
NAMA : 
 

KELAS  : 3 …. 
NO ABSEN : 
MATERI : SENAM LANTAI  

NILAI 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban A, B, C 

atau D yang kalian anggap benar! 

1. Nama lain senam lantai adalah senam …. 

A. artisik     C. artistik 

B. artitik     D. aristik 

2. Sebelum melakukan senam lantai, kita harus … supaya tidak cidera. 

A. berdoa     C. pemanasan 

B. minum air putih banyak   D. pendinginan 

3. Matras digunakan sebagai alas dalam senam lantai, yang berfungsi untuk …. 

A. tempat istirahat jika lelah 

B. menambah keindahan 

C. meminimalisir benturan pada tubuh 

D. variasi 

4. Permainan berikut adalah …. 

 

A. meloncat menirukan vampir 

B. meloncat ke dalam lingkaran 
C. meloncat ke belakang 
D. melompat dengan satu kaki 

5. Gerakan bergantung di palang besi dapat melatih kekuatan otot …. 

A. kaki dan bahu             C. dada dan perut 

B. lengan              D. tangan dan kaki 

6. Permainan adu jangkrik bertumpu pada …. 

A. kaki kanan             C. kedua kaki 

B. kaki kiri              D. kaki yang paling kuat 

7. Pada permainan meloncat ke depan, gerakan meloncatat dilakukan sebanyak … kali 

loncatan. 

A. satu    B. dua         C. tiga   D. empat 

8. Alat yang digunakan dalam permainan meloncat ke dalam lingkaran adalah …. 

A. kayu  B. hulahop  C. drum  D. kursi 

9. Sikap mendarat yang baik ketika melakukangerak meloncat dari ketinggian adalah …. 

A. jongkok     C. kaki lurus 

B. kaki ditekuk    D. sikap siap 

10. Gerak meloncat mrnirukan vampir dimulai dari garis … sampai garis …. 

A. start – finish    C.  start - start 

B. finish – start    D.  finish – finish 



 

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang paling tepat! 

11. Dalam permainan adu jangkrik, pemain dianggap kalah jika 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Jelaskan perbedaan meloncat dan melompat! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

13. Sebutkan induk organisasi senam di Indonesia dan kapan berdirinya! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Manfaat pendinginan setelah melakukan olahraga adalah 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Sebutkan nama permainan pada gambar berikut ini! 

GAMBAR NAMA PERMAINAN 

 

 

 

 

 


