
 
 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Ekstrakurikuler  

SD TARUNA BAKTI 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

akan dimulai hari  

Senin, 5 Agustus 

2019 

Pendaftaran  

25-30 Juli 2019  

Anak-Anak Hebat, 

Taruna Bakti Hebat 

! 

 

Segera kembalikan formulir 

pendaftaran kepada guru 

kelas masing-masing, ya ! 



 
 
  

 

 

 

 

MATERI/AKTIVITAS TARGET BELAJAR 

Membaca secara privat (Iqra, Qirati dll.) 
setiap pertemuan. 

Mampu membaca huruf Hijaiyyah tunggal 
dan sambung 

Membaca angka Arab (level angka 
disesuaikan dengan tingkatan kelas) 
 

Mengenal angka Arab 

Menyalin huruf Hijaiyyah tunggal dan 
sambung secara berkesinambungan 
 

Mampu menulis huruf Hijaiyyah tunggal 
dan sambung 

Imla huruf Hijaiyyah tunggal dan 
sambung 
 

Mampu menulis huruf Hijaiyyah tunggal 
dan sambung tanpa melihat buku/catatan 

Menghapal dan melafalkan surat-surat 
pendek Alquran pilihan (jumlah dan jenis 
surat disesuaikan dengan tingkatan kelas) 
 

Mampu menghapal dan melafalkan surat-
surat pendek Alquran pilihan 

Wawasan Tajwid Mampu mengenal ilmu tajwid dasar bagi 
yang sudah tingkat Alquran dan Iqra 
lanjutan. 

MATERI TARGET BELAJAR 

Gerak & Jurus Dasar 

Menguasai tehnik dasar pencak silat seperti kuda-kuda, 
pukulan, tangkisan, tendangan, sikutan, dengkulan, 
hindaran, Sapuan,dsb. 

Senam Silat  

Menguasai hapalan gerak dan irama musik sebagai dasar 
seni ibing pencak silat dan siswa mampu menunjukan 
tampilan senam silat tersebut. 

Fisik  
Siswa mampu meningkatkatkan daya tahan , kecepatan 
dan kekuatan sebagai penunjang teknik gerak pencak silat  

Jurus Rampak  
Siswa memiliki variasi gerak dan kekayaan  jurus pencak 
silat yang ditampilkan secara rampak / masal  

Jurus Tunggal Wajib  IPSI 

Mengenalkan jurus wajib IPSI sebagai penunjang & wajib 
bagi siswa - siswi yang akan mengikuti kejuaraan-kejuaraan 
baik umum atau pun pelajar terutama persiapan untuk 
mengikuti kejuaraan O2SN & Kejuaraan Tingkat Pelajar . 

Bimbingan Mental Spiritual 
(BIMENSPI) 

Melatih dan membiasakan dalam membentuk kepribadian 
siswa yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia 
seperti jujur, adil, peduli, disiplin,tanggung jawab, visioner, 
keberanian, kesabaran, kebersamaan , iman dan taqwa  

Tes dan Evaluasi  

Siswa mampu menghapal berbagai perbendaharaan 
keilmuan dan wawasan pencak silat sehingga menguasai 
dan percaya diri sesuai keilmuan yang diterimanya . 

Baca Tulis Quran 

( BTQ ) 

Pencak silat 



 
 
  

 

 

 

 

 

Materi Target Belajar 

Latihan teknik dasar Mengenal beberapa teknik dasar 

latihan 

Circuit training Meningkatkan kemampuan fisik 

Teknik bertahan  Menggunakan teknik bertahan 

Teknik menyerang  Mengunakan teknik menyerang 

kooordinasi Mengenal beberapa cara meningkatkan 

koordinasi tubuh 

Teknik finishing Mengenal cara mencetak gol 

Teknik dan pola permainan Mengenal teknik dan pola permainan  

 

 

 

 

 

 

Materi Target Belajar 

Vokal/ Olah 

pernafasan 

Sol  mi sa si, melatih pernapasan 

Penguasaan Materi Mampu menyanyikan lagu/materi sesuai dengan notasi yang 

tertulis pada partitur 

Interpretasi Mampu menyanyikan lagu/ materi sesuai dengan inter pretasi 

lagu yang diinginkan oleh arranger lagu tersebut. 

- Lebih keras atau lembut suara 

- Melatih artikulasi (pengucapan syair) agar terdengar jelas. 

Ekspresi Mampu menyanyikan lagu atau materi dengan penghayatan dan 

dikeluarkan melalui ekspresi. 

Melatih cara menyanyikan lagu sesuai dengan karakter lagu. 

Misalnya sebuah lagu riang dinyanyikan dengan lincah. 

Dirigen Melatih untuk mampu memimpin tempo lagu dalam penampilan 

Paduan Suara. 

Unsur-unsur teknik 

vocal 

Artikulasi 

Pernafasan dada (Untuk nada rendah) 

Pernapasan perut (Udara cepat habis) 

Diapraghma (Teknik yang paling tepat) 

Phrasering; pemenggalan kata. 

Sikap badan 

Resonansi, usaha untuk memperindah suara. 

Vibrato 

Improvisasi 

Intonasi 

Konser Melatih rasa percaya diri untuk tampil di hadapan publik 

Paduan Suara  
Sepak Bola  



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi 

 

Target Belajar 
Pengenalan pantomim  

- Pengertian 

- Sejarah  

Mengenal seni  pantomim  

Unsur – unsur pantomim  

- Mimik/ekpresi wajah 

- Gerak 

- Musik 

Memahami unsur seni pertunjukan pantomim  

Pemanasan latihan pantomim  

- Pemanasan 

- Berlari kecil 

- Pelemasan dari bagian 

kepala sampai kaki  

- Senam wajah/ekspresi 

- Berlari kecil sambil 

bertepuk tangan dll 

- Olah pernapasan 

Mengenal  kekuatan dan meningkatkan daya 

tahan tubuh.    

Imajinasi benda Memahami teknik bergerak dengan 

berimajinasi. 

Pencarian emosi dan perilaku Memahami teknik pencarian emosi dan 

perilaku. 

Tata rias dan kostum Memahami tata rias dan kostum. 

Membuat pantomim yang tidak 

bercerita 

Membuat suatu pertunjukan dan 

mengevaluasi pemahaman siswa terhadap 

materi yang sudah diberikan. 

Membuat pantomim yang bercerita Membuat suatu pertunjukan dan 

mengevaluasi pemahaman siswa terhadap 

materi yang sudah diberikan. 

Materi Target Belajar 

Berbicara di depan kelas Mampu memperkenalkan diri. 

Membaca cerita sederhana 
Membacakan cerita sederhana mengenai nama-nama 

buah, warna, pakaian, makanan, dan binatang. 

Percakapan Melakukan percakapan berkaitan dengan kata sifat. 

Membuat karya sederhana Membuat portofolio berkaitan dengan rumah dan sekolah. 

Role play 

Terlibat dalam drama sederhana berkaitan dengan profesi, 

transportasi, dan kata kerja yang berkaitan dengan 

aktivitas sehari-hari. 

Story telling 

Membaca cerita sederhana dengan pelafalan, intonasi dan 

gaya bercerita mengenai anggota keluarga dan lingkungan 

sekolah. 

Melengkapi dialog Menulis kosa kata sederhana dalam bentuk dialog 

English 

Conversation 

Club 

Pantomim 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Target Belajar 

Latihan teknik dasar 
Mengenal beberapa teknik dasar pada seni bela 

diri. 

Circuit training Meningkatkan kemampuan fisik. 

Teknik kata dasar 

Mempelajari beberapa gerakan kombinasi dari 

gerakan dasar yang akan diuji untuk kenaikan 

sabuk. 

Teknik kumite 
Mempelajari teknik bertarung satu lawan satu 

(untuk olahraga prestasi). 

Teknik kata beregu 
Mempelajari beberapa kata yang dilakukan oleh 

3 orang. 

Teknik kata pertandingan Mempelajari beberapa kata untuk pertandingan. 

Pemanasan dan 

pendinginan 

Melakukan pemanasan dan pendinginan saat 

latihan. 

Kejuaraan 
Mengikuti pertandingan tingkat daerah/nasional 

untuk mengetahui kemampuan siswa. 

Seni  Menggambar 

 

Materi pembelajaran : 

1. Membuat sketsa  

2. Komposisi objek sederhana 

3. Teknik mewarnai gambar 

4. Menggambar objek manusia, hewan, 

dan lingkungan 

5. Menggambar perspektif 

6. Menggambar tematik 

7. Pameran hasil karya 

 

 

Karate 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Target Belajar 

Tone color jimbe Membedakan dan mengolah bunyi menjadi 

tabuhan sederhana. 

Teknik jimbe Mengeksplorasi tabuhan sederhana menjadi 

irama. 

Rythem jimbe Mengenal berbagai jenis tabuhan. 

Solo jimbe Melakukan improvisasi pada tabuhan. 

Mengaransemen 

perkusi 

Membuat karya perkusi sederhana. 

Pentas Menumbuhkan rasa percaya diri tampil di 

depan umum. 

Perkusi 
Fotografi 

Materi pembelajaran : 

1. Pengenalan tentang fotografi 

2. Pengenalan kamera-lensa 

3. Teknik dasar memotret 

4. Macam-macam komposisi  

5. Focus of interest 

6. Landscape fotografi 

7. Food fotografi 

8. Black and white fotografi 

9. Konseptual fotografi 

10. Pameran 

 



 
 
  

Materi pembelajaran : 

1. Menentukan tema mading 

2. Merancang sketsa mading 

3. Membuat rubrik 

4. Menulis artikel 

5. Pengelolaan mading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKRAB 
[ Anak Kreatif TarunA Bakti ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahabat Lingkungan 

Materi pembelajaran : 

1. Pemilihan sampah   3. Pembuatan hidroponik 

- Organik    4. Pembuatan totebag 

- Anorganik   5. Outing 

2. Pengelolaan sampah  

-  Pupuk 

- Ecobrick 

 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoki 

Materi kegiatan : 

1. The grip 

2. The stance 

3. Ball control 

4. Stopping 

5. Dribbling 

6. Tackling 

7. Push 

8. Tapping/hiting 

9. Shooting 

10. Game 

Materi kegiatan : 

1. Ms Paint 

- Mengidentifikasi tool-tool pengolah gambar.  
- Membuat gambar kreatif dengan obyek alat transportasi darat 

dan laut  pada aplikasi Ms Paint.  
- Membuat gambar perangkat komputer menggunakan aplikasi 

animasi gambar.  
2. GIF Animator  

- Menggunakan Komputer sebagai media meningkatkan kreativitas 

siswa dengan software penunjang kreativitas sebagai sumber 

belajar.  

- Membuat gambar  alat transportasi darat menggunakan aplikasi 

animasi gambar.  

- Menggunakan komputer sebagai media meningkatkan kreativitas 

siswa dengan software penunjang kreativitas sebagai sumber 

belajar.  

- Membuat gambar  alat transportasi darat dan laut menggunakan 

apliklasi animasi gambar.  

- Membuat gambar ornament menggunakan apliklasi animasi 

gambar.  

-  

 

-  

 



 
 
  

 

 

Materi kegiatan 

1. Mengenal peraturan permainan bola basket. 

2. Pergerakan kaki 

3. Teknik membawa bola (dribble) 

4. Teknik passing 

5. Teknik shooting 

6. Posisi pemain saat bermain 

7. Teknik pertahanan 

8. Teknik penyerangan 

 

 

 

 

Materi kegiatan 

1. Peraturan permainan bulu tangkis 

2. Pergerakan kaki  

3. Cara memegang raket 

4. Pukulan lob, smash, drop shoot, permainan net 

5. Penempatan posisi dalam permainan 

6. Teknik penyerangan 

 

 

 

Basket 

 

Bulu Tangkis 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi kegiatan 

1. Mengenal alat musik angklung 

2. Teknik dasar memainkan anglung 

- Kurulung (getar) 

- Centok (sentak) 

- Tengkep 

3. Sikap tubuh saat bermain angklung 

4. Memainkan lagu 

5. Pentas  

 

 

 

         Tari 

Daerah 

Materi kegiatan 

1. Teknik dasar menari (pengenalan wiraga, wirama, dan 

wirasa) 

2. Gerakan dasar tangan 

3. Gerakan dasar kaki 

4. Kombinasi gerak dasar tangan dan kaki 

5. Gerakan lanjutan kreasi (membentuk suatu tari kreasi 

daerah) 

6. Penghalusan gerakan tari baik wiraga, wirama, dan wirasa 

menjadi tarian yang padu 

 

Angklung 



 
 
  

 
Pendalaman Iman  

Agama 

HINDU 

BUDDHA 

PROTESTAN 

KATOLIK 


