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Menari
Materi :
Pengenalan gerak dasar tari dan 
mengenalkan wiraga ,wirasa dan wirama

Target :
Siswa mampu memperagakan gerakan
gerakan dasar tari dgn menyesuaikan
wiraga ,wirama dan wirasa dengan benar.



Gambar Bercerita
Materi :
Teknik dasar menggambar dan mewarna

Target :
Siswa mengenal teknik dasar
menggambar dan mewarna dengan
harapan bisa diterapkan dan 
dikembangkan saat siswa membuat
karya, baik saat lomba maupun non 
lomba.



Mewarna
Materi : 
Pengenalan media mewarna, pengenalan 
teknik mewarna, dan memperluas imajinasi 
siswa dalam mewarna

Target : 
Siswa dapat mewarna sesuai dengan 
imajinasi siswa terhadap objek tertentu 
dengan menerapkan teknik dan 
menggunakan media mewarna dengan tepat, 
sehingga menghasilkan karya seni yang 
indah.



Paduan Suara
Materi :Olah vokal solo dan grup
Target: Siswa dapat mengenali bakat dan kemampuan diri dengan olah
vokal solo dan siswa dapat bekerjasama dalam tim Paduan Suara. 

Materi: olah pernafasan
Target: siswa dapat melakukan pernafasan menggunakan organ 
pernafasan yg baik yg dapat mendukung sikap menyanyi yg baik. 

Materi: olah kepercayaan diri
Target: siswa dapat melatih mental dalam mempersembahkan tampilan
seni vokal dengan memaksimalkan apa yg ada dalam dirinya. 

Materi: olah aestetik
Target: siswa dapat memperindah tampilan dengan mengkonsep
pendukung tampilan.



Olimpiade IPA
Materi :
Pembahasan dan pendalaman materi Olimpiade
Matematika

Target :
-Siswa dapat menerapkan materi yang didapat
dalam mengerjakan soal Olimpiade IPA

- Siswa dapat berprestasi di bidang Olimpiade
IPA baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, 
Nasional maupun Internasional



Olimpiade Matematika
Materi :
Pembahasan dan pendalaman materi Olimpiade Matematika , 
yaitu : Teori Bilangan, Aritmatika, Aljabar, Geometri, 
Kombinatorika, Statistika Data dan Pengukuran

Target :
-Siswa dapat menerapkan materi yang didapat dalam
mengerjakan soal Olimpiade Matematika

- Siswa dapat berprestasi di bidang Olimpiade Matematika
baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun
Internasional



English Club
Materi :
Public speaking, story telling, dan 
english speech

Target :
Siswa dapat meningkatkan 
kemampuan individu mengenai 
Bahasa Inggris terutama 
keterampilan dalam berbicara di 
depan publik.



Qiroah
Materi :
Pengenalan materi seni membaca Alquran,

Target :
Siswa dapat mengaplikasikan lagu dalam 
seni membaca Alquran pada ayat-ayat 
Alquran



Banjari
Materi :
Pengenalan atas musik banjari, macam-macam 
pukulan, memadukan jenis pukulan dalam lagu, 
variasi pukulan dan lagu, olah vocal

Target :
Siswa dapat mengisi acara keagaman di sekolah 
dengan menampilkan banjari dan dapat 
mengikuti perlombaan atau festival banjari



Catur
Materi :
Pengenalan catur, opening/pembukaan, middle 
(permainan tengah), ending (permainan akhir), 
dan latih tanding

Target :
- Siswa dapat memahami jalan, nilai, dan 
macam-macam buah catur
- Siswa dapat memahami beberapa macam 

opening
- Siswa dapat memahami bangaunan unggul di 

babak tengah
- Siswa dapat menyelesaikan partai unggul 

hingga akhir kemenangan
- Siswa dapat mengetahui progres dari hasil 

belajar



Futsal
Materi :
- Gerak dasar dalam futsal (passing, 

control, dribbling, shooting, dan heading)
- Praktik gerak dasar dalam futsal.

Target :
- Siswa dapat menjelaskan keterampilan 

dasar dalam olahraga futsal
- Siswa dapat melakukan salah satu 

keterampilan dasar dalam futsal dengan 
baik



Karate
Materi :
Pengenalan teknik-teknik beladiri karate 

Target :
Siswa dapat mengaplikasikan teknik 
beladiri karate saat diperlukan dan sebagai 
sarana pengendalian diri.



Tapak Suci
Materi :
Tradisi Tapak Suci, peregangan dan senam 
dasar, jurus dasar, bunga rampai, gerak wajib, 
dan persiapan kejuaraan tapak suci

Target :
Siswa dapat memahami tradisi tapak suci, 
nilai-nilai kedisiplinan, peregangan dan senam 
dasar, menggerakkan jurus sesuai dengan 
kaidah keilmuan tapak suci, melatih mental 
tanding dan menumbuhkan jiwa kompetitif 
yang sportif



Basket
Materi :
- Latihan Gerak Dasar ( Berjalan, Berlari, lompat, loncat, 
kelincahan dan koordinasi)
- Latihan Teknik dasar ( Lempar, tangkap dan dribble) 
- Belajar berkompetisi

Target :
Siswa dapat 



Pastikan sesuai dengan bakat dan minat SBLovers, ya.
Karena SBLovers tidak diperkenankan pindah kegiatan 
ekstrakurikuler selama satu tahun pelajaran ☺

Saya mau ikut kegiatan 
ekstrakurikuler apa, ya?



Mari bersama-sama 
meraih prestasi ☺

Ayo, kenali bakat dan 
minat SBLovers!


