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A . Petunjuk 

1. Mulailah ujian dengan membaca ”Basmallah”! 

2. Baca dan Pahami dengan baik soalnya sebelum menuliskan jawaban! 

3. Ambil 2 buah dari 4 kotak yang tersedia. 

4. Jawablah soal sesuai dengan kemampuan anda. 

5. Selamat Ujian, Semoga Sukses! 

B . Soal 

1. Politik Olahraga 

a. Pengertian politik olahraga menurut pendapat saudara... 

b. Sebutkan dampak positif  politik olahraga.. 

c. Sebutkan dampak negatif politik olahraga.. 

d. Peran politik olahraga menurut pendapat saudara.. 

e. Pengaruh politik olahraga menurut pendapat saudara... 

f. Kaitan Politik Olahraga dalam kehidupan sehari – hari... 

g. Pengaruh politik dalam olahraga menurut pendapat saudara.. 

h. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga menurut pendapat saudara... 

i. Hubungan politik dan olahraga.. 

j. Hal – hal yang berhubungan olahraga dengan politik.. 

2. Kekerasan dalam Olahraga 

a. Mekanisme seperti apa yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sebuah konflik 

sosial.. 

b. Apakah perbedaan antara kekerasan langsung dan tidak langsung... 

c. Sebutkan teori kekerasan dalam olahraga yang anda ketahui.. 



d. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika fair play dalam kekerasan olahraga.. 

e. Hal yang menjadi sumber munculnya strereotype dalam kekerasan  olahraga.. 

f. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori konflik realistik dalam kekerasan olahraga.. 

g. Sebutkan jenis tingkah laku kekerasan dalam olahraga.. 

h. Jelaskan apa yang dimaksud dengan instrumental aggression dalam jenis tingkah laku 

kekerasan dalam olahraga.. 

i. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hostill aggression dalam jenis tingkah laku 

kekerasan dalam olahraga.. 

j. Sebutkan teori – teori dalam kekerasan olahraga.. 

 

3. Perempuan dalam olahraga 

a. Sebutkan kendala – kendala perempuan dalam olahraga... 

b. Jelaskan partisipasi perempuan dalam olahraga... 

c. Jelaskan pendapat tentang perkembangan keterlibatan perempuan dalam olahraga.. 

d.  Sebutkan 5 atlit perempuan indonesia yang berprestasi beserta cabang olahraganya.. 

e. Jelaskan pentingnya olahraga  untuk perempuan dalam kegiatan sehari – hari... 

f. Jelaskan perbedaan fisik antara perempuan dan laki – laki.... 

g. Jelaskan pentingnya olahraga untuk perempuan hamil yang kamu ketahui.. 

h. Sebutkan salah satu contoh pelaksanaan olahraga pada remaja putri di indonesia yang 

ada dilingkuanganmu.. 

i. Sebutkan salah satu contoh pelaksanaan olahraga bagi usia sekolah menengah yang 

kamu ketahui... 

j. Sebutkan pengaruh pada saat menstruasi dengan olahraga pada perempuan... 

 

4. Sport Marketing 

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sport marketing yang anda ketahui.. 

b. Jelaskan kelemahan sport marketing yang anda ketahui.. 

c. Jelaskan peluang sport marketing yang anda ketahui.. 

d. Jelaskan ancaman sport marketing yang anda ketahui.. 

e. Jelaskan salah satu contoh produk yang menjadi sport marketing yang ada 

disekitarmu.. 

f. Jelaskan salah satu cabor yang memakai sport marketing yang anda ketahui.. 

g. Jelaskan pendapatmu tentang atlet /atlit yang dijual di clup nya,apakah itu termasuk 

kedalam sport marketing... 



h. Jelaskan bagaimana pemasaran sport marketing yang kamu ketahui.. 

i. Jelaskan bagaimana sport marketing  masuk ke indonesia yang kamu ketahui.. 

j. Sebutkan sport marketing yang pernah kamu lakukandalam kehidupan kamu sehari – 

hari... 

 

 

5. Tingkatan Sosial dalam olahraga 

a. Sebutkan tingkatan – tingkatan sosial apa sajakan yang ada di dalam olahraga yang 

kamu ketahui.. 

b. Bagaimana olahraga dalam perspektif teori nilai – nilai soial dan dalam masyarakat 

yang kamu ketahui.. 

c. Sebutkan contoh – contoh tingkatan sosial dalam olahraga yang kamu ketahui.. 

d. Bagaimana posisi olahraga dengan pengembangan nilai – nilai sosial yang kamu 

ketahui.. 

e. Sebutkan langkah – langkah pemerintah dalam mengembangkan nilai – nilai sosial 

dalam olahraga yang kamu ketahui... 

f. Jelaskan nilai – nilai sosial olahraga  yang dapat di adaptasikan di kehidupan sehari – 

hari.. 

g. Sebutkan peran olahraga dalam perkembangan nilai – nilai sosial yang kamu ketahui.. 

h. Sebutkan macam – macam nilai dalam olahraga menurut franz (1987).. 

i. Jelaskan kedudukan olahraga dalam perkembangan nilai – nilai sosial yang kamu 

ketahui.. 

 


