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Tahukah kamu apa yang dimaksud 

dengan gerak ritmik? Gerakan ritmik 

dilakukan bersama-sama dengan gerakan 

yang sama. Gerakan yang dilakukan harus 

sesuai dengan musik dan irama. Gerak 

ritmik dapat dilakukan dengan musik atau 

tanpa musik. Gerakan tersebut dapat 

dilakukan sendiri atau berkelompok. Namun, 

gerakan ritmik lebih meriah jika dilakukan 

oleh banyak orang. Praktikkan gerakan 

ritmik bersamasama temanmu. 

Kata Kunci 

• Senam irama 

• Senam irama 

dengan alat   

• Senam irama 

  tanpa alat 

•  Musik 

•  Irama 

•  Jalan 

•  Langkah 

Gerak  

Senam Ritmik 

Bab 9 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Tujuan: 

Membiasakan gerak berirama, disiplin, dan percaya diri. 

Media:   

Area permainan, tape, kaset musik atau CD. 

Cara Bermain: 

Pemain berdiri bebas di area permainan. Permainan diawali dengan  

bunyi musik. Pemain langsung bergerak sesuai irama yang diberikan.  

etika irama musik diganti, maka pemain harus mengubah gerakan  
sesuai irama tersebut. Irama musik harus mempunyai ciri khas yang  

berbeda seperti dangdut,  disco ,   dan  rock . 

Aturan Permainan: 

Pemain tidak boleh bersinggungan dengan pemain lainnya. 1 .  

Pemain tidak boleh keluar dari area permainan. 2 .  

Gerakan sesuai dengan irama musik yang diberikan. 3 .  
Jika tidak melakukan, berikan hukuman sesuai dengan   4 .    

aktivitas yang akan diberikan.   

Permainan 

Mengubah Gerak Musik 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Kombinasi Jalan di Tempat 

1. Jalan di Tempat Mengubah Arah 

Gerakan awal berdiri menghadap lurus 

ke depan. Angkatlah kaki dan tekuklah ke 

atas bergantian. Dimulai jalan di tempat 

dengan kaki kiri. Setiap hitungan ke-2, 

ubahlah arah badan ke samping kanan. 

emudian pada hitungan ke-4, kembali ke 

depan. Pada hitungan ke-6, badan 

menghadap ke kiri. embali lagi ke depan  

pada hitungan ke-8. langi gerakan tersebut 

dengan kaki tetap bergerak. 
Sumber: Dokumentasi Penerbit 

 Catatan Gambar 9.1 

Sebelum melakukan latihan gerak, lakukan Jalan di tempat pemanasan 

terlebih dahulu. mengubah arah 

2. Jalan di Tempat Menggerakkan Kepala 

Berdiri dengan pandangan lurus ke depan. 

Letakkan telapak tangan di pinggang.  

Angkatlah kaki dengan ditekuk ke atas 

bergantian kaki kiri dan kanan. Dimulai jalan 

di tempat dengan kaki kiri. Gerak jalan di 

tempat sampai 1  8 hitungan. Hitungan ke-1 

sampai ke-4, kepala ditundukkan ke bawah. 

Hitungan ke-5 sampai ke-8, kepala 

ditengadahkan ke atas. 

    A 
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Gambar 9.2 

Jalan di tempat 

menggerakkan kepala 

Sumber: Dokumentasi Penerbit 

3. 

Jalan di Tempat Menggerakkan 

Tangan 

Gerakan awal berdiri menghadap lurus 

ke depan. Tekuk kaki ke atas bergantian kaki 

kiri dan kanan. Dimulai jalan di tempat 

dengan kaki kiri. Ayunkan tangan menekuk 

ke depan dan ke belakang. Lakukan gerakan 

tersebut secara berulang. 

4. Jalan di Tempat ke Depan  
Sumber: Dokumentasi Penerbit 

Gambar 9.3 

 

Jalan di tempat 

menggerakkan tangan 

dan ke Belakang dengan 
Menggerakkan Tangan 

Gerakan hampir sama dengan di atas. 

Gerakan awal berdiri menghadap lurus ke 

depan. Tekuk kaki ke atas bergantian kaki 

kiri dan kanan. Jalan di tempat, mulai 

dengan kaki kiri. Ayunkan tangan menekuk 

ke depan dan ke belakang. Lakukan 

gerakan tersebut secara berulang. Hitungan 

setiap kaki kiri 1 × 8 setiap gerakan. Setelah 

hitungan ke-2, langkahkan kaki ke depan 

dan kembali lagi ke belakang pada 2  

hitungan. 
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1. Melangkah Kaki ke Depan  Tahukah dan 

Mengayun Tangan Kamu? 

Gerakan awal berdiri menghadap lurus  Senam lantai, ke 

depan. Langkahkan kaki kiri ke depan.  palang sejajar,  

emudian disusul rapat dengan kaki kanan. palang tunggal, 

embali lagi langkahkan kaki kiri ke belakang. kuda-kuda Lalu 

susulkan kaki sebelah kanan dengan pelana, gelang, rapat. 

Lakukan gerakan tersebut dengan dan balok titian mengayunkan 

lengan silang ke depan. termasuk alat senam yang juga Lakukan 

dengan hitungan 2 × 8 hitungan. dipertandingkan. 

    ombinasi 

elangkahkan Kaki 

K 

M 

B 

Jalan di tempat ke depan  
dan ke belakang dengan  
menggerakkan tangan 

Gambar 9.4 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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2. Melangkahkan Kaki  ke Depan 
dan ke Belakang 

Gerakan awal berdiri menghadap lurus 

ke depan. Telapak tangan memegang 

pinggang. 

Berjalanlah ke depan empat langkah dimulai 

dengan kaki kanan. Langkahkan kembali ke 

belakang mulai dengan kaki kiri. langi 

gerakan tersebut dengan hitungan 1  8. 

 

Melangkahkan kaki ke  
depan dan mengayun  
tangan 

Gambar 9.5 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 

Melangkahkan kaki ke  
depan dan ke belakang 

Gambar 9.6 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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3. Melangkahkan Kaki ke 

Samping 

Gerakan awal berdiri menghadap lurus 

ke depan. Telapak tangan memegang 

pinggang. Langkahkan kaki dan rapatkan ke 

samping dua kali. emudian, langkahkan 

kembali ke arah semula dua kali. Lakukan 

gerakan tersebut secara berulang dengan 

hitungan 2  8. 

 

4. Melangkahkan Kaki secara 

Serong 

Gerakan awal berdiri menghadap lurus 

ke depan. Telapak tangan memegang 

pinggang. Serongkan badan menghadap ke 

kiri. Langkahkan dan rapatkan kaki dua kali 

ke samping kanan. emudian, serong 

menghadap ke kanan. Langkahkan dan 

rapatkan kaki dua kali ke samping kiri. 

Bergerak kembali ke belakang. Lakukan 

gerakan secara berulang dengan hitungan 2  

8. 

Melangkahkan kaki    
ke samping 

Gambar 9.7 

Sumber:   Dokumentasi Penerbit 
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Gambar 9.8 

Melangkahkan kaki secara 

serong 

Sumber: Dokumentasi Penerbit 

5. 

Melangkahkan Kaki 

Membentuk Segitiga 

Gerakan awal berdiri 

menghadap lurus ke 

depan. Telapak 

tangan memegang 

pinggang. Langkahkan kaki kanan ke 

samping kanan depan. emudian, 

langkahkan kaki kiri ke depan samping kiri. 

Langkahkan kembali kaki kiri dan kanan 

rapat pada posisi semula.  

 Gerakan kaki membentuk garis segitiga.  

Gerakan dilakukan secara berulang dengan  
Sumber: Dokumentasi Penerbit 

hitungan 2  8. Gambar 

9.9 

 

Melangkahkan kaki membentuk 

segitiga 

Ringkasan Bab 9 

1. Gerakan ritmik adalah gerakan berirama. Gerakan ini dapat 

dilakukan dengan musik dan tanpa musik. 

2. Gerakan ritmik akan meriah jika dilakukan bersama-sama. 

Gerakan bisa menggunakan hitungan atau irama musik yang 

sesuai dengan gerakan. 



Gerak Senam 

Ritmik 103 

 

3. Gerakan ritmik dapat dilakukan dengan mengayun, melangkah, 

dan menekuk bagian tubuh dengan mengubah arah. 

Evaluasi Diri 

Apakah kamu sudah mengerti dan dapat mempraktikkan 

gerakan senam ritmik? Jika terdapat materi yang tidak kamu 

mengerti dan gerakan yang belum bisa kamu lakukan, tanyakan 

kepada gurumu. emudian, mintalah penjelasannya. 

Praktikkan dan kerjakan di buku tugasmu. 

Apakah kamu sudah bisa mengombinasikan gerakan jalan di 

tempat dan melangkahkan kaki? Setelah mempraktikkannya, coba 

kamu sebutkan gerakan yang tidak dapat kamu kuasai dan 

tanyakan kepada gurumu untuk melatihnya. 

Evaluasi Bab 9 

Kerjakan pada buku tugasmu. 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat. 

1. Gerakan berirama disebut . 

a. gerakan ritmik 

b. gerakan senam 

c. gerakan bermusik 

2. Gerakan awal pada jalan di 

tempat mengubah arah adalah  

. 

a. berdiri tegak 

b. berdiri serong 

c. menarik kaki ke atas 

3. Pada jalan di tempat, posisi 

kaki . 

a. dilangkahkan 

b. ditekuk ke belakang 

c. ditekuk ke atas 

4. Jalan di tempat 

menggerakkan kepala, posisi 

kepala adalah . a.  diputar  

b. ditekuk 

c. ditarik 

5. Pandangan pada saat jalan di 

tempat ke . 

a. samping 

b. depan 

c. belakang 

6. Pada saat melangkah ke 

depan, posisi kaki . 

a. dilangkahkan 

b. ditekuk 

c. diputar 

7. Melangkahkan kaki ke 

samping, posisi tangan . 

a. di depan badan 

b. memegang pinggang 

c. disilang ke depan 
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8. Pada saat melangkah kaki 

serong, posisi badan . a.  

berdiri lurus 

b. berdiri tegak 

c. berdiri menyerong 

9. Pada saat melangkah serong, 

kaki dilangkahkan . a.  2 kali 

b. 1 kali 

c. 3 kali 

10. Melangkah membentuk 

segitiga, posisi gerakan 

langkah . a.  samping 

b. depan 

c. membentuk segitiga 

B. Lengkapilah titik-titik berikut. 

1. Gerakan ritmik adalah gerakan . 

2. Agar meriah sebaiknya gerakan ritmik dilakukan . 

3. Menekuk kaki ke atas depan bergantian disebut .… 

4. Gerakan ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan musik 

dan . 

5. Sebutkan gerakan ritmik berikut. 

  a.  

  b. 

 
Sumber: Dokumentasi Penerbit 
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C. Peragakan gerakan berikut. 

1. Jalan di tempat mengubah arah. 

2. Jalan di tempat ke depan dan ke belakang. 

3. Melangkahkan kaki ke depan dan ke belakang. 

4. Melangkahkan kaki ke samping. 

5. Melangkah membentuk segitiga. 


