjutkan dan diikuti oleh siswa di sebelah 

kanan. Gerakan berakhir setelah sampai 

pada siswa sebelah kiri dari awal gerakan.  

Gambar 6.4 

Meniru gerakan 

ombak 

  engombinasikan Gerakan  

emutar dan Meliukkan Badan 

M 

M 

C 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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1. Memutar dan Meliukkan Badan dengan Bola 

Berdirilah sambil memegang bola lurus 

ke atas. Gerakan awal, liukkan badan ke kiri 

dan ke kanan sampai hitungan ke-4. 

Hitungan ke-5 sampai ke-8, putarkan badan 

ke kiri dan ke kanan. Ulangi gerakan 

tersebut dengan hitungan 2 x 8. 

2. Memutarkan Tangan dan Melompat ke 
Samping 

dengan mengayunkan 

tangan ke kanan. Pada 

hitungan ke-8 putar kembali 

sambil melompat ke kiri. 

Rentangkan tangan lurus ke samping. 

Kemudian, ayunkan tangan ke kiri lalu 

ayunkan kembali ke kanan. Pada hitungan 

ke-4 putarlah tangan ke kanan sambil 

melompat ke samping. Gerakan diteruskan  

Sumber: Dokumentasi Penerbit 

Gambar 6.5 

 

Memutar dan meliukkan 

badan dengan  
bola 
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3. Loncat Tali Berpasangan 

Peganglah tali oleh dua orang yang 

berhadapan. Kemudian, putar tali dengan 

kecepatan putar yang sama. Pada abaaba 

peluit, loncatlah ke dalam putaran tali. 

Kemudian disusul teman berikutnya. 

Permainan berakhir jika ada siswa yang 

tersangkut  pada tali. Gerakan dilakukan 

secara bergantian oleh orang yang memutar 

tali dan meloncat. 

 

Memutarkan tangan 
dan melompat 

ke samping 

Gambar 6.6 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 

Loncat 
tali berpasangan 

Gambar 6.7 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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  ariasi Gerakan Bola 

1 . Menyervis Bola dari Bawah  

dengan  Satu Tangan 

Berdirilah berhadapan dengan jarak lebih  

kurang 5 meter. Salah seorang memegang  

bola voli. Langkahkan satu kaki sedikit ke  

depan. Badan sedikit condong ke depan  

bola. Tangan kiri memegang bola di depan.  

Kemudian, kepalkan dan ayunkan tangan  

kanan hingga mengenai bawah bola.  

Pasangannya mengambil bola kemudian  

bergantian melakukan gerakan tersebut. 

Menyervis bola 
dari bawah dengan 
satu tangan 

Gambar 6.8 

ariasi dilakukan oleh  
3  orang 

Gambar 6.9 

Servis adalah   

pukulan pertama  

dalam permainan  

bola voli 

Tahukah  
Kamu? 

V D 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Gambar 6.11 

ariasi dilakukan oleh 

4 orang 

Gambar 6.10 

Menyervis bola dari 

atas dengan satu 

tangan 

 

2. Menyervis Bola dari Atas 
dengan Satu Tangan 

Berdiri dengan posisi salah satu kaki di 

depan. Peganglah bola voli dengan tangan 

kanan menghadap arah bola. Tariklah 

tangan kiri ke belakang, telapak tangan 

menghadap ke arah bola. Lemparkan bola 

tepat di atas depan kepala. Kemudian, 

lecutkan tangan kanan dari belakang 

mengenai bola. Sikap akhir, lengan lurus 

lepas mengikuti arah bola. Badan agak 

condong ke depan. 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Sumber: 

Dokument

asi 

Penerbit 
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Setelah 5 kali melakukan gerakan tersebut, 

bergantianlah dengan pelempar bola. 

Passing Bola dari Atas dengan 
Kedua Tangan 

Berdirilah saling berhadapan dengan 

jarak lebih kurang 3 meter. Salah seorang 

memegang bola voli dan pasangannya siap 

menerima bola. Lemparkan bola dari arah 

depan. Penerima bola siap dengan posisi 

jari dibuka. edua lutut ditekuk ke bawah. 

Bersamaan datangnya bola, dorong bola 

dengan kedua tangan. Agar dorongan 

tangan kuat, bantulah dengan gerakan kaki 

dengan cara didorong sesuai dengan arah 

bola. 

Sumber: Dokumentasi Penerbit 

Gambar 6.12 

 

Passing bola dari 

bawah dengan 

kedua tangan 
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3. Passing Bola dari Bawah dengan 
Kedua Tangan 

Berdirilah berhadapan dengan jarak 

lebih kurang 3 meter. Salah seorang 

memegang bola voli dan pasangannya siap 

menerima bola. edua 

jari dirapatkan dan 

ibu jari saling 

bertemu. 

Bukalah kaki 

selebar bahu dan 

kaki ditekuk. Saat bola dilempar 

dari depan, penerima 

mengayunkan kedua tangan 

mengenai bawah bola. Lakukan 

gerakan tersebut secara berulang.  

Gambar 6.13 

Passing 
bola dari atas dengan kedua tangan 

Sumber: Dokumentasi Penerbit 

Variasi Gerak 

Memantulkan Bola 

1. Memantulkan Bola Pendek 

Berdiri dan peganglah bola voli atau 

basket. Bukalah kaki selebar bahu dengan 

lutut ditekuk. Pantulkan bola dengan satu 

tangan sehingga pantulan bola mengarah 

      E E 



Gerak Dasar Permainan 

69 

 

ke bawah lutut. Arah pantulan ke bawah 

dengan dorongan tangan pada bola. 

Lakukan gerakan tersebut secara berulang 

dan bergantian dengan temannya. 

Gambar 6.14 

Memantulkan bola 

pendek 

Gambar 6.15 

Memantulkan bola 

pendek dilakukan oleh 3 

orang 
Sumber: Dokumentasi Penerbit 
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2. Memantulkan Bola Tinggi 

Berdiri dan peganglah bola. amu bisa 

menggunakan bola voli, bola sepak, atau 

basket. Bukalah kaki selebar bahu dengan 

lutut ditekuk. Pantulkan bola dengan satu 

tangan. payakan pantulan bola di atas lutut 

tidak melebihi pinggang. Arahkan pantulan 

ke bawah dengan dorongan tangan pada 

bola. Lakukan gerakan tersebut secara 

berulang dan bergantian dengan teman. 

 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 

Memantulkan bola  
pendek dilakukan oleh   
4  orang 

Gambar 6.16 

Memantulkan bola tinggi 

Gambar 6.17 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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3. Memantulkan Bola dengan  
Bergerak 

Sikap awal berdiri memegang bola voli 

atau basket. emudian, pantulkan bola 

dengan bergerak ke depan. Dorong bola ke 

depan. Lakukan gerakan tersebut pada 

jarak yang telah ditentukan. Lakukan 

bergantian dengan teman setelah sampai 

finish pada jarak yang telah ditentukan. 

 

4. Mengoper Bola dengan 
Dipantulkan  

Berdirilah saling berhadapan dengan 

jarak lebih kurang 5 meter. Salah seorang 

memegang bola voli atau basket dan 

pasangannya siap menerima 

bola.Doronglah bola ke depan dengan 

memantul ke lantai. Arah pantulan bola 

tepat pada teman yang berada di depan. 

Pantulkan kembali bola ke lantai pada 

pasangan. Lakukan gerakan tersebut 

secara berulang. 

Memantulkan bola  
dengan bergerak 

Gambar 6.18 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Berdirilah saling berhadapan dengan 

jarak lebih kurang 5 meter. Letakkan bola 

sepak atau voli tepat di depan salah seorang 

pasangan. Tendang bola lurus ke arah 

pasangan. Tahan dengan ujung kaki hingga 

bola berhenti. Lakukan gerakan tersebut 

secara berulang. Gerakan diulang dengan 

menendang dan menahan bola bergantian. 

 

1 . Menendang dan Menahan  

Bola Berhadapan 

    

Mengoper bola 
dengan dipantulkan 

Gambar 6.19 

ariasi Menendang  

an Menahan Bola 

V 

d 

F 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 

Menendang dan  
menahan bola  
berhadapan 

Gambar 6.20 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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2. Menendang dan Menahan Bola 
Berhadapan 

Berdirilah berhadapan dengan jarak lebih 

kurang 3 meter. Lakukan gerakan 

menendang dan menahan bola sepak 

dengan bergerak. Arah menendang pada 

teman yang bergerak ke depan. Lakukan 

gerakan tersebut secara berulang sampai 

garis finish. 

Gambar 6.21 

 

Menendang dan 

menahan bola dengan 

bergerak 
Sumber: Dokumentasi Penerbit 

Ringkasan Bab 6 

1. Gerakan dasar terbagi menjadi tiga, yaitu gerak lokomotor, 

nonlokomotor, dan manipulati . 

2. Menyervis, melempar bola, menahan bola, menendang bola, dan 

memantulkan bola termasuk gerakan manipulati . 

3. Gerakan  kombinasi berlari, melompat, meloncat, dan menangkap 

bola termasuk gabungan gerakan lokomotor, nonlokomotor, dan 

manipulati . 

Evaluasi Diri 

Apakah kamu sudah mengerti dan dapat mempraktikkan gerakan 

permainan dasar? Jika terdapat materi yang tidak kamu mengerti dan 

gerakan yang belum bisa kamu lakukan, tanyakan kepada gurumu. 

emudian, mintalah penjelasannya. 

Praktikkan dan kerjakan di buku tugasmu. 
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Coba kamu kombinasikan gerakan. Gerakan apa saja yang cocok 

untuk pemain bola voli, bola basket, dan sepak bola. 

Evaluasi Bab 6 

Kerjakan pada buku tugasmu. 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat. 

1. Gerakan dasar terbagi 

menjadi  

. 

a. tiga gerakan 

b. dua gerakan 

c. satu gerakan 

2. Menendang dan menangkap 

bola termasuk gerakan . a.  

lokomotor 

b. nonlokomotor 

c. manipulati 

3. Memutar, mengayun, dan 

meliukkan badan termasuk 

gerakan . 

a. lokomotor 

b. nonlokomotor 

c. manipulati 

4. Berlari dan melompat 

termasuk gerakan . 

a. lokomotor 

b. nonlokomotor 

c. manipulati 

5. Berikut termasuk gerakan 

manipulati , yaitu . a.  

memvoli bola 

b. melompat 

c. berlari 

6. Menahan bola sepak 

dilakukan dengan 

menggunakan 

a. tangan 

b. kepala 

c. telapak kaki 

7. Gambar berikut 

menunjukkan gerakan 

kombinasi . 

 
Sumber: Dokumentasi Penerbit 

a. berlari dan melompat 

b. memutar dan meliuk 

c. menendang bola 

8. Seorang penjaga gawang 

menangkap bola. Berarti dia 

melakukan gerakan a.  

manipulati 

b. melompat 

c. lokomotor 

9. Perhatikan gambar berikut. 
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 Gambar tersebut menunjukkan 

seorang siswa yang sedang 

melakukan gerakan 

a. sikap menyervis bola 

b. menendang bola 

c. menangkap bola 

B. Lengkapilah titik-titik berikut. 

10. Menyervis bola dengan  ke dua 

tangan, posisi ibu jari adalah 

.... 

a. direnggangkan 

b. dirapatkan 

c. dilipat 

1. Tiga gerak dasar, yaitu gerak lokomotor, gerak nonlokomotor, 

 dan .... 

2. Saat menendang dan menahan bola, posisi badan saling .... 

3. Menyervis bola dari atas dengan kedua tangan jari di …. 

4. Pandangan mata saat memvoli bola ke atas dengan kedua tangan 

adalah ke . 

5. Gerakan memantulkan bola dilakukan dengan posisi badan saling 

.... 

C. Peragakan gerakan berikut. 

1. Menyervis bola dari bawah dengan satu tangan. 

2. Menyervis bola dari atas dengan satu tangan. 

3. Memutar tangan dan melompat ke samping. 

4. ariasi memantulkan bola. 

5. ariasi menendang dan menahan bola. 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 


