
ADMINISTRASIADMINISTRASI
1.1. Segenap proses penyelenggaraanSegenap proses penyelenggaraan

dlm setiap usaha kerjasama sekedlm setiap usaha kerjasama seke--
lompok manusia untuk mencapailompok manusia untuk mencapai
tujuan.tujuan.

2. Mencakup perbuatan manusia dlam2. Mencakup perbuatan manusia dlam
melayani, membantu dan memenuhimelayani, membantu dan memenuhi
tercapainya suatu tujuan tertentutercapainya suatu tujuan tertentu
dlm setiap usaha kerjasama sekedlm setiap usaha kerjasama seke
lompok manusia.lompok manusia.

1.1. Segenap proses penyelenggaraanSegenap proses penyelenggaraan
dlm setiap usaha kerjasama sekedlm setiap usaha kerjasama seke--
lompok manusia untuk mencapailompok manusia untuk mencapai
tujuan.tujuan.

2. Mencakup perbuatan manusia dlam2. Mencakup perbuatan manusia dlam
melayani, membantu dan memenuhimelayani, membantu dan memenuhi
tercapainya suatu tujuan tertentutercapainya suatu tujuan tertentu
dlm setiap usaha kerjasama sekedlm setiap usaha kerjasama seke
lompok manusia.lompok manusia.



Ada 3 syarat administrasiAda 3 syarat administrasi

Sekelompok manusiaSekelompok manusia
Usaha kerjasamaUsaha kerjasama
Tujuan tertentuTujuan tertentu

Sekelompok manusiaSekelompok manusia
Usaha kerjasamaUsaha kerjasama
Tujuan tertentuTujuan tertentu



8 Unsur kegiatan8 Unsur kegiatan
administrasiadministrasi

OrganisasiOrganisasi
ManajemenManajemen
 KomunikasiKomunikasi
 KepegawaianKepegawaian
 KeuanganKeuangan
 PerbekalanPerbekalan
 KetatausahaanKetatausahaan
 HumasHumas

OrganisasiOrganisasi
ManajemenManajemen
 KomunikasiKomunikasi
 KepegawaianKepegawaian
 KeuanganKeuangan
 PerbekalanPerbekalan
 KetatausahaanKetatausahaan
 HumasHumas



ORGANISASIORGANISASI
Organisasi merupakanOrganisasi merupakan

rangka atau bentuk yangrangka atau bentuk yang
menjadi wadah kerjasamamenjadi wadah kerjasama
sekelompok manusia.sekelompok manusia.
Organisasi merupakanOrganisasi merupakan

anatominya administrasianatominya administrasi

Organisasi merupakanOrganisasi merupakan
rangka atau bentuk yangrangka atau bentuk yang
menjadi wadah kerjasamamenjadi wadah kerjasama
sekelompok manusia.sekelompok manusia.
Organisasi merupakanOrganisasi merupakan

anatominya administrasianatominya administrasi



Pendidikan JasmaniPendidikan Jasmani
 Merupakan bagian dari sistim pendidikanMerupakan bagian dari sistim pendidikan

dengan aktivitas jasmani sebagai mediadengan aktivitas jasmani sebagai media
pendidikan. Namun, bukan berarti penjaspendidikan. Namun, bukan berarti penjas
merupakan penmerupakan pen-- didikan yang hanyadidikan yang hanya
bertujuan untuk mengembertujuan untuk mengem-- bangkanbangkan
kemampuan jasmani anak, melainkankemampuan jasmani anak, melainkan
melalui aktivitas jasmani secaramelalui aktivitas jasmani secara
multilateral dikembangkan pula potensimultilateral dikembangkan pula potensi
lainnya: afektif dan kognitif.lainnya: afektif dan kognitif.

 Merupakan proses interaksi antaraMerupakan proses interaksi antara
peserta didik dan lingkungan melaluipeserta didik dan lingkungan melalui
aktivitas jasmani yang dikelola secaraaktivitas jasmani yang dikelola secara
sistematis untuk menuju manusiasistematis untuk menuju manusia
seutuhnya.seutuhnya.

 Merupakan bagian dari sistim pendidikanMerupakan bagian dari sistim pendidikan
dengan aktivitas jasmani sebagai mediadengan aktivitas jasmani sebagai media
pendidikan. Namun, bukan berarti penjaspendidikan. Namun, bukan berarti penjas
merupakan penmerupakan pen-- didikan yang hanyadidikan yang hanya
bertujuan untuk mengembertujuan untuk mengem-- bangkanbangkan
kemampuan jasmani anak, melainkankemampuan jasmani anak, melainkan
melalui aktivitas jasmani secaramelalui aktivitas jasmani secara
multilateral dikembangkan pula potensimultilateral dikembangkan pula potensi
lainnya: afektif dan kognitif.lainnya: afektif dan kognitif.

 Merupakan proses interaksi antaraMerupakan proses interaksi antara
peserta didik dan lingkungan melaluipeserta didik dan lingkungan melalui
aktivitas jasmani yang dikelola secaraaktivitas jasmani yang dikelola secara
sistematis untuk menuju manusiasistematis untuk menuju manusia
seutuhnya.seutuhnya.



Administrasi PendidikanAdministrasi Pendidikan
JasmaniJasmani

Merupakan segenap prosesMerupakan segenap proses
penyelenggaraan setiap usahapenyelenggaraan setiap usaha
kerjasama sekelompok manukerjasama sekelompok manu
sia untuk mencapai tujuansia untuk mencapai tujuan
pendidikan jasmani.pendidikan jasmani.

Merupakan segenap prosesMerupakan segenap proses
penyelenggaraan setiap usahapenyelenggaraan setiap usaha
kerjasama sekelompok manukerjasama sekelompok manu
sia untuk mencapai tujuansia untuk mencapai tujuan
pendidikan jasmani.pendidikan jasmani.



Fungsi Administrasi PenjasFungsi Administrasi Penjas
Dengan memahami administrasiDengan memahami administrasi

penjas diharapkan Guru Penjaspenjas diharapkan Guru Penjas
dapat bekerja dengan efektif dandapat bekerja dengan efektif dan
efisien, yang berarti akan memperoefisien, yang berarti akan mempero
leh penghematan waktu, tenagaleh penghematan waktu, tenaga
dan biaya dalam mencapai tujuan.dan biaya dalam mencapai tujuan.

Dengan memahami administrasiDengan memahami administrasi
penjas diharapkan Guru Penjaspenjas diharapkan Guru Penjas
dapat bekerja dengan efektif dandapat bekerja dengan efektif dan
efisien, yang berarti akan memperoefisien, yang berarti akan mempero
leh penghematan waktu, tenagaleh penghematan waktu, tenaga
dan biaya dalam mencapai tujuan.dan biaya dalam mencapai tujuan.



Tugas Guru PendidikanTugas Guru Pendidikan
JasmaniJasmani

Mengajar dan mendidikMengajar dan mendidik
Menyelenggarakan ekstrakurikulerMenyelenggarakan ekstrakurikuler
Pengadaan, pemeliharaan dan pengatuPengadaan, pemeliharaan dan pengatu

ran alat dan fasilitas olahraga.ran alat dan fasilitas olahraga.
Menyelenggarakan pertandinganMenyelenggarakan pertandingan
Mengajar pendidikan kesehatanMengajar pendidikan kesehatan

Mengajar dan mendidikMengajar dan mendidik
Menyelenggarakan ekstrakurikulerMenyelenggarakan ekstrakurikuler
Pengadaan, pemeliharaan dan pengatuPengadaan, pemeliharaan dan pengatu

ran alat dan fasilitas olahraga.ran alat dan fasilitas olahraga.
Menyelenggarakan pertandinganMenyelenggarakan pertandingan
Mengajar pendidikan kesehatanMengajar pendidikan kesehatan



Hirarki Tujuan PendidikanHirarki Tujuan Pendidikan
 Tujuan pendidikan nasionalTujuan pendidikan nasional
 Tujuan institusionalTujuan institusional
 Tujuan KurikulerTujuan Kurikuler
 Tujuan instruksional umum (TIU) disebutTujuan instruksional umum (TIU) disebut

juga tujuan pendidikan umum (TPU)juga tujuan pendidikan umum (TPU)
 Tujuan instruksional khusus (TIK / TPK)Tujuan instruksional khusus (TIK / TPK)

 Tujuan pendidikan nasionalTujuan pendidikan nasional
 Tujuan institusionalTujuan institusional
 Tujuan KurikulerTujuan Kurikuler
 Tujuan instruksional umum (TIU) disebutTujuan instruksional umum (TIU) disebut

juga tujuan pendidikan umum (TPU)juga tujuan pendidikan umum (TPU)
 Tujuan instruksional khusus (TIK / TPK)Tujuan instruksional khusus (TIK / TPK)



Pembagian Tugas GuruPembagian Tugas Guru
 Pembagian berdasarkan jenisPembagian berdasarkan jenis

kelamin peserta didik.kelamin peserta didik.
 Pembagian menurut tingkat sekolahPembagian menurut tingkat sekolah

(klas I klas II atau klas III)(klas I klas II atau klas III)
 Pembagian menurut senioritasPembagian menurut senioritas
 Pembagian menurut keahlian guruPembagian menurut keahlian guru
 Pembagian mengajar 18 jamPembagian mengajar 18 jam

semingguseminggu
 Pembagian penggunaan fasilitasPembagian penggunaan fasilitas

olahragaolahraga

 Pembagian berdasarkan jenisPembagian berdasarkan jenis
kelamin peserta didik.kelamin peserta didik.

 Pembagian menurut tingkat sekolahPembagian menurut tingkat sekolah
(klas I klas II atau klas III)(klas I klas II atau klas III)

 Pembagian menurut senioritasPembagian menurut senioritas
 Pembagian menurut keahlian guruPembagian menurut keahlian guru
 Pembagian mengajar 18 jamPembagian mengajar 18 jam

semingguseminggu
 Pembagian penggunaan fasilitasPembagian penggunaan fasilitas

olahragaolahraga



Pengelolaan KelasPengelolaan Kelas
 Pengelolaan kelas merupakan suatu usahaPengelolaan kelas merupakan suatu usaha

agar pelajaran berjalan lancar, tertib danagar pelajaran berjalan lancar, tertib dan
menumbuhkan kenyamanan bagi siswamenumbuhkan kenyamanan bagi siswa
pada saat mengikuti pelajaranpada saat mengikuti pelajaran

 Bagi guru pengelolaan kelas meliputi: ruangBagi guru pengelolaan kelas meliputi: ruang
kelas, kelas terbuka atau lapangan, bangsalkelas, kelas terbuka atau lapangan, bangsal
atau ruang tertutup dan kolam renang.atau ruang tertutup dan kolam renang.

 Pengelolaan kelas merupakan suatu usahaPengelolaan kelas merupakan suatu usaha
agar pelajaran berjalan lancar, tertib danagar pelajaran berjalan lancar, tertib dan
menumbuhkan kenyamanan bagi siswamenumbuhkan kenyamanan bagi siswa
pada saat mengikuti pelajaranpada saat mengikuti pelajaran

 Bagi guru pengelolaan kelas meliputi: ruangBagi guru pengelolaan kelas meliputi: ruang
kelas, kelas terbuka atau lapangan, bangsalkelas, kelas terbuka atau lapangan, bangsal
atau ruang tertutup dan kolam renang.atau ruang tertutup dan kolam renang.



Pengelolaan Ruang KelasPengelolaan Ruang Kelas

 Pengaturan tempat duduk: secara tradisional,Pengaturan tempat duduk: secara tradisional,
setengah lingkaran, bentuk susunan CBSAsetengah lingkaran, bentuk susunan CBSA

 Pengaturan udara, kebersihan ruang,Pengaturan udara, kebersihan ruang,
pemasangan gambar, penyinaran dalam kelas,pemasangan gambar, penyinaran dalam kelas,

 Pengaturan tempat duduk: secara tradisional,Pengaturan tempat duduk: secara tradisional,
setengah lingkaran, bentuk susunan CBSAsetengah lingkaran, bentuk susunan CBSA

 Pengaturan udara, kebersihan ruang,Pengaturan udara, kebersihan ruang,
pemasangan gambar, penyinaran dalam kelas,pemasangan gambar, penyinaran dalam kelas,



Pengelolaan Kelas Terbuka atauPengelolaan Kelas Terbuka atau
LapanganLapangan

 Pengelolaan pada lapangan terbuka banyakPengelolaan pada lapangan terbuka banyak
ditentukan pada penyusunan formasi yang baik.ditentukan pada penyusunan formasi yang baik.

 Penyusunan formasi yang baik memberi kanPenyusunan formasi yang baik memberi kan
keuntungan dalam pembelajarankeuntungan dalam pembelajaran

 Pengelolaan pada lapangan terbuka banyakPengelolaan pada lapangan terbuka banyak
ditentukan pada penyusunan formasi yang baik.ditentukan pada penyusunan formasi yang baik.

 Penyusunan formasi yang baik memberi kanPenyusunan formasi yang baik memberi kan
keuntungan dalam pembelajarankeuntungan dalam pembelajaran



Keuntungan Susunan Formasi YangKeuntungan Susunan Formasi Yang
BaikBaik

 Kelancaran dapat terjaminKelancaran dapat terjamin
 Giliran dapat merataGiliran dapat merata
 Mempermudah pengawasanMempermudah pengawasan
 Tuntutan terhadap teknik olahraga yangTuntutan terhadap teknik olahraga yang

diajarkan dapat terpenuhidiajarkan dapat terpenuhi
 Dapat melihat gerakan benar atau salahDapat melihat gerakan benar atau salah
 Ketenangan dan rasa aman terjaminKetenangan dan rasa aman terjamin

 Kelancaran dapat terjaminKelancaran dapat terjamin
 Giliran dapat merataGiliran dapat merata
 Mempermudah pengawasanMempermudah pengawasan
 Tuntutan terhadap teknik olahraga yangTuntutan terhadap teknik olahraga yang

diajarkan dapat terpenuhidiajarkan dapat terpenuhi
 Dapat melihat gerakan benar atau salahDapat melihat gerakan benar atau salah
 Ketenangan dan rasa aman terjaminKetenangan dan rasa aman terjamin



Syarat Menyusun FormasiSyarat Menyusun Formasi
PembelajaranPembelajaran

 Sesuai dengan kegiatan yang diajarkanSesuai dengan kegiatan yang diajarkan
 Sesuai dengan kemampuan anakSesuai dengan kemampuan anak
 Sesuai dengan alat yang digunakanSesuai dengan alat yang digunakan
 Jangan menghadap matahariJangan menghadap matahari
 Jangan menghadap kearah yang mudah menarikJangan menghadap kearah yang mudah menarik

perhatian siswaperhatian siswa

 Sesuai dengan kegiatan yang diajarkanSesuai dengan kegiatan yang diajarkan
 Sesuai dengan kemampuan anakSesuai dengan kemampuan anak
 Sesuai dengan alat yang digunakanSesuai dengan alat yang digunakan
 Jangan menghadap matahariJangan menghadap matahari
 Jangan menghadap kearah yang mudah menarikJangan menghadap kearah yang mudah menarik

perhatian siswaperhatian siswa



Bentuk, Kegunaan FormasiBentuk, Kegunaan Formasi
 Bentuk setengah lingkaran: Bilamana akanBentuk setengah lingkaran: Bilamana akan

menerangkan, memberikan instruksimenerangkan, memberikan instruksi
 Bentuk deret memanjang: Latihan teknik bagi pemulaBentuk deret memanjang: Latihan teknik bagi pemula
 Bentuk lingkaran: permainan kecil, latihan teknik,Bentuk lingkaran: permainan kecil, latihan teknik,

menggiring bola berbelokmenggiring bola berbelok--belokbelok
 Bentuk dua syaf berhadapan: latihan teknik lemparBentuk dua syaf berhadapan: latihan teknik lempar

tangkaptangkap
 Bentuk dua baris berhadapan: Latihan pass atas atauBentuk dua baris berhadapan: Latihan pass atas atau

pass bawahpass bawah
 Baris segitiga: biasa digunakan dalam basketBaris segitiga: biasa digunakan dalam basket

 Bentuk setengah lingkaran: Bilamana akanBentuk setengah lingkaran: Bilamana akan
menerangkan, memberikan instruksimenerangkan, memberikan instruksi

 Bentuk deret memanjang: Latihan teknik bagi pemulaBentuk deret memanjang: Latihan teknik bagi pemula
 Bentuk lingkaran: permainan kecil, latihan teknik,Bentuk lingkaran: permainan kecil, latihan teknik,

menggiring bola berbelokmenggiring bola berbelok--belokbelok
 Bentuk dua syaf berhadapan: latihan teknik lemparBentuk dua syaf berhadapan: latihan teknik lempar

tangkaptangkap
 Bentuk dua baris berhadapan: Latihan pass atas atauBentuk dua baris berhadapan: Latihan pass atas atau

pass bawahpass bawah
 Baris segitiga: biasa digunakan dalam basketBaris segitiga: biasa digunakan dalam basket



Ketentuan Guru Penjas MengajarKetentuan Guru Penjas Mengajar
 Sebelum Mengajar:(1) siap 15 menit sebelum jamSebelum Mengajar:(1) siap 15 menit sebelum jam

pelajaran dimulai (2) pakaian harus sesuai (3)pelajaran dimulai (2) pakaian harus sesuai (3)
kontrol alat fasilitas (4) siswa berpakaiankontrol alat fasilitas (4) siswa berpakaian
olahraga.olahraga.

 Selama Pelajaran: (1) taat pada satuan pelajaranSelama Pelajaran: (1) taat pada satuan pelajaran
(2) bila mengubah formasi hrs cepat (3)(2) bila mengubah formasi hrs cepat (3)
pembagian waktu jangan banyak berubah (4)pembagian waktu jangan banyak berubah (4)
menguasai materi (5) formasi sudahmenguasai materi (5) formasi sudah
direncanakandirencanakan

 Sebelum Mengajar:(1) siap 15 menit sebelum jamSebelum Mengajar:(1) siap 15 menit sebelum jam
pelajaran dimulai (2) pakaian harus sesuai (3)pelajaran dimulai (2) pakaian harus sesuai (3)
kontrol alat fasilitas (4) siswa berpakaiankontrol alat fasilitas (4) siswa berpakaian
olahraga.olahraga.

 Selama Pelajaran: (1) taat pada satuan pelajaranSelama Pelajaran: (1) taat pada satuan pelajaran
(2) bila mengubah formasi hrs cepat (3)(2) bila mengubah formasi hrs cepat (3)
pembagian waktu jangan banyak berubah (4)pembagian waktu jangan banyak berubah (4)
menguasai materi (5) formasi sudahmenguasai materi (5) formasi sudah
direncanakandirencanakan



8 KETERAMPILAN MENGAJAR8 KETERAMPILAN MENGAJAR
YANG HARUS DIKUASAI GURUYANG HARUS DIKUASAI GURU

 Membuka pelajaranMembuka pelajaran
 Penyampaian materiPenyampaian materi
 Interaksi pembelajaran, skenario pembelajaranInteraksi pembelajaran, skenario pembelajaran
 Penguasaan materiPenguasaan materi
 Pengelolaan kelasPengelolaan kelas
 Penggunaan waktuPenggunaan waktu
 MengevaluasiMengevaluasi
 Menutup pelajaranMenutup pelajaran

 Membuka pelajaranMembuka pelajaran
 Penyampaian materiPenyampaian materi
 Interaksi pembelajaran, skenario pembelajaranInteraksi pembelajaran, skenario pembelajaran
 Penguasaan materiPenguasaan materi
 Pengelolaan kelasPengelolaan kelas
 Penggunaan waktuPenggunaan waktu
 MengevaluasiMengevaluasi
 Menutup pelajaranMenutup pelajaran



1. MEMBUKA PELAJARAN1. MEMBUKA PELAJARAN

 Memfokuskan perhatian siswaMemfokuskan perhatian siswa
 Penyampaian topik/penginformasian materiPenyampaian topik/penginformasian materi

singkatsingkat
 Melakukan apersepsi/ pengantarMelakukan apersepsi/ pengantar
 Memberikan pemanasan sesuai materi ajarMemberikan pemanasan sesuai materi ajar

 Memfokuskan perhatian siswaMemfokuskan perhatian siswa
 Penyampaian topik/penginformasian materiPenyampaian topik/penginformasian materi

singkatsingkat
 Melakukan apersepsi/ pengantarMelakukan apersepsi/ pengantar
 Memberikan pemanasan sesuai materi ajarMemberikan pemanasan sesuai materi ajar



2. PENYAMPAIAN MATERI2. PENYAMPAIAN MATERI

 Penggunaan mediaPenggunaan media
 Pemilihan metode sesuai materiPemilihan metode sesuai materi
 Penyampaian materi sistematis dan logisPenyampaian materi sistematis dan logis
 Menggunaan bahasa yang komunikatifMenggunaan bahasa yang komunikatif

 Penggunaan mediaPenggunaan media
 Pemilihan metode sesuai materiPemilihan metode sesuai materi
 Penyampaian materi sistematis dan logisPenyampaian materi sistematis dan logis
 Menggunaan bahasa yang komunikatifMenggunaan bahasa yang komunikatif



3. Interaksi/Skenario3. Interaksi/Skenario
PembelajaranPembelajaran

 Menggunakan teknik bertanya/menanggapiMenggunakan teknik bertanya/menanggapi
 Pengentegrasian life skill, pengalaman belajarPengentegrasian life skill, pengalaman belajar

dengan kompetensi dasar (model CDL, konstrukdengan kompetensi dasar (model CDL, konstruk
tivism, model lain yang menggunakan siswativism, model lain yang menggunakan siswa
sebagai pusat pembelajaransebagai pusat pembelajaran

 Memotivasi siswaMemotivasi siswa
 Menggunakan volume suara memadai danMenggunakan volume suara memadai dan

intonasi bervariasi serta vokal yang jelasintonasi bervariasi serta vokal yang jelas

 Menggunakan teknik bertanya/menanggapiMenggunakan teknik bertanya/menanggapi
 Pengentegrasian life skill, pengalaman belajarPengentegrasian life skill, pengalaman belajar

dengan kompetensi dasar (model CDL, konstrukdengan kompetensi dasar (model CDL, konstruk
tivism, model lain yang menggunakan siswativism, model lain yang menggunakan siswa
sebagai pusat pembelajaransebagai pusat pembelajaran

 Memotivasi siswaMemotivasi siswa
 Menggunakan volume suara memadai danMenggunakan volume suara memadai dan

intonasi bervariasi serta vokal yang jelasintonasi bervariasi serta vokal yang jelas



4. PENGUASAAN MATERI4. PENGUASAAN MATERI

 Menyampaikan materi sesuai konsepMenyampaikan materi sesuai konsep
 Memberi contoh yang relevan dan luwesMemberi contoh yang relevan dan luwes
 Menjawab pertanyaan secara tepatMenjawab pertanyaan secara tepat
 Menggunakan prinsip pengembangan materiMenggunakan prinsip pengembangan materi

 Menyampaikan materi sesuai konsepMenyampaikan materi sesuai konsep
 Memberi contoh yang relevan dan luwesMemberi contoh yang relevan dan luwes
 Menjawab pertanyaan secara tepatMenjawab pertanyaan secara tepat
 Menggunakan prinsip pengembangan materiMenggunakan prinsip pengembangan materi



5. PENGELOLAAN KELAS5. PENGELOLAAN KELAS

 Mengorganisasikan alat, fasilitas dan mediaMengorganisasikan alat, fasilitas dan media
dengan baikdengan baik

 Membuat formasi sesuai materi dan tujuanMembuat formasi sesuai materi dan tujuan
 Menempatkan diri pada posisi yang strategisMenempatkan diri pada posisi yang strategis
 Menguasai kelas dengan baikMenguasai kelas dengan baik

 Mengorganisasikan alat, fasilitas dan mediaMengorganisasikan alat, fasilitas dan media
dengan baikdengan baik

 Membuat formasi sesuai materi dan tujuanMembuat formasi sesuai materi dan tujuan
 Menempatkan diri pada posisi yang strategisMenempatkan diri pada posisi yang strategis
 Menguasai kelas dengan baikMenguasai kelas dengan baik



6. PENGGUNAAN WAKTU6. PENGGUNAAN WAKTU

 Menentukan alokasi waktu dengan tepatMenentukan alokasi waktu dengan tepat
 Memulai dan mengahiri pelajaran dengan tepatMemulai dan mengahiri pelajaran dengan tepat
 Menggunakan waktu selangMenggunakan waktu selang
 Menggunakan waktu secara efektifMenggunakan waktu secara efektif

 Menentukan alokasi waktu dengan tepatMenentukan alokasi waktu dengan tepat
 Memulai dan mengahiri pelajaran dengan tepatMemulai dan mengahiri pelajaran dengan tepat
 Menggunakan waktu selangMenggunakan waktu selang
 Menggunakan waktu secara efektifMenggunakan waktu secara efektif



7. MENGEVALUASI7. MENGEVALUASI

 Melakukan evaluasi sesuai dengan kompetensiMelakukan evaluasi sesuai dengan kompetensi
dasar dan indikator hasil belajardasar dan indikator hasil belajar

 Melakukan evaluasi baik secara individualMelakukan evaluasi baik secara individual
maupun klasikalmaupun klasikal

 Melakukan diagnosaMelakukan diagnosa
 MeremidiMeremidi

 Melakukan evaluasi sesuai dengan kompetensiMelakukan evaluasi sesuai dengan kompetensi
dasar dan indikator hasil belajardasar dan indikator hasil belajar

 Melakukan evaluasi baik secara individualMelakukan evaluasi baik secara individual
maupun klasikalmaupun klasikal

 Melakukan diagnosaMelakukan diagnosa
 MeremidiMeremidi



8. MENUTUP PELAJARAN8. MENUTUP PELAJARAN

 Memberikan pendinginan secukupnyaMemberikan pendinginan secukupnya
 Membuat kesimpulanMembuat kesimpulan
 Memberikan pesan dan tindak lanjutMemberikan pesan dan tindak lanjut
 Memberi tugas/ pengayaanMemberi tugas/ pengayaan

 Memberikan pendinginan secukupnyaMemberikan pendinginan secukupnya
 Membuat kesimpulanMembuat kesimpulan
 Memberikan pesan dan tindak lanjutMemberikan pesan dan tindak lanjut
 Memberi tugas/ pengayaanMemberi tugas/ pengayaan



MenyelenggarakanMenyelenggarakan
EkstrakurikulerEkstrakurikuler

 Berdasarkan hasil pengamatanBerdasarkan hasil pengamatan
 Cabang sudah ditentukan oleh Dinas PPCabang sudah ditentukan oleh Dinas PP
 Harus dilatih sendiri oleh guru penjas, bila tidakHarus dilatih sendiri oleh guru penjas, bila tidak

ada guru mencarikan disekolah lain dan tetapada guru mencarikan disekolah lain dan tetap
didampingi guru sendiri.didampingi guru sendiri.

 Latihan 2 x semingguLatihan 2 x seminggu
 Tidak punya fasilitas, pinjamTidak punya fasilitas, pinjam
 Ekstrakurikuler diatur koordinatorEkstrakurikuler diatur koordinator

 Berdasarkan hasil pengamatanBerdasarkan hasil pengamatan
 Cabang sudah ditentukan oleh Dinas PPCabang sudah ditentukan oleh Dinas PP
 Harus dilatih sendiri oleh guru penjas, bila tidakHarus dilatih sendiri oleh guru penjas, bila tidak

ada guru mencarikan disekolah lain dan tetapada guru mencarikan disekolah lain dan tetap
didampingi guru sendiri.didampingi guru sendiri.

 Latihan 2 x semingguLatihan 2 x seminggu
 Tidak punya fasilitas, pinjamTidak punya fasilitas, pinjam
 Ekstrakurikuler diatur koordinatorEkstrakurikuler diatur koordinator



Pengadaan, Pemeliharaan,Pengadaan, Pemeliharaan,
Pengaturan Alat FasilitasPengaturan Alat Fasilitas

 Alat olahraga: alat yang digunakan dalamAlat olahraga: alat yang digunakan dalam
kegiatan olahraga, misalnya: bola, lembingkegiatan olahraga, misalnya: bola, lembing
cakram, simpai.cakram, simpai.

 Perkakas: alat berat dalam olahraga yang masihPerkakas: alat berat dalam olahraga yang masih
dapat dipindahdapat dipindah--pindah, misalnya: gawang,pindah, misalnya: gawang,
peralatan lompat, bangku swediaperalatan lompat, bangku swedia

 Fasilitas olahraga: perlengkapan olahraga yangFasilitas olahraga: perlengkapan olahraga yang
tidak dapat dipindah, misalnya: GOR lapangantidak dapat dipindah, misalnya: GOR lapangan
dan kolam renang.dan kolam renang.

 Alat olahraga: alat yang digunakan dalamAlat olahraga: alat yang digunakan dalam
kegiatan olahraga, misalnya: bola, lembingkegiatan olahraga, misalnya: bola, lembing
cakram, simpai.cakram, simpai.

 Perkakas: alat berat dalam olahraga yang masihPerkakas: alat berat dalam olahraga yang masih
dapat dipindahdapat dipindah--pindah, misalnya: gawang,pindah, misalnya: gawang,
peralatan lompat, bangku swediaperalatan lompat, bangku swedia

 Fasilitas olahraga: perlengkapan olahraga yangFasilitas olahraga: perlengkapan olahraga yang
tidak dapat dipindah, misalnya: GOR lapangantidak dapat dipindah, misalnya: GOR lapangan
dan kolam renang.dan kolam renang.



Biaya Pengelolaan SaranaBiaya Pengelolaan Sarana
PrasaranaPrasarana

 Anggaran rutin sekolahAnggaran rutin sekolah
 Bantuan dari orang tua muridBantuan dari orang tua murid
 Sumbangan sukarela dari alumniSumbangan sukarela dari alumni
 Pemakai jasaPemakai jasa
 Iuran rutin para siswaIuran rutin para siswa

 Anggaran rutin sekolahAnggaran rutin sekolah
 Bantuan dari orang tua muridBantuan dari orang tua murid
 Sumbangan sukarela dari alumniSumbangan sukarela dari alumni
 Pemakai jasaPemakai jasa
 Iuran rutin para siswaIuran rutin para siswa



Pengeluaran Biaya PengelolaanPengeluaran Biaya Pengelolaan
Sarana PrasaranaSarana Prasarana

 Pembelian dan pemeliharaan alat dan fasilitasPembelian dan pemeliharaan alat dan fasilitas
 Langganan listrik, air dan telponLangganan listrik, air dan telpon
 Honorarium tenaga pelaksanaHonorarium tenaga pelaksana
 Biaya ketatausahaanBiaya ketatausahaan
 Pengeluaran uang melalui mekanismePengeluaran uang melalui mekanisme

permohonan oleh koordinator guru penjaspermohonan oleh koordinator guru penjas
diketahui kepsek kebagian keuangandiketahui kepsek kebagian keuangan

 Pembelian dan pemeliharaan alat dan fasilitasPembelian dan pemeliharaan alat dan fasilitas
 Langganan listrik, air dan telponLangganan listrik, air dan telpon
 Honorarium tenaga pelaksanaHonorarium tenaga pelaksana
 Biaya ketatausahaanBiaya ketatausahaan
 Pengeluaran uang melalui mekanismePengeluaran uang melalui mekanisme

permohonan oleh koordinator guru penjaspermohonan oleh koordinator guru penjas
diketahui kepsek kebagian keuangandiketahui kepsek kebagian keuangan



Cara pemeliharaan SaranaCara pemeliharaan Sarana
PrasaranaPrasarana

 Mengetahui sifat bahan dari alat yang dibuatMengetahui sifat bahan dari alat yang dibuat
 Bahan dibuat dari apa ? Besi, kayu, karetBahan dibuat dari apa ? Besi, kayu, karet
 Menyimpan harus dalam keadaan keringMenyimpan harus dalam keadaan kering
 Bersihkan, simpan ditempat tidak lembabBersihkan, simpan ditempat tidak lembab
 Bahan dari kayu, tempat penyimpanan bukanBahan dari kayu, tempat penyimpanan bukan

dari tanah, bersih dan kering agar tidak dimakandari tanah, bersih dan kering agar tidak dimakan
rayaprayap

 Bila terbuat dari kulit diberi parselinBila terbuat dari kulit diberi parselin

 Mengetahui sifat bahan dari alat yang dibuatMengetahui sifat bahan dari alat yang dibuat
 Bahan dibuat dari apa ? Besi, kayu, karetBahan dibuat dari apa ? Besi, kayu, karet
 Menyimpan harus dalam keadaan keringMenyimpan harus dalam keadaan kering
 Bersihkan, simpan ditempat tidak lembabBersihkan, simpan ditempat tidak lembab
 Bahan dari kayu, tempat penyimpanan bukanBahan dari kayu, tempat penyimpanan bukan

dari tanah, bersih dan kering agar tidak dimakandari tanah, bersih dan kering agar tidak dimakan
rayaprayap

 Bila terbuat dari kulit diberi parselinBila terbuat dari kulit diberi parselin



Menyelenggarakan PertandinganMenyelenggarakan Pertandingan
Langkah KerjanyaLangkah Kerjanya

 Jauh sebelum saat pertandinganJauh sebelum saat pertandingan
 Saat dekat menjelang pertandinganSaat dekat menjelang pertandingan
 Saat pertandingan berlangsungSaat pertandingan berlangsung
 Saat pertandingan sudah selesaiSaat pertandingan sudah selesai

 Jauh sebelum saat pertandinganJauh sebelum saat pertandingan
 Saat dekat menjelang pertandinganSaat dekat menjelang pertandingan
 Saat pertandingan berlangsungSaat pertandingan berlangsung
 Saat pertandingan sudah selesaiSaat pertandingan sudah selesai



Jauh Sebelum Saat PertandinganJauh Sebelum Saat Pertandingan
 Mengetahui tujuan pertandinganMengetahui tujuan pertandingan
 Menentukan bidang tugasMenentukan bidang tugas
 Penentuan tenaga kerja atau panitia: (1) analisis pekerjaan atauPenentuan tenaga kerja atau panitia: (1) analisis pekerjaan atau

diskrepsi tugas (2) mencari sumber tenaga kerja yang tepat (3)diskrepsi tugas (2) mencari sumber tenaga kerja yang tepat (3)
menentukan penyaringan dan penempatannyamenentukan penyaringan dan penempatannya

 Penentuan anggaranPenentuan anggaran
 Penentuan pesertaPenentuan peserta
 Undangan untuk pesertaUndangan untuk peserta
 Menyiapkan alat dan fasilitas pertandinganMenyiapkan alat dan fasilitas pertandingan
 Menyiapkan acara pertandinganMenyiapkan acara pertandingan
 Menyusun peraturan pertandinganMenyusun peraturan pertandingan
 Menyusun pedoman kerja untuk petugasMenyusun pedoman kerja untuk petugas

 Mengetahui tujuan pertandinganMengetahui tujuan pertandingan
 Menentukan bidang tugasMenentukan bidang tugas
 Penentuan tenaga kerja atau panitia: (1) analisis pekerjaan atauPenentuan tenaga kerja atau panitia: (1) analisis pekerjaan atau

diskrepsi tugas (2) mencari sumber tenaga kerja yang tepat (3)diskrepsi tugas (2) mencari sumber tenaga kerja yang tepat (3)
menentukan penyaringan dan penempatannyamenentukan penyaringan dan penempatannya

 Penentuan anggaranPenentuan anggaran
 Penentuan pesertaPenentuan peserta
 Undangan untuk pesertaUndangan untuk peserta
 Menyiapkan alat dan fasilitas pertandinganMenyiapkan alat dan fasilitas pertandingan
 Menyiapkan acara pertandinganMenyiapkan acara pertandingan
 Menyusun peraturan pertandinganMenyusun peraturan pertandingan
 Menyusun pedoman kerja untuk petugasMenyusun pedoman kerja untuk petugas



Saat Dekat MenjelangSaat Dekat Menjelang
PertandinganPertandingan

 Memeriksa kelengkapan peralatanMemeriksa kelengkapan peralatan
 Memeriksa kemampuan petugasMemeriksa kemampuan petugas
 Mengadakan technical meeting: (1) mengeMengadakan technical meeting: (1) menge

sahkan peraturan (2) mengadakan undian (3)sahkan peraturan (2) mengadakan undian (3)
membentuk dan mengesahkan hakimmembentuk dan mengesahkan hakim
pertandinganpertandingan

 Menyusun tugas para wasitMenyusun tugas para wasit
 Membuat peta arena pertandinganMembuat peta arena pertandingan

 Memeriksa kelengkapan peralatanMemeriksa kelengkapan peralatan
 Memeriksa kemampuan petugasMemeriksa kemampuan petugas
 Mengadakan technical meeting: (1) mengeMengadakan technical meeting: (1) menge

sahkan peraturan (2) mengadakan undian (3)sahkan peraturan (2) mengadakan undian (3)
membentuk dan mengesahkan hakimmembentuk dan mengesahkan hakim
pertandinganpertandingan

 Menyusun tugas para wasitMenyusun tugas para wasit
 Membuat peta arena pertandinganMembuat peta arena pertandingan



Saat Pertandingan BerlangsungSaat Pertandingan Berlangsung

 Kelancaran harus dijaga dengan baik.Kelancaran harus dijaga dengan baik.
 Ketertiban para penontonKetertiban para penonton
 Penempatan tamu VIP dan wartawanPenempatan tamu VIP dan wartawan
 Pemberitaan hasil pertandinganPemberitaan hasil pertandingan
 Ketertiban penggunaan peralatanKetertiban penggunaan peralatan

 Kelancaran harus dijaga dengan baik.Kelancaran harus dijaga dengan baik.
 Ketertiban para penontonKetertiban para penonton
 Penempatan tamu VIP dan wartawanPenempatan tamu VIP dan wartawan
 Pemberitaan hasil pertandinganPemberitaan hasil pertandingan
 Ketertiban penggunaan peralatanKetertiban penggunaan peralatan



Saat Pertandingan Sudah SelesaiSaat Pertandingan Sudah Selesai

 Membuat laporanMembuat laporan
 Mengembalikan semua peralatanMengembalikan semua peralatan
 Petugas yang membantu diberi surat ucapanPetugas yang membantu diberi surat ucapan

terima kasih dan piagam penghargaanterima kasih dan piagam penghargaan
 Cek kembali apakah honorarium petugas sudahCek kembali apakah honorarium petugas sudah

diberikan ?diberikan ?

 Membuat laporanMembuat laporan
 Mengembalikan semua peralatanMengembalikan semua peralatan
 Petugas yang membantu diberi surat ucapanPetugas yang membantu diberi surat ucapan

terima kasih dan piagam penghargaanterima kasih dan piagam penghargaan
 Cek kembali apakah honorarium petugas sudahCek kembali apakah honorarium petugas sudah

diberikan ?diberikan ?



Sistim Pertandingan Yang Baku AdaSistim Pertandingan Yang Baku Ada
2 Macam2 Macam

 Sistim gugur  adalah regu yang kalah sampaiSistim gugur  adalah regu yang kalah sampai
jumlah yang ditentukan tidak boleh mengikutijumlah yang ditentukan tidak boleh mengikuti
pertandingan berikutnya.pertandingan berikutnya.

 Sistim setengah kompetisi, adalah setiap pesertaSistim setengah kompetisi, adalah setiap peserta
pertandingan akan bertanding satu kali melawanpertandingan akan bertanding satu kali melawan
peserta yang lain. Di Amerika disebutpeserta yang lain. Di Amerika disebut RoundRound
Robbin SystemRobbin System

 Sistim gugur  adalah regu yang kalah sampaiSistim gugur  adalah regu yang kalah sampai
jumlah yang ditentukan tidak boleh mengikutijumlah yang ditentukan tidak boleh mengikuti
pertandingan berikutnya.pertandingan berikutnya.

 Sistim setengah kompetisi, adalah setiap pesertaSistim setengah kompetisi, adalah setiap peserta
pertandingan akan bertanding satu kali melawanpertandingan akan bertanding satu kali melawan
peserta yang lain. Di Amerika disebutpeserta yang lain. Di Amerika disebut RoundRound
Robbin SystemRobbin System



MacamMacam--Macam Sistem GugurMacam Sistem Gugur
((Elimination TournamentElimination Tournament))

 Sistem gugur tunggalSistem gugur tunggal
 Sistem tanggaSistem tangga
 Sistem piramidSistem piramid
 Sistem FunnelSistem Funnel
 Sistem gugur hiburanSistem gugur hiburan
 Sistem gugur rangkapSistem gugur rangkap

 Sistem gugur tunggalSistem gugur tunggal
 Sistem tanggaSistem tangga
 Sistem piramidSistem piramid
 Sistem FunnelSistem Funnel
 Sistem gugur hiburanSistem gugur hiburan
 Sistem gugur rangkapSistem gugur rangkap



Sistem Gugur TunggalSistem Gugur Tunggal
1.1. Sistim gugur tunggal, regu atau perorang an yangSistim gugur tunggal, regu atau perorang an yang

mengalami satu kali kekalahan tidak bolehmengalami satu kali kekalahan tidak boleh
melanjutkan pertandingan berikutnya.melanjutkan pertandingan berikutnya.

2.2. Dibuat bagan pertandingan, untuk mempermudahDibuat bagan pertandingan, untuk mempermudah
pembacaan sehingga memper cepat penafsiran danpembacaan sehingga memper cepat penafsiran dan
tidak mudah kelirutidak mudah keliru

3.3. Angka patokan: 2, 4, 8, 16, 32, 64 dstAngka patokan: 2, 4, 8, 16, 32, 64 dst
4.4. Ronde adalah sekelompok susunan pertandi ngan bilaRonde adalah sekelompok susunan pertandi ngan bila

semua yang berhak bertanding telah tersusun.semua yang berhak bertanding telah tersusun.

1.1. Sistim gugur tunggal, regu atau perorang an yangSistim gugur tunggal, regu atau perorang an yang
mengalami satu kali kekalahan tidak bolehmengalami satu kali kekalahan tidak boleh
melanjutkan pertandingan berikutnya.melanjutkan pertandingan berikutnya.

2.2. Dibuat bagan pertandingan, untuk mempermudahDibuat bagan pertandingan, untuk mempermudah
pembacaan sehingga memper cepat penafsiran danpembacaan sehingga memper cepat penafsiran dan
tidak mudah kelirutidak mudah keliru

3.3. Angka patokan: 2, 4, 8, 16, 32, 64 dstAngka patokan: 2, 4, 8, 16, 32, 64 dst
4.4. Ronde adalah sekelompok susunan pertandi ngan bilaRonde adalah sekelompok susunan pertandi ngan bila

semua yang berhak bertanding telah tersusun.semua yang berhak bertanding telah tersusun.



Jika Tidak Sesuai Angka PatokanJika Tidak Sesuai Angka Patokan
 Ronde pendahuluanRonde pendahuluan: adalah pertandingan yang men: adalah pertandingan yang men

dahului babak pertandingan sesungguhnya. Bila jumlahdahului babak pertandingan sesungguhnya. Bila jumlah
peserta berada diantara dua angka patokan akan tetapipeserta berada diantara dua angka patokan akan tetapi
lebih dekat dengan angka patokan dibawanya.lebih dekat dengan angka patokan dibawanya.

 Ronde antaraRonde antara: merupakan ronde pendahuluan diantara: merupakan ronde pendahuluan diantara
babak sebelumnya dengan babak berikutnya. Bilababak sebelumnya dengan babak berikutnya. Bila
jumlah peserta berada ditengah diantara dua angkajumlah peserta berada ditengah diantara dua angka
patokanpatokan

 Cara beyCara bey dilakukan bila jumlah peserta berada diantaradilakukan bila jumlah peserta berada diantara
dua angka patokan akan tetapi lebih dekat dengan angkadua angka patokan akan tetapi lebih dekat dengan angka
patokan diatasnyapatokan diatasnya

 Ronde pendahuluanRonde pendahuluan: adalah pertandingan yang men: adalah pertandingan yang men
dahului babak pertandingan sesungguhnya. Bila jumlahdahului babak pertandingan sesungguhnya. Bila jumlah
peserta berada diantara dua angka patokan akan tetapipeserta berada diantara dua angka patokan akan tetapi
lebih dekat dengan angka patokan dibawanya.lebih dekat dengan angka patokan dibawanya.

 Ronde antaraRonde antara: merupakan ronde pendahuluan diantara: merupakan ronde pendahuluan diantara
babak sebelumnya dengan babak berikutnya. Bilababak sebelumnya dengan babak berikutnya. Bila
jumlah peserta berada ditengah diantara dua angkajumlah peserta berada ditengah diantara dua angka
patokanpatokan

 Cara beyCara bey dilakukan bila jumlah peserta berada diantaradilakukan bila jumlah peserta berada diantara
dua angka patokan akan tetapi lebih dekat dengan angkadua angka patokan akan tetapi lebih dekat dengan angka
patokan diatasnyapatokan diatasnya



Sistem Setengah KompetisiSistem Setengah Kompetisi

 Pada sistem setengah kompetisi tiap pesertaPada sistem setengah kompetisi tiap peserta
pertandingan akan bertanding satu kali melawanpertandingan akan bertanding satu kali melawan
peserta yang lain. Di Amerika Serikat sistem inipeserta yang lain. Di Amerika Serikat sistem ini
biasa disebut denganbiasa disebut dengan Round Robbin SystemRound Robbin System

 Pada sistem setengah kompetisi tiap pesertaPada sistem setengah kompetisi tiap peserta
pertandingan akan bertanding satu kali melawanpertandingan akan bertanding satu kali melawan
peserta yang lain. Di Amerika Serikat sistem inipeserta yang lain. Di Amerika Serikat sistem ini
biasa disebut denganbiasa disebut dengan Round Robbin SystemRound Robbin System



4 Cara Penyusunan Pertandingan4 Cara Penyusunan Pertandingan
Setengah KompetisiSetengah Kompetisi

 Cara Rotasi: Bila pertandingan terdiri dari beberapaCara Rotasi: Bila pertandingan terdiri dari beberapa
ronde, maka dari suatu ronde keronde berikutnya dapatronde, maka dari suatu ronde keronde berikutnya dapat
berpedoman pada cara rotasi: (a) ronde yang ada dikiriberpedoman pada cara rotasi: (a) ronde yang ada dikiri
atas selalu tetap (b) regu lain berputar berlawanan arahatas selalu tetap (b) regu lain berputar berlawanan arah
jarum jam (c) berhenti bila kembali pada susunanjarum jam (c) berhenti bila kembali pada susunan
semula.semula.

 Cara Dua mengembara: angka 2 selalu berpindahCara Dua mengembara: angka 2 selalu berpindah--
pindah secara diagonal dari kanan atas kekiri bawah.pindah secara diagonal dari kanan atas kekiri bawah.

 Cara Petak Segitiga, ada dua macam yaitu pesertaCara Petak Segitiga, ada dua macam yaitu peserta
dengan jumlah genap dan jumlah ganjildengan jumlah genap dan jumlah ganjil

 Cara bendera segitiga, digunakan untuk penyusunanCara bendera segitiga, digunakan untuk penyusunan
pertandingan sekaligus untuk pencatatan.pertandingan sekaligus untuk pencatatan.

 Cara Rotasi: Bila pertandingan terdiri dari beberapaCara Rotasi: Bila pertandingan terdiri dari beberapa
ronde, maka dari suatu ronde keronde berikutnya dapatronde, maka dari suatu ronde keronde berikutnya dapat
berpedoman pada cara rotasi: (a) ronde yang ada dikiriberpedoman pada cara rotasi: (a) ronde yang ada dikiri
atas selalu tetap (b) regu lain berputar berlawanan arahatas selalu tetap (b) regu lain berputar berlawanan arah
jarum jam (c) berhenti bila kembali pada susunanjarum jam (c) berhenti bila kembali pada susunan
semula.semula.

 Cara Dua mengembara: angka 2 selalu berpindahCara Dua mengembara: angka 2 selalu berpindah--
pindah secara diagonal dari kanan atas kekiri bawah.pindah secara diagonal dari kanan atas kekiri bawah.

 Cara Petak Segitiga, ada dua macam yaitu pesertaCara Petak Segitiga, ada dua macam yaitu peserta
dengan jumlah genap dan jumlah ganjildengan jumlah genap dan jumlah ganjil

 Cara bendera segitiga, digunakan untuk penyusunanCara bendera segitiga, digunakan untuk penyusunan
pertandingan sekaligus untuk pencatatan.pertandingan sekaligus untuk pencatatan.



Syarat Bila Jumlah Peserta GenapSyarat Bila Jumlah Peserta Genap
 Abjad menunjukkan nama regu pesertaAbjad menunjukkan nama regu peserta
 Angka menunjukkan ronde keberapaAngka menunjukkan ronde keberapa
 Jr = nJr = n –– 11
 Setelah mencapai (nSetelah mencapai (n--1) pengisian angka dilanjut1) pengisian angka dilanjut

kan kebawah dengan angka genap, bila angkakan kebawah dengan angka genap, bila angka
genap habis dilanjutkan angka ganjil.genap habis dilanjutkan angka ganjil.

 Pengisian petak lain ditentukan dengan pengisiPengisian petak lain ditentukan dengan pengisi
an angka yang sama dengan diagonal kearah kirian angka yang sama dengan diagonal kearah kiri
bawah.bawah.

 Abjad menunjukkan nama regu pesertaAbjad menunjukkan nama regu peserta
 Angka menunjukkan ronde keberapaAngka menunjukkan ronde keberapa
 Jr = nJr = n –– 11
 Setelah mencapai (nSetelah mencapai (n--1) pengisian angka dilanjut1) pengisian angka dilanjut

kan kebawah dengan angka genap, bila angkakan kebawah dengan angka genap, bila angka
genap habis dilanjutkan angka ganjil.genap habis dilanjutkan angka ganjil.

 Pengisian petak lain ditentukan dengan pengisiPengisian petak lain ditentukan dengan pengisi
an angka yang sama dengan diagonal kearah kirian angka yang sama dengan diagonal kearah kiri
bawah.bawah.


