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Pengertian bola bakar

• Permainan bola bakar dikenal dgn nama slagbal.

• Slagbal berasal dari Belanda.

• Slagbal dlm bhs belanda berarti bola pukul.

• Dulu dilakukan anak-anak SD Thn 1950

• Sekarang permainan slagbal jarang sekali dilakuk-

an oleh anak-anak.

• Permainan ini mengandung nilai-nilai positif:• Permainan ini mengandung nilai-nilai positif:

1. pertumbuhan dan perkembangan jasmani

2. perkembangan rohani anak didik.

3. memupuk sikap mental anak: disiplin, jujur, 

kerjasama, tanggung jawab, dan sosial.



lanjutan

• Permainan bola bakar adalah permainan beregu

• Dimainkan oleh dua tim/regu

• Tiap-tiap regu terdiri dari 12 pemain

• Regu yg mendpt kesempatan memukul disbt regu/ 

pihak pemukul

• Regu yg bertgs jaga lpgn disbt regu /pihak lapangan

• Permainan bola bakar dapat dimainkan oleh anak • Permainan bola bakar dapat dimainkan oleh anak 

putra saja/putri saja, dapat juga dilakukan secara 

campuran.



Lapangan Bola Bakar

• Lapangan
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Keterangan:

• AB=AC=BC=BD=CE= 6 meter

• DE=DF=FH=HI=IG=EG= 12meter

• KL=MN= 5 meter

• KN=LM= 2 meter

• 1= tiang hinggap ke-1

• 2= tiang hinggap ke-2 dan seterusnya

• AG dan AF beserta perpanjangannya= garis salah• AG dan AF beserta perpanjangannya= garis salah

• KLMN= ruang bebas

• a= garis pemukul

• b= garis batas pukulan



Lanjutan 

• Tempat untuk memukul dan melambungkan bola 

berbentuk segitiga sama sisi dgn panjang 6 meter.

• Pd sudut terjauh dari lpgn permainan dipsg alat 

pembakar yg berbentuk kotak/tabung. Dengan 

ukuran untuk kotak panjang sisi-sisinya 20 cm dan 

untuk tabung dgn diameter 20 cm.

• Alat pembakar dipsg pd ketinggian 10 sampai 20 

cm dari tanah.

• Alat pembakar dipsg pd ketinggian 10 sampai 20 

cm dari tanah.

• Ruang bebas berbentuk empat persegipanjang yang 

setiap sudutnya dipasang tiang bendera sebagai 

batas ruang bebas.

• Ruang bebas hrs sejajar dgn grs yg menghbgkan 

alat pembakar dgn tiang hinggap ke-6 dgn jrk 5 

meter. 



Tiang hinggap

• Tiang hinggap berjumlah 6 buah

• Tinggi tiang hinggap 1,5 meter

• Tiang hinggap pada ujungnya dipasang bendera dan 

diberi nomor urut 1 sampai 6



Alat-alat untuk Permainan Bola Bakar

1. Bola

2. Alat pemukul

3. Tiang hinggap

4. Tiang bendera batas

5. Alat pembakar

6. Tali

7. Pen-pen besi7. Pen-pen besi

8. Bendera untuk pembantu wasit

9. Nomor dada

10. Peluit

11. Daftar nilai

12. Perlengkapan pemain



Bola 

• Bola yg dignkan bisa bola tennis atau kasti.

• Tergantung tingkat penguasaan anak.

• Utk brt bola kasti 70 – 80 gram dgn keliling bola 19 

– 21 cm.

• Bola kasti terbuat dari karet dan didlmnya berisi 

ijuk/sabut, kapok.

• Bola tdk keras tetapi ckp elastis• Bola tdk keras tetapi ckp elastis



Alat pemukul

• Alat pemukul terbuat dari kayu disebut kayu 

pemukul

• Bhnnya lbh ringan dari kayu pemukul kasti.

• Panjang kayu pemukul 50 cm

• Panjang pegangan 20cm dng lebar 3-4 cm

• Panjang bidang utk memukul 30 cm dgn lebar 5 cm

• Tebal kayu pemukul 1 - 2 cm• Tebal kayu pemukul 1 - 2 cm
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